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آیت هللا رییسی:

اعالمیه حقوق بشری کشور های اسالمی 
باید ضمانت اجرایی پیدا کند

26 م��رداد م��اه روزی ب��زرگ و تاریخی در 
تقویم کش��ورمان اس��ت. روزی ک��ه از آن با 
نام س��رافرازی یک ملت می ت��وان یاد کرد. 
روزی که فرزندان وطن پس از سالها تحمل 
س��ختی های طاقت فرسای اسارت به میهن 
بازگش��تند. آری 26 مرداد ماه 1369 یعنی 
30 س��ال پی��ش در چنی��ن روزی، اولی��ن 
گ��روه از آزادگان دربند رژیم بعثی به میهن 
بازگش��تند و خاک وطن با عطر وجودش��ان 
عطرآگین ش��د. آزادگانی که سرنوش��ت هر 
ک��دام از آنه��ا در جبهه ها و دوران اس��ارت 
اسارتش��ان می تواند کتابی ماندگار ش��ود و 
فیلم ه��ا و س��ریالهای بی ش��ماری در وصف 
رشادتها و رنج هایی که کشیده اند به نمایش 
درآی��د. می ت��وان گفت که ک��م لطفی های 
صورت گرفته در به تصویر کشیدن آن همه 
رش��ادت ها و سختی ها، زمینه را فراهم کرده 
تا برخی بتوانند فرصت را غنیمت ش��مرده و 
تحریف حقایق دفاع مقدس و ارزش زدایی از 
آن دورانها برای نسل جوانی که آن روزها را 
تجربه نکرده، بپردازند. شاید اشکال از عرصه 
فرهنگ و هنر و رس��انه های کش��ور باش��د 
که برای ثبت و انتش��ار حقای��ق آن دوران و 
رشادت های شیران ایران زمین دربند دشمن 
بعثی گامی برنداشته و زمینه ساز کم اطالعی 
نس��ل جوان از قهرمانانی شده که در اسارت 
دش��من نیز به حراست و پایداری از میهن و 

انقالب پرداختند.
بی راه نیس��ت اگر بگوییم اجر اسارت کمتر 
از جهاد در جبهه نیست چرا که سختی های 
اسارت حتی بیشتر از حضور در جبهه است 
چرا ک��ه ت��اب آوردن در برابر س��ختی ها و 
وسوس��ه های دشمن کاری بس دشوار است. 
اکن��ون 30 س��ال از آغاز ورود غ��رور آفرین 
آزادگان به کش��ور می گ��ذرد درحالی که با 
نگاهی ریش��ه ای به آن دوران ها، درس های 
بزرگ��ی را می توان آموخت که نه تنها در آن 
زم��ان، بلکه برای امروز نی��ز کاربردی و گره 
گشاس��ت. نکته بس��یار مه��م در زندان های 
رژی��م بعث، آن بود که آنان تالش داش��تند 
تا از سیاست تحریف و تحریم برای تضعیف 
روحیه و اراده مقاومت اس��را بهره گیرند. در 
این میان کلید واژگانی همچون، انقالب ایران 
به پایان راه رس��یده و دیگری آزادی در کار 
نخواهد بود و یا اینکه رژیم بعثی بر جمهوری 
اسالمی پیروز می ش��ود برای ایجاد احساس  
حق��ارت و دلس��ردی درمی��ان اس��را به کار 
می رفت و همزمان نیز وعده زندگی و آینده 
بش��ر در صورت همکاری با رژیم صدام و یا 
پیوستن به منافقین که در آن زمان روابطی 
نزدیک با صدام داشتند مطرح می شد. هدف 
ای��ن جنگ روانی ایجاد تزل��زل در اراده ها و 
گرفتارس��ازی اسرا در اش��تباه محاسباتی به 

نتیجه نرسیدن مقاومت بود. 
در این میان مع��دود افرادی تحت تاثیر این 
القاها یا به همکاری با رژیم صدام پرداختند 
و انگش��ت ش��ماری نیز به جرگ��ه منافقین 
پیوس��تند. ام��ا 26 مرداد م��اه 1369 روزی 
سرنوشت س��از بود چرا که بی شمار اسرایی 
که مقاومت فعاالنه را در پیش گرفته و گرفتار 
تحریف و دروغ پردازی های دش��من نشدند، 
س��ربلند و پرافتخ��ار به میهن بازگش��تند و 
انگشت شمار افرادی که مسیری جز مقاومت 
در پیش گرفتند حاصلی جز گرفتار ماندن در 
چنگال بعث عراق و منافقین دستاوردش��ان 

