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سیاست های کلی آمریکا با آمدن بایدن تغییر نمی کند

کارشناسان بین المللی در خصوص روند حرکت از سوی دیگر واشنگتن پست مدعی است به فایل
سیاســت خارجی آمریکا در صورت قطعی شدن صوتی دســت یافته که در آن« ،بیل اســتپین»
پیروزی «بایدن» در انتخابات ریاســت جمهوری مدیر کارزار انتخاباتــی جمهوریخواهان ،خطاب
این کشــور ،عنوان داشــتند که نبایــد منتظر به هواداران دونالد ترامــپ رئیسجمهور آمریکا،
میگوید :آماده حضور در تظاهراتها و تجمعاتی
تغییرات بنیادین در دولت وی بود.
خبرگزاری مهر  -گروه بین الملل :روند انتخابات باشید که در سراسر کشور تدارک میبینیم.
ریاســت جمهوری  ۲۰۲۰آمریکا بعــد از اعالم وی میافزاید :آماده باشــید .شاید به کمک شما
پیروزی «جو بایدن» از ســوی رســانههای این در ایاالت محل ســکونتتان نیاز داشــته باشــیم
کشــور وارد فضای جدیدی شــد؛ از یک سو تیم تا از بابــت اینکه صدای اعتــراض رئیسجمهور
حقوقی «دونالد ترامپ» به دنبال شکایت از «جو شنیده میشود؛ اطمینان حاصل کنیم .تجمعات
بایدن» به اتهام تقلب در انتخابات است و از سوی در حمایت از ترامپ یکی از آن چیزهایی اســت
دیگر از شب گذشته شهرها و ایالتهای مختلف که شــما را به انجام آن در سراسر آمریکا تشویق
آمریکا صحنه تقابل جدی تر طرفداران و مخالفان میکنیم .ترامپ برای ادامه نبرد آماده است.
پروفســور بی من :در خصوص کشــورهای عربی
بایدن و ترامپ با یکدیگر هستند.
در همین رابطه «رودی جولیانی» وکیل حقوقی حوزه خلیج فارس بایدن به این نکته اشــاره کرد
ترامپ که پیگیر دعاویهای حقوقی او در انتخابات که روابط اقتصادی میان حاکمان این کشــورها
اخیر است بار دیگر و به دنبال پیروز معرفی شدن با شــخص ترامپ دلیل هر نــوع توافق و تحولی
جو بایدن ،با اشــاره به طرح شکایتهای متعدد اســت که در منطقه شاهد آن هستیم .در صورت
علیه بایدن گفت« :پروندههای دادخواهیفراوانی پیروزی بایدن این روابط قطع شده و فعالیتهای
را مطرح خواهیم کرد ،این مســاله به پنسیلوانیا هســتهای در منطقــه خلیج فــارس نیز محدود
محدود نمیشــود .موارد کوچک و بزرگی هست میشود
در همیــن رابطه امروز یکشــنبه و در پی اعالم
اما در نهایت این پرونده قطوری خواهد شد».
پیــروزی «جــو بایــدن» در انتخابات ریاســت
جمهــوری آمریــکا،
طرفــداران «دونالــد
ترامــپ» بــا گروهی
از معترضیــن مخالف
کــه در لنســینگ
مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی به شماره 99/31
میشیگان تجمع کرده
( نوبت اول )
و خواســتار پذیرش
شــرکت آب و فاضــاب جنوبغربــی اســتان تهــران در نظــر دارد مناقصــه اجــرای عملیــات
احیــا و بازســازی چاههــای محــدوده شــرکت آب و فاضــاب جنوبغربــی اســتان تهــران
را از طریــق ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت (ســتاد) بــه شــماره فراخــوان
 2099050139000089برگــزار نمایــد  .کلیــه مراحــل برگــزاری مناقصــه از دریافــت
اســناد مناقصــه تــا ارائــه پیشــنهاد مناقصــه گــران و بازگشــایی پاکــت هــا از طریــق ســامانه
تــدارکات الکترونیکــی دولــت (ســتاد) بــه آدرس  www.setadiran.irانجــام خواهــد شــد
و الزم اســت مناقصــه گــران در صــورت عــدم عضویــت قبلــی  ،مراحــل ثبــت نــام در ســایت
مذکــور و دریافــت گواهــی امضــای الکترونیکــی را جهــت شــرکت در مناقصــه محقق ســازند
.
تاریخ انتشارمناقصه در سامانه  99.08.20می باشد.
مهلــت زمانــی دریافــت اســناد مناقصــه از ســایت  :ســاعت 10:00مــورخ  99.08.20الــی
 99.08.24ســاعت 19:00
مهلت زمانی ارائه پیشنهادات  :ساعت 14تاریخ 99.09.08
زمــان بازگشــایی کلیــه پــاکات  :از ســاعت 9صبــح تاریــخ  99.09.09در امــور بازرگانــی و
قراردادهــای آبفــای جنوبغربــی اســتان تهــران مــی باشــد.
مبلغ برآورد اولیه  ( 12/000/000/000 :دوازده میلیارد ) ریال
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه  ( 450/000/000 :چهارصد و پنجاه میلیون ) ریال
اطالعــات تمــاس دســتگاه مناقصــه گــزار جهــت دریافــت اطالعات بیشــتر در خصوص اســناد
مناقصــه و ارائــه پــاکات  :آدرس -تهــران  ،کیلومتــر  22جــاده ســاوه  ،شــهرک واوان ،
بلــوار امــام خمینــی (ره) روبــروی نیــروی انتظامــی حــوزه ســتادی آبفــای جنوبغربــی اســتان
تهــران –دبیرخانــه بــه کــد پســتی 3317869371 :تلفــن 02156172595:داخلی 136
اطالعــات تمــاس ســامانه ســتاد جهــت انجــام مراحــل عضویــت در ســامانه :مرکــز تمــاس
02141934
دفتر ثبت نام  88969737 :و 85193768
دارا بــودن ســابقه کارهــای مشــابه و ارائــه اصــل گواهــی نامــه صالحیــت صــادره از وزارت
کار و رفــاه و امــور اجتماعــی بــرای کلیــه شــرکت کننــدگان الزامــی مــی باشــد .
سایت ملی مناقصات http://iets.mporg.ir :
سایت آبفای جنوب غربی استان تهران swest.tpww.ir :
سایت مهندسی کشور www.nww.ir :
شرکت آب و فاضالب جنوبغربی استان تهران (سهامی خاص)

