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در حالی كه آمريکا در تالش برای 
تمديد تسليحاتی ايران، در شورای 
امنيت س��ازان ملل شکست خورد 
و اكن��ون نيز س��عی دارد مکانيزم 
ماش��ه را فعال كند، جمهوری اس��المی ايران در 
روز صنعت دفاعی كشور از چندين سالح جديد 
رونمايی كرد كه اين اقدام عاملی بازدارنده مقابل 

تهديدات اياالت متحده است.
اگر در عرصه ديپلماس��ی به پيروزی هايی دست 
يافته اي��م، يک��ی از عوامل مهم آن ديپلماس��ی 
نظامی جمهوری اس��المی ايران است. برخی در 
داخل اعتقاد دارند كه نبايد برای پيش��رفت های 
نظام��ی و دفاع��ی ج��ار و جنجال رس��انه ای راه 
انداخ��ت، در حالی ك��ه مؤلفه ق��درت نظامی و 
دفاع��ی، بازدارندگی پاي��داری را ايجاد ميکند به 
همين خاطر دشمن بايد از برخی توانمندی های 
نظامی به ويژه موش��کی جمهوری اسالمی ايران 
با خبر ش��ود. آمريکا نتوانس��ت مخالفت خود را 
ب��ا لغو تحريم های تس��ليحاتی ايران به ش��ورای 
امنيت سازمان ملل تحميل كند و اكنون در روی 

مکانيسم ماشه گذاشته است.
رونماي��ی از پيش��رفت های موش��کی و دفاع��ی 
ايران در روز صنعت دفاع��ی نه تنها باعث ايجاد 
حساسيت دشمن نمی ش��ود بلکه آنها را از اقدام 
عليه جمهوری اس��المی ايران باز می دارد. نشان 
دادن ضعف مقابل اياالت متحده است كه آنها را 
ترغيب به انجام اقداماتی می كند كه برای كشور 
زيانبار خواهد بود. اگر توانمندی های موش��کی و 
نظامی نيروهای مسلح جمهوری اسالمی و نفوذ 
منطقه ای ايران نبود،  آمريکا همانگونه كه به ديگر 
كش��ورها دست به حمله نظامی زد، نظامی گری 

خود را عليه ايران نيز انجام می داد.
مذاكره با آمريکا يکبار بر س��ر موضوع هس��ته ای 

انجام شد و نتيجه آن اكنون ملموس است.
پيشرفت موش��کی،  قابليت های نظامی نيروهای 
مس��لح ايران و نف��وذ و تأثير مثب��ت در منطقه، 
خط قرمزهای جمهوری اس��المی اس��ت. فش��ار 
اياالت متحده با همکاری ديگر كشورهای همسو 
ب��ه ايران،  اكنون بر روی پيش��رفت های دفاعی و 
موش��کی،  نفوذ و تأثير در منطقه متمركز اس��ت 

ت��ا بتواند به هدف خ��ود كه همانا خلع س��الح 
ايران اس��ت، دس��ت يابد. مردم و مقامات ارش��د 
نظ��ام جمه��وری اس��المی ايران به اي��ن نتيجه 
رسيده اند كه تنها راه ايستادگی مقابل تهديدات 
آمريکا تقويت از درون اس��ت، مهمترين بخش در 
اين مس��ير نيز تقويت نيروهای مسلح جمهوری 
اس��المی اس��ت كه اكنون با سرعت و پر توان در 
حال پيش��روی است. در اين راه،  گام ديگری روز 
پنجشنبه در روز صنعت دفاعی كشور برداشته شد 
و با رونمايی از دو موش��ك پيشرفته بالستيك به 
نام های موشك حاج قاسم با برد 1400 كيلومتر 
و موشك كروز ابو مهدی المهندس نشان داد كه 
فشارهای حداكثری عليه جمهوری اسالمی ايران 

نمی تواند بازدارنده باشد.
مناف��ع ملی ايجاب می كند كه ايران همچنان در 
اين مس��ير حرك��ت كند و به ت��وان نظامی خود 
بيفزايد، ب��ا پايان يافتن تحريم های تس��ليحاتی 
اي��ران كه در مهر ماه اتف��اق می افتد، تحولی در 