نشد.
 نگاهی به تحوالت امروز کشور نشان می دهد 
که خط مشی دشمن تغییری نکرده است و 
سیاست تحریف و تحقیرسازی دروغین و باغ 
سبز نش��ان دادن های واهی از دستاوردهای 
روابط با آمریکا و اروپا، برای شکستن مقاومت 
فعاالنه مسئوالن و ملت ایران ادامه دارد. پیروز 
این نبرد کس��انی خواهند ب��ود که همچون 
اسرای س��رافراز و سربلند میهن راه مقاومت 
در پیش گرفت��ه و در نهایت نیز پیروزمندانه 
به میهن بازگش��تند و نامشان را در تاریخ به 
عنوان قهرمانان ملی ثبت کردند. یاد رشادتها 
و پایمردی های یک یک قهرمانان ایران زمین 
دربند رژیم بعث که جانانه ایستادگی کردند 
و ش��رافت با وجود آن��ان معنا گرفت، گرامی 
باد؛ روزش��ان مبارک و مقاومتشان ماندگار و 

یادشان تا ابد جاودان باد.

آزادگان همیشه آزاد

خ���ب���ر

سرمقاله
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قاسم  غفوری

آیت هللا رییسی:
اعالمیه حقوق بشری کشور های 

اسالمی باید ضمانت اجرایی 
پیدا کند 

رییس قوه قضاییه با بیان اینکه اعالمیه حقوق بش��ری که بین 
کشور های اس��المی قطعی شد باید ضمانت اجرایی پیدا کند، 
گفت: از جمله ضمانت اجرایی حقوق بشر، تشکیل دادگاه بین 
المللی اس��المی است که ناقضان و ضایع کنندگان حقوق بشر 

را به محاکمه بکشاند.
آیت اهلل رییس��ی، در آیین بزرگداش��ت روز جهانی حقوق بشر 
اس��المی و کرامت انسانی که به صورت ویدئو کنفرانس برگزار 
ش��د، گفت:  حقوق بش��ر از نگاه ما که مبتنی بر دین اس��ت، 
نش��أت گرفته از کرامت انس��انی و حقوق انس��انی است که از 
جانب خداوند بر بش��ریت ارزانی داشته شده است و هیچ کس 
حق تضییع این کرامت و حقوق را ندارد. از سوی دیگر مبنای 
حقوق بش��ر غربی مبتنی بر قرارداد اس��ت ک��ه البته آنچه را 
هم که قرارداد می ش��ود، انجام نمی دهند . رییس قوه قضاییه 
با اش��اره به ض��رورت اجرایی کردن و ضمان��ت اجرایی یافتن 
اعالمیه حقوق بشر که میان کشورهای اسالمی در مصر منعقد 
ش��د، گفت: از جمله ضمانت های اجرایی اعالمیه حقوق بش��ر 
اس��المی، تش��کیل دادگاه بین المللی اس��المی است که این 
دادگاه ناقضان حقوق بش��ر را به محاکمه بکشاند و مردم دنیا 

بفهمند کسانی که نقض حقوق انسان می کنند، مورد مؤاخذه 
و برخورد قرار می گیرند. وی گفت: مگر می شود امروز در دنیا 
ظالمان و مستکبران با تکیه بر زور، قهرمان مبارزه با تروریسم 
را در یک کش��ور دیگر ترور کنند و مؤاخذه نشوند؟ این مساله 
حتما باید در یک دادگاه صالح بین المللی مطرح شود و عامالن 
آن مورد محاکمه قرار گیرند. وی در ادامه به موضوع تروریسم 
اقتصادی اش��اره ک��رد و گفت: حتما باید با عامالن تروریس��م 
اقتصادی که عرصه را برای بسیاری از مردم دنیا تنگ کرده اند 
و در لبنان با محاصره اقتصادی برای مردم این کش��ور مشکل 
ایج��اد کردند و در یمن نیز مردم را در س��ختی قرار داده اند، 
برخورد ش��ود و آنها مورد محاکمه قرار گیرند. شرایط یمن که 
با اقدامات تروریس��تی به سرکردگی آمریکا و امتداد راهبردی 
آن در منطقه یعنی س��عودی به وقوع پیوس��ته است، دل هر 
انس��ان منصفی را به درد می آورد؛ لذا ضرروی اس��ت عامالن 
ای��ن امر مورد محاکمه قرار گیرند و در یک دادگاه بین المللی 
به این تضییع حقوق انس��انها رسیدگی ش��ود. وی با اشاره به 
ضرورت اس��تمرار نشس��ت های حقوق بش��ری ب��رای تبدیل 
مصوب��ات آنها به ضمانت اجرایی گفت: محاکمه س��ردمداران 
استکبار جهانی و نظام سلطه که با قدرت و نفوذ خود در حال 
تضییع حقوق انسانها هستند، امری شدنی است؛ همانطور که 
داعش که س��اخته دس��ت آمریکا و انگلیس و  صهیونیست ها 
بود، با مجاهدت امثال حاج قاس��م سلیمانی و شهید ابومهدی 
و بس��یاری از نیروهای دل داده به خدا مضمحل ش��د. قدرت 
و نفوذ نظام جمهوری اس��المی در منطقه دش��من را عصبانی 