شکست توسط ترامپ و طرفدارانش شده بودند،
به شدت درگیر شدند.
شب گذشــته نیز طرفداران خشمگین ترامپ در
ایالتهــای آریزونا و جورجیا به نشــانه اعتراض
بــه اعالم پیــروزی بایدن پیش از پایــان یافتن
روند شــمارش تمام آرا و اعالم نتایج رسمی ،به
خیابانها ریختند.
بنابر گزارشها ،بســیاری از طرفداران خشمگین
ترامپ به همراه خود سالحهای گرم داشتند.
اما در خصوص اینکه وضعیــت آمریکا و به ویژه
سیاســت خارجی این کشــور در صورت قطعی
شــدن پیروزی بایدن به چه صــورت خواهد بود
با تعدادی از کارشناســان مطــرح بین المللی به
گفتگو نشســتیم که ماحصل این گفتگو به شرح
زیر است:
پروفسور «ویلیام بی من» اســتاد و رئیس گروه
مردم شناسی دانشگاه مینه سوتا:
رئیس جمهور آمریکا مدیر سیاســت خارجی این
کشور است بنابراین میتوان گفت که در صورت
قطعی شــدن پیروزی بایدن در انتخابات ،کام ً
ال
محتمل است که آمریکا روابط خود با کشورهای
عربی از جمله عربستان سعودی را مورد بازبینی
قرار دهد.
ســنا و مجلس نمایندگان آمریکا قطعنامهای را
در محکومیــت حمالت عربســتان به یمن صادر
کــرده بودند اما ترامپ به عنــوان رئیس جمهور
ایــن قطعنامــه را وتو کــرد و در کنگره حمایت
کافی برای شکســتن این وتو وجود نداشت .اگر
بایدن رئیس جمهور شــود و چنین قطعنامهای
صادر شــود او آن را وتو نمیکنــد .همانند دیگر

کشورهای خلیج فارس روابط اقتصادی میان بن
سلمان ،ولیعهد عربستان سعودی با دونالد ترامپ
یک فاکتور اساســی در روابط آمریکا و عربستان
محســوب میشــود اما اگر بایدن رئیس جمهور
شود این وضعیت تغییر میکند.
در خصوص کشــورهای عربی حوزه خلیج فارس
بایدن به این نکته اشاره کرد که روابط اقتصادی
میان حاکمان این کشورها با شخص ترامپ دلیل
هر نوع توافق و تحولی است که در منطقه شاهد
آن هســتیم .در صورت پیروزی بایدن این روابط
قطع شــده و فعالیتهای هســتهای در منطقه
خلیج فارس نیز محدود میشــود .من همچنین
معتقدم که پیــروزی بایدن در انتخابات منجر به
کاهش سطح تنشها در خلیج فارس میشود.
پروفسور «ریچارد فالک» استاد بازنشسته دانشگاه
پرینستون آمریکا:
اگر بایدن به کاخ سفید راه یابد ،سیاست خارجی
ایاالتمتحده تغییر ملموســی نخواهد داشــت،
حداقل در آغــاز امر چنین خواهد بود .اگر بایدن
انتخاب شــود و یک انتقال سیاسی مسالمتآمیز
توسط ترامپ انجام شود ،در این صورت ،احتماالً
در کوتاهمدت سیاســت خارجی ایاالتمتحده در
خاورمیانه تعدیل خواهد شــد؛ اما تغییر اساسی
نمیکند.
روفســور «فرانک فن هیپل» اســتاد دانشــگاه
پرینستون:
مــن انتظــار دارم در صورتی که بایــدن پیروز
انتخابــات شــود او آمریــکا را دوباره بــه برجام
بازگرداند .با این حال ،سیاســت آمریکا در مورد
خاورمیانه همچنان به ســمت و سوهای متفاوتی