صنعت دفاعی و نظامی كشور رخ خواهد داد.
اي��ران پ��س از پاي��ان تحريم های تس��ليحاتی، 
تس��ليحاتی كه ني��از دارد خري��داری می كند و 
تنس��ليحات س��اخت داخل را نيز صادر می كند. 
برای اياالت متحده تمديد تحريم های تسليحاتی 
از تحريم ه��ای اقتص��ادی مهمتر اس��ت،  چرا كه 
ب��ا وجود تحريم ه��ای اقتصادی علي��ه ايران،  كه 
در قالب فش��ارهای حداكثری اعمال می ش��ود، 
جمهوری اس��المی توانسته است مقابل تحريم ها 
ايس��تادگی كند و اين پي��روزی مديون مقاومت 
مردم،  پای كار آمدن همه دستگاه های حاكميتی 

و انقالب و قوای سه گانه است.
صنع��ت موش��کی، ي��ك مؤلفه ای اس��ت كه هر 
كش��وری آن را ندارد، توانايی س��اخت موش��ك، 
هواپيمای جنگنده،  موتور جت،  تانك و ديگر اقالم 
تسليحاتی در بسياری از كشورها ديده نمی شود، 
بسياری از كشورها نيازهای تسليحاتی خود را از 
كشورهايی چون آمريکا، روسيه، انگليس، فرانسه، 
چين و برخی ديگر از كش��ورها تأمين می كنند. 
پس به همين خاطر اس��ت كه جمهوری اسالمی 
ايران با وجود شديدترين تحريم های اقتصادی و 
نظامی بايد در رونمايی از دس��تاوردهای موشکی 

و تسليحاتی خود تبليغات گس��ترده ای را نشان 
دهد. از س��وی ديگر،  رژيم صهيونيستی كه بارها 
جمهوری اس��المی را تهديد كرده اس��ت و البته 
با پاس��خ قاطع از س��وی ايران روبرو شده است، 
برنام��ه ديرين خود را برای عادی س��ازی روابط 
با رژيم های عربی منطقه رونمايی كرده و س��عی 
دارد تا با حضور در اين كش��ورها، تهديدات خود 
را نزديکت��ر كند. هر چند مقام��ات رژيم امارات 
گفته اند كه عادی س��ازی روابط با رژيم اسرائيل 
تهدي��دی عليه ايران نيس��ت، اما دروغ مضحکی 

است كه آل نهيان آن را مطرح می كند.
بايد توجه داش��ت ك��ه مردم كش��ورهای عربی 
منطق��ه را نمی ت��وان هم��راه با رژيم ه��ای خود 
دانس��ت،  رژيم های عربی بدون توجه به خواسته 
م��ردم خود تصمي��م می گيرند و اين سياس��ت،  
خودكامگی س��ران عرب،  باع��ث عصبانيت مردم 
اين كش��ورها خواهد شد. آيا زمانی كه رژيم های 
عرب��ی به خريد چند صد ميليارد دالری س��الح 
از آمريکا و ديگر كش��ورها اق��دام می كنند، آن را 
پنهان می كنند؟ رژيم های عربی همچون امارات و 
عربستان اكنون با سالح هايی كه از آمريکا و اروپا 
خريداری كرده و می كنند، در حال قتل عام مردم 

مظلوم يمن هستند.
با اين وج��ود می بينيم كه م��ردم يمن مقاومت 
می كنن��د و اي��ن مقاومت باعث ش��ده ت��ا رژيم 
س��عودی و امارات با مشکالت جدی روبرو شوند. 
در حال��ی كه ايران هيچ كم��ك نظامی به مردم، 
ارتش و انصاراهلل يمن نمی كند، در واقع به خاطر 
ش��رايط حاكم پيرامون اين كشور،  ارسال سالح 
ممکن اس��ت، اما اگر ش��رايط به گونه ای بود كه 
ايران می توانست به مردم يمن سالح ارسال كند، 
معادالت جنگ عليه يمن بس��يار تغيير می كرد. 
يکی از داليلی كه ايران به يمن در همان روزهای 
نخست آغاز جنگ عربس��تان و امارات عليه اين 
كشور، به انصاراهلل كمك نظامی نکرد، در جريان 
بودن مذاكرات هس��ته ای و دس��تيابی به برجام 