کرده است رییس قوه قضاییه با بیان اینکه امروز قدرت و نفوذ 
نظام جمهوری اس��المی در منطقه دش��من را عصبانی کرده 
است، گفت: امروز قدرت آمریکا از همه زمانها ضعیف تر است؛ 
همانطور که مش��اهده ش��د، تالش های این رژیم برای اعمال 
مجدد تحریم های تسیلحاتی علیه ایران به یک افتضاح برایش 

انجامید.
رئیسی با تاکید بر اینکه امروز مسئله حقوق بشر، مسئله بسیار 
محوری اس��ت که باید مورد توجه هم��ه فرهیختگان در همه 
عالم باش��د، گفت: مس��ئله اعتراض به بی عدالتی در آمریکا و 
در اروپا و ایس��تادگی مردم علیرغم گذش��ت بیش از دو ماه از 
حادثه ای که اتفاق افتاد، نش��اندهنده این است که این موضوع 
جرقه ای بوده اس��ت و نقاب را از چهره آمریکا و اروپا کنار زده 
اس��ت. وی ادامه داد: یقین داریم پرچمی که ایران اسالمی به 
برک��ت انقالبی ک��ه امام راحل )ره( رهب��ری کردند و امروز به 
دس��ت رهبری معظم انقالب اسالمی است، در دنیا جلوه های 
بسیاری خواهد داشت. برخی از آن ها بر عالم روشن شده است 

و برخی دیگر در طول تاریخ روشن خواهد شد.
وی با اش��اره به توافق امارات و رژیم صهیونیس��تی، گفت: این 
اتفاقی ک��ه در امارات افتاد و پیوندی که با صهیونیس��ت ها و 
آدم کش ها و کودک کش های تاریخ برقرار کردند، چهره ارتجاع 
عرب را روشن می کند. رییسی گفت: بسیاری از فریاد هایی که 
امروز در جای جای عالم برای حفظ حقوق بشر بلند است، در 
کن��ار هم قرار می گیرد و یک هماهنگی و هم نوایی و همدلی 
در عالم پیدا می ش��ود و ش��رایط برای ش��ناخت جریان نظام 

سلطه و تروریس��م اقنصادی و دولتی و حمایت از جریان ظلم 
فاحش��ی که به حقوق انس��ان در عالم و منطقه می ش��ود، روز 
به روز بهتر می ش��ود. رییس قوه قضاییه یادآور ش��د: در ایران 
اسالمی خود را موظف می دانیم از همه کسانیکه امروز در عالم 
فریاد عدالتخواهی و حق خواهی آن ها بلند است، با همه وجود 
حمایت کنیم. وی ادامه داد: در شرایطی که مردم گرفتار کرونا 
و کمبود ها به ویژه در زمینه لوازم پزش��کی هس��تند، کسانیکه 
به س��رکردگی آمریکا برای کش��ور های مختلف مضیقه ایجاد 

می کنند، ضد حقوق انسان و ضد حقوق بشر هستند. 
رییسی تاکید کرد: کسانیکه اهل قلم و بیان و جایگاه و تریبون 
در عالم هس��تند، در موضوع حقوق بشر وظیفه دارند؛ به ویژه 
نخبگان سیاسی و اجتماعی و کسانی مثل قضات و حقوقدانان 
و مسئوالن سیاست خارجی و مسئوالن حقوق بشر که جایگاه 
اجتماعی حس��اس دارند، وظیفه دارند که تنویر افکار عمومی 
را به عهده داشته باش��ند و در برابر امپراطوری رسانه ای حتما 
ح��رف حق می تواند جای خ��ودش را در دل ها باز کند و تاثیر 

خودش را داشته باشد.
پیش از سخنان رییس قوه قضاییه، دکتر علی باقری معاون بین 
الملل قوه قضاییه با اشاره به ناکامی حقوق بشر غربی در حفظ 
حقوق و کرامت انس��انی اظهار داش��ت: حرف اساسی غربی ها 
ای��ن بود که خدا و دین موانع اصلی اس��تیفای حقوق انس��ان 
هس��تند، اما نتیجه عملکرد کس��انی که پس از جنگ جهانی 
دوم با روش های غیر دموکراتیک بر امور کشور ها تسلط یافتند، 

جنگ، خونریزی، قتل عام و ناامنی بوده است.