آگهی مناقصه عمومی (نوبت اول)
شماره  ۲۰۰۹۹۰۰۱۴۰۳۰۰۰ ۱۶۸مورخ  99 / ۸ /8مندرج در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
شماره ۱۲۴سال ۹۹

شــرکت آب و فاضــاب اســتان آذربایجــان شــرقی در نظــر دارد عملیــات مربــوط بــه اجــرای عملیــات تکمیلــی ســاختمان ســهند(نماکاری و حصارکشــی محوطــه) را از
محــل اعتبــارات غيرعمرانــی و از طریــق مناقصــه (عمومــی) از طریــق ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت به پیمانــکار واجــد شــرایط و دارای رتبه ســاختمان واگذار
نمایــد .کلیــه مراحــل مناقصــه از طریــق ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت (ســتاد) بــه آدرسsas . setadiran . irانجــام خواهــد شــد بدیهــی اســت هزینــه
آگهــی از برنــده مناقصــه اخــذ خواهــد شــد
الف ) به پیشنهادهای فاقد امضاء  ،مشروط  ،مخدوش  ،مطلقة ترتیب اثر داده نخواهد شد
ب) مبلغ برآورد اولیه معادل  ۸۳۸۷۷۸۴۱۱۶ریال
ج) مبلغ سپرده تضمین شرکت در فرايند ارجاع کار معادل ۱۹۴۸۹۲۰۵۴ :ریال می باشد.
د) مدت اجرای کار 6:ماه
ه) سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است
و) پیشــنهاد دهنــده مکلــف اســت معــادل مبلــغ ســپرده و تضمیــن هــای معتبــر تســلیم بــا مبلــغ مذکــور را بــه حســاب بانکــی شــرکت واریــز و حســب مفــاد اســناد
مناقصــه ضمانــت نامــه بــا رســید واریــز وجــه را بصــورت اصــل در وقــت مقــرر در اســناد بــه کارفرمــا تســلیم نمایــد بــه پیشــنهادهای فاقــد ســپرده  ،ســپرده هــای
مخــدوش ،ســپرده هــای کمتــر از میــزان مقــرر  ،جــک و نظایــر آن ترتیــب اثــر داده نخواهــد شــد ســایت
titute ; a6faatartatian , ir

شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی

کشیده خواهد شد.
پروفســور «دانیل سرور» مشــاور اسبق وزارت
خارجه آمریکا:
در صورت قطعی شــدن پیــروزی بایدن تجدید
نظــر در روابط آمریکا با اعراب قطعاً در دســتور
کار خواهد بــود .البته بایدن در خصوص موضوع
حقوق بشــر در برابر عربستان سخت گیر خواهد
بــود اما با این وجود تردید دارم که بگویم وی در
مورد نقض حقوق بشر در آمریکا نیز سخت گیری
خواهد داشت.
پروفســور «نورشــین آتش اوغلــو گون ِی» ،عضو
هیئت سیاستگذاری ریاست جمهوری ترکیه:
سیاستهای اصولی و بنیادی آمریکا دچار تغییر
نخواهد شــد .هــم در دوران جنگ ســرد و هم
بعد از جنگ ســرد ،اولویتهای راهبردی آمریکا
دستخوش تغییر نشده است .فقط در شیوه بیان
و زبان سیاسی آمریکا تغییراتی ایجاد خواهد شد.
پروفســور ریچارد فالک استاد بازنشسته دانشگاه
پرینســتون آمریکا :اگر بایدن به کاخ ســفید راه
یابــد ،سیاســت خارجــی ایاالتمتحــده تغییر
ملموســی نخواهد داشتپروفســور «نادر انتصار»
رئیس دانشــکده علوم سیاسی دانشــگاه آالباما
جنوبی:
خطوط سیاست خارجی ایاالت متحده در صورت
ریاســت جمهوری جو بایدن تغییر محسوســی
نخواهد کرد .روابط اروپا و آمریکا به احتمال زیاد
بهبود مییابد و چرخش به سمت حرفهای شدن
در دوران بایدن اتفاق میافتد.
جنگ داخلی و ناآرامیهای پساانتخاباتی
پروفسور بی من:
ایــن حقیقت دارد که گروههایــی با تمام قوا از
دونالــد ترامپ ،رئیس جمهــور آمریکا ،حمایت
میکنند .این گروهها مســلح هســتند و وجود
سالح گرم در دســتان آنها بر اساس متمم دوم
قانون اساســی آمریکا که به شــهروندان اجازه
مالکیت و اســتفاده از اســلحه را میدهد بدون
اشــکال اســت .ما نه میدانیم که چه تعداد از
این گروههای مســلح در آمریــکا وجود دارد و
نه اینکه چه تعدادی عضو این گروهها هســتند.
آنچه میدانیم این اســت کــه برخی از اعضای
این گروههــا اعالم کردهاند اگــر ترامپ مجددا ً
به عنوان رئیس جمهور انتخاب نشــود اســلحه
به دســت گرفته و به میدان مــی آیند .در این
میان این هراس نیز وجــود دارد که اگر ترامپ
در انتخابات ماه نوامبر شکست بخورد نتیجه را
نپذیرفته و حاضر به ترک کاخ سفید نشود.
پروفسور ریچارد فالک:
احتمال بحران بزرگ فلجکننده و درگیریهای
جدی داخلــی را نمیتوان از نظر دور داشــت.
تردیــدی نیســت کــه واقعیتهــای داخلی