بود.
حتی كمك های انسان دوس��تانه ای كه ايران به 
يمن ارس��ال كرده بود با درخواس��ت جان كری 
وزير خارجه وقت آمري��کا از محمد جواد ظريف 

وزير خارج��ه ايران،  از نيمه راه بازگردانده ش��د. 
قدر مس��لم برای آن كه دش��من را از بخش��ی از 
توانمندی های نظامی،  موش��کی و دفاعی كشور 
آگاه كنيم نياز داريم تا آنها را به دش��من نش��ان 
دهيم بدون رسانه ای كردن دستاوردهای نظامی 
دش��منان تصور ديگری خواهند كرد. در همين 
زمينه سپاه پاسداران انقالب اسالمی در بيانيه ای 
با گراميداش��ت 31 مرداد ماه روز صنعت دفاعی، 
رونمايی از موش��ك های ش��هيدان حاج قاس��م 
س��ليمانی و ابومه��دی را نماد ع��زم و اراده ملی 
ايرانيان در پيگيری دكترين بازدارندگی دفاعی و 
تهاجمی كشور و تداوم راه سيدالشهدای مقاومت 

اسالمی دانست.
جاي��گاه راهبردی صنعت دفاعی در اقتدار ملی و 
بازدارنده كش��ور و اهميت آن با نگاه به تهديدات 
متص��ور اقتضا می كن��د روند ظرفي��ت افزايی و 
ارتق��ای توانمندی ه��ای دفاع��ی و تهاجم��ی و 
دستيابی به محصوالت راهبردی اين حوزه بويژه 
در ش��رايط تحريم های ظالمانه دش��منان، تحت 
تدابير حکيمانه و دورانديشانه مقام معظم رهبری 
و فرمانده��ی كل ق��وا )مدظله العالی( با ش��تاب 

بيشتری تداوم يابد.
اين بيانيه می افزايد: بی شك نقش مجموعه وزارت 
دفاع و پش��تيبانی نيروهای مسلح در اين عرصه 
مب��ارك كه تقويت ق��درت بازدارندگی و ارتقای 
توان دفاعی و تهاجمی جمهوری اسالمی ايران را 
در هم افزايی با ساير سازمانهای نيروهای مسلح 
تحکيم و شرايط اطمينان بخشی را در چارچوب 
بازدارندگ��ی فع��ال فراهم و تعيين كرده اس��ت، 
انکارناپذير و شايس��ته تقدير و سپاس است. اين 
بيانيه رونمايی از موش��ك بالستيك" شهيدحاج 
قاس��م" و موش��ك كروز " ابومهدی" را نماد عزم 
ملی در راس��تای دكتري��ن بازدارندگی دفاعی و 
تهاجمی كش��ور و ظرفيت س��ازی های متکثر، 
انبوه و متناسب با نياز "ضربت متقابل" موفق در 
ميدان مقابله با هر گونه تهاجم و تعرض محتمل 
دش��منان توصيف و با قدردانی از اق��دام وزارت 
دفاع و پش��تيبانی نيروهای مسلح در رونمايی از 
اين موش��ك ها افزوده اس��ت: خدای بزرگ را به 
پاس اين نعمت عظيم شاكريم كه صنعت دفاعی 

كش��ور ما امروز در  لبه  فناوری های پيش��رفته 
جهان حركت می كند و سامانه های دفاعی بومی 
توليد شده آن با  ربودن گوی سبقت در رقابت با 
نمونه های خارجی، فعال تر و پوياتر از گذشته به 