دستور ویژه رئیس ستاد اجرایی فرمان امام برای تأمین 
اقالم بهداشتی داوطلبان کنکور سراسری

با توجه به تصمیم دولت برای برگزاری کنکور سراس��ری، ستاد اجرایی 
فرم��ان امام برای تأمین اقالم بهداش��تی دانش آم��وزان و مراقبان در 

جلسه آزمون اعالم آمادگی کرد.
بنابراین گزارش، محمد مخبر رئیس ستاد اجرایی فرمان امام با صدور 
دستوری به زیرمجموعه های این ستاد ، خبر از تأمین 2 میلیون بسته 
بهداش��تی برای روزه��ای برگزاری کنکور و باهدف کاهش بخش��ی از 

دغدغه  خانواده های داوطلبان این آزمون سراسری داد.
این بس��ته ها شامل ماسک و ژل ضدعفونی کننده یکنفره است که در 
زیرمجموعه های س��تاد اجرایی تولید ش��ده و به طور رایگان در اختیار 
ش��رکت کنندگان و مراقبان آزمون سراسری دانشگاهها و مراکز آموزش عالی درسراسر کشور قرار 

میگیرد.
این بسته ها قرار است بزودی در اختیار وزارت علوم قرار گیرد.
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فراخوان مناقصه عمومى 

الف- شرح مختصر خدمات: 
تعمیر اساسى مجموعه مولد گاز داغ به هدف دستیابى به میزان توان استاندارد در محدوده مجاز عملکردى بر اساس مدارك کاربردى توربین هاى رستون  ، این عملیات شامل و نه محدود به تجهیز و 
برچیدن کارگاه ، بازکردن توربین ، حمل و نقل ، شستشوى کلیه قطعات ، انجام بازرسى هاى فنى توربین و کلیه قطعات بر اساس کتابچه هاى بازرسى توربین هاى رستون  ، استانداردهاى مربوطه ، ارائه 
گزارش بازرسى ، تهیه و تامین قطعات باالنس دینامیکى و استاتیکى ، تعمیر اساسى و اعمال جدید ترین اصالحات بر اساس دستورالعمل هاى سازنده ، مونتاژ کامل دستگاه ، نصب و راه اندازى انجام تست هاى 

عملکردى ، تضمین کیفیت کارکرد بر اساس استاندارد ، گارانتى 15000 ساعته یا 30 ماهه ماشین و سایر عملیات جزئى و کلى 
ب- محل اجراى خدمات و مدت انجام کار

محل اجراى خدمات در ایستگاه هاى تقویت فشار گاز و گاز و گاز مایع منطقه اهواز و نیز کارگاه مجهز پیمانکار و مدت انجام آن 90 روز مى باشد.
ج- برآورد کارفرما

برآورد کارفرما جهت انجام خدمات -/59/035/107/190 ریال مى باشد.
د- شرایط مناقصه گران متقاضى

- مناقصه گران داراى گواهینامه صالحیت حداقل پایه 2 در زمینه تعمیرات ماشین هاى دوار در رشته توربین هاى گازى مدل رستون TB 4000 از معاونت مهندسى ، پژوهش و فناورى وزارت نفت ، صورتهاى مالى 
حسابرسى شده و مناقصه گران داراى گواهینامه صالحیت حداقل پایه 2 در زمینه تعمیرات ماشین هاى دوار در رشته توربین هاى گازى مدل رستون TB  4000 از معاونت مهندسى ، پژوهش و فناورى وزارت 

) و گواهینامه صالحیت ایمنى از اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعى نفت - گواهینامه استقرار نظام مدیریت HSE (شامل  و 
- در تعیین برنده مناقصه و در شرایط برابر ، الویت با شرکت هاى بومى استانى مى باشد.