ایاالتمتحــده در ایــن مرحله کام ً
ال ترســناک
اســت و یک انتخابــات مورد اختــاف میتواند
مانند جرقهای باشــد که کشــور را شعلهور کند.
پیشبینی اینکه این خشــونتها چه شــکلی به
خــود میگیرد و اینکه آیا ترامــپ در رابطه با به
چالش کشیده شدن خود با آرای الکترالی که او را
از قدرت کنار زده ،آشوب ایجاد میکند یا حداقل
در شعلههای آن میدمد ،دشوار است.
اگــر چنیــن موضوعی اتفــاق بیفتد ،خشــونت
گسترده جناح راست میتواند با اقدامات مختلفی
همراه شود تا رفتار غیرقانونی برخاسته از وحشت
داخلی را تحت کنترل درآورد .بدون شــک این
موضوع با واکنشهای گستردهای از سوی جناح
چپ قدرت همراه خواهد بود که میتواند طیفی
از اعتراضات مســالمتآمیز تا اقدامات رادیکالتر
را در کل کشــور در برگیرد .آینده دموکراســی
ایاالتمتحــده ،هرگز یا حداقــل از زمان جنگ
داخلی آمریکا در اوایل دهه  ۱۸۶۰این چنین در
معرض خطر نبوده است.
«نــادر انتصار» رئیس دانشــکده علوم سیاســی
دانشگاه آالباما جنوبی :نمیتوانیم احتمال ناآرامی
و خشــونت پس از انتخابات ریاســت جمهوری
 ۲۰۲۰را نادیده بگیریم .جامعه آمریکا به شــدت
مسلح است و فروش اسلحه در هفتههای اخیر سر
به فلک کشیده است
پروفسور «شــیرین هانتر» عضو شــورای روابط
خارجی آمریکا و استاد دانشگاه جورج تاون:
امســال احتمال وقوع اعتراضات گسترده و بروز
خشونت بیش از ســالهای گذشته است که این
امر نیز نشان دهنده شــکاف گسترده اقتصادی،
فرهنگی و نژادی در جامعه آمریکا است .بنابراین،
به احتمــال زیــاد رأی دهنــدگان دموکرات و
جمهوریخواه در صورت شکســت نامزدشــان ،به
نتیجه انتخابات اعتراض خواهند کرد .دولتهای
فدرال و ایالتی خود را بــرای رویارویی با چنین
موارد غیر مترقبه ای آمــاده کردهاند .گارد ملی
در حال آماده ســازی برای مواجهه با همه موارد
احتمالی است.
پروفسور نادر انتصار:
نمیتوانیــم احتمال ناآرامی و خشــونت پس از
انتخابــات ریاســت جمهــوری  ۲۰۲۰را نادیده
بگیریم .جامعه آمریکا به شــدت مســلح است و
فروش اســلحه در هفتههای اخیر ســر به فلک
کشیده اســت .چندین گروه مسلح افراطی وجود
دارند که از طرفداران سرســخت ترامپ هستند
و احتمــال دارد اگر او در انتخابات برنده نشــود،
آنها به طور آشکارا در کشور خرابیهایی به وجود
بیاورند .در گذشته ،ترامپ این گروهها را تحریک
کرده اســت و آنها در چندین شهر ایاالت متحده
به فعالیتهای مخرب پرداختهاند.