- داشتن گواهینامه تایید صالحیت ایمنى از اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعى  
- توانایى ارائه تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار به مبلغ -/2/951/755/360 ریال که بایستى به یکى از دو صورت زیر ارائه گردد:

الف- ارائه رسید وجه صادره از سوى حسابدارى کارفرما مبنى بر واریز مبلغ فوق الذکر به شماره حساب  نزد بانک مرکزى جمهورى اسالمى ایران شعبه مرکزى جمهوى 
اسالمى ایران - اهواز کد . حساب - بنام شرکت ملى مناطق نفتخیز جنوب

ب-ارائه ضمانت نامه بانکى به میزان مبلغ فوق الذکر طبق فرم نمونه که ابتدا براى مدت (90 روز) معتبر بوده و پس از آن نیز با اعالم کارفرما براى مدت (90 روز) دیگر قابل تمدید باشد همچنین بدینوسیله تاکید 
مى گرددکه قید شماره وعنوان مناقصه روى رسید وجه نقد و ضمانتنامه بانکى ضرورى و الزامى است.

مبلغ پیمان (در صورت برنده شدن) بعنوان تضمین انجام تعهدات 1 - توانایى 
- داشتن ظرفیت آزاد (تعدادى و ریالى) در رشته مربوطه 

- ارائه یک نسخه تایید شده از صورتهاى مالى حسابرسى شده توسط سازمان حسابرسى یا اعضاى جامعه حسابداران رسمى الزامیست.
هـ - محل و مهلت دریافت اسناد

از کلیه متقاضیان واجد شرایط دعوت به عمل مى آید ظرف مهلت مقرر در این فراخوان ضمن اعالم آمادگى بصورت کتبى جهت دریافت اسناد با ارائه اصل فیش بانکى و معرفى نامه کتبى معتبر در یکى از روزهاى 
ادارى به یکى از آدرس هاى ذیل الذکر مراجعه نمایند تا ارزیابى هاى الزم وفق آیین نامه اجرایى بند ج ماده 12 قانون برگزارى مناقصات (ارزیابى ساده ) به عمل آید.

1- مهلت دریافت اسناد : از تاریخ 1399/5/27 لغایت 1399/6/2
2- محل دریافت اسناد واقع در اهواز ، کوى فدائیان اسالم خیابان پارك 4 (روبروى امور مسافرت) ، مجتمع ادارى امور حقوقى و قراردادها ، اتاق کنترل و توزیع اسناد قراردادها (اتاق شماره 1) و یا تهران ، میدان 

آرژانتین ، ابتداى خیابان بیهقى ، پالك 28 ، ساختمان مرکزى یازدهم ، شرکت ملى نفت ایران ، طبقه دوم ، دفتر هماهنگى امور حقوقى و قراردادهاى مناطق نفتخیز جنوب 
3- مبلغ خرید  اسناد و شماره حساب واریز مبلغ 4/480/000 ریال به حساب شماره   نزد بانک مرکزى جمهورى اسالمى ایران شعبه مرکزى جمهورى اسالمى ایران - 

اهواز کد0 و ارائه فیش مربوطه به امور حقوقى و قراردادهاى شرکت ملى مناطق نفتخیز جنوب
و- محل ، زمان تحویل و گشایش پیشنهادها:

متقاضیان مکلفند پیشنهادات خود را حداکثر تا ساعت 13:00 روز شنبه مورخ 1399/06/15 به دفتر کمیسیون مناقصات در اهواز ، کوى فدائیان اسالم مجتمع شهید تندگویان واقع در روبروى بلوك 2- ساختمان 
سابق طرح هاى راه و ساختمان ، تسلیم نمایند. ضمنا پیشنهادات در ساعت 08/30 روز یکشنبه مورخ 1399/6/16 گشایش و قرائت خواهد شد و حضور نماینده مناقصه گران با معرفى نامه و کارت شناسایى معتبر 

بالمانع است.
همزمان ارائه معرفى نامه و  کارت ملى براى متقاضیان شرکت در مناقصه و نمایندگان شرکتها در همه مراحل الزم و ضرورى مى باشد.

تذکر: حسب مورد ارائه یک نسخه از اساسنامه ، شرکتنامه آگهى تاسیس و آخرین تغییرات ثبتى الزامى مى باشد.
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شماره مجوز 1399.2491
مناقصه عمومى یک مرحله اى شماره م م /99/0096 

مربوط به تعمیر اساسى  یک دستگاه توربین رستون  ردیف D  کارخانه گاز و گاز مایع 700

برتری منطق مقاومت فعال ایران بر بی منطقی فشار حداکثری آمریکا در شورای امنیت 

قانوناجرامیشود؟
ضعف قانون در رسیدگی به تخلفات مسئولین

رای ممتنع، ترفند اروپا برای امتیازخواهی و  پنهان سازی رسوایی شکست

خ���ب���ر
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روزنامه                                        تلفنی آگهی می پذیرد

سالروز ورود آزادگان سرافراز به وطن مبارک باد. 