افق های بلندتر می انديشد.
اين بياني��ه در پايان با گراميداش��ت روز صنعت 
دفاعی و تعظيم به مقام ش��امخ ش��هيدان وزارت 
دفاع و پش��تيبانی نيروهای مس��لح، با تاكيد بر 
ت��داوم همکاری ه��ا و هم افزايی ه��ای راهبردی 
سپاه پاس��داران انقالب اسالمی با  وزارت و ساير 
نيروهای مسلح برای بسط توان بازدارندگی كشور 
و توليد محصوالت و س��امانه های مورد نياز چتر 
امنيتی ايران عزيز، تصريح كرده اس��ت: همت و 
خودباوری دانشمندان و صنعتگران عرصه صنعت 
دفاعی كشور در خانواده بزرگ نيروهای مسلح اعم 
از ارتش، سپاه، وزارت دفاع و ساير مجموعه های 
وابس��ته و دانش بنيان، برخالف تصور دش��منان 
بر تحريم های تس��ليحاتی ظالمانه نظام استکبار 
غلبه و با بی نياز كردن كشور به بيگانگان، سامانه 
ه��ا و تجهيزات بومی اين عرصه به ويژه در حوزه 
موش��کی را با تأس��ی به "مکتب ش��هيد  حسن 
طهرانی مقدم "، مظهر قدرت دفاعی و بازدارندگی 
موثر قرار داده و با افزايش عمق راهبردی امنيت 
كش��ور، دشمنان را حتی از انديشيدن به نزديك 
ش��دن به مرزهای زمينی، هوايی و دريايی ميهن 
اسالمی بر حذر داشته اند. ارتش جمهوری اسالمی 
ايران نيز با صدور بيانيه ای سی و يکم مرداد، روز 

صنعت دفاعی را تبريك گفت.
در اين بيانيه آمده است؛ بدون ترديد توان دفاعی 
جمه��وری اس��المی ايران با ت��الش متخصصان 
و نيروه��ای انقالب��ی، امروز به نمادی آش��کار از 
شکست سياست های دشمنان انقالب اسالمی در 

طول چهل و يك سال گذشته تبديل شده است 
كه با شکستن سد تحريم و عبور از موانع متعدد 
با بهره گيری از نيروهای متخصص و جوان، موفق 
به فتح س��نگرهای كليدی شده و امروز با همت 
عالی و جهادی تالش��گران عرصه صنعت دفاعی، 
موفقيت های ايران اسالمی مايه دلگرمی آزادگان 
جهان شده است. دشمنان انقالب اسالمی همواره 
در طول بيش از چهار دهه گذش��ته به روش های 
گوناگون به دنبال جلوگيری از رشد قدرت دفاعی 
ايران اس��المی بوده اند. اياالت متحده آمريکا در 
ط��ول دهه های گذش��ته ب��ا ايجاد پ��روژه ايران 
هراس��ی و صدور تسليحات نظامی، منطقه غرب 
آسيا را به انبار بزرگ باروت مبدل كرده است، اما 
از قدرت بومی و دفاعی جمهوری اس��المی ايران 

همواره هراس داشته و دارد.
اين كش��ور در آخرين ت��الش مذبوحانه خود و با 
تهديد خواندن قدرت دفاعی و قابليت بازدارندگی 
و توانمن��دی جمه��وری اس��المی ايران، س��عی 
داش��ت تا با اقناع ديگر اعضای ش��ورای امنيت، 
مانع از برداشته شدن محدوديت های تسليحاتی 
كش��ورمان ذيل قطعنامه 2231 ش��ورای امنيت 
شود كه با شکستی مفتضحانه روبرو شد. در ادامه 
بيانيه ارتش آمده است؛از سوی ديگر در سال های 
اخير با بهره گيری از دانش فنی و توانمندی های 
صنعتی موجود در نيروهای مسلح، صنعت دفاعی 
كشور اقدامات قابل توجه و اثرگذاری برای رهايی 
صنايع غيرنظامی كشور از بند تحريم های ظالمانه 
اس��تکبار جهانی داش��ته است كه اس��تمرار اين 
اقدامات در س��الی كه از سوی فرمانده معظم كل 
قوا حضرت امام خامنه ای )مد ظله العالی( بعنوان 
سال »جهش توليد« نام گرفته است، نويدبخش 

آينده ای روشن برای صنعت كشور است.

امامحسين)ع(: به راستی كه من مرگ را جز خوش بختی 
نمی دانم، و زندگی با ستمکاران را جز مالل 
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گران در صورت عدم عضویت قبلى مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت امضاء الکترونیک را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

شرایط مناقصه : شرکتهاى داراى مجوز معتبر حفاظتى ، مراقبتى انتظام یا شرکتهاى خدماتى داراى تاییدیه صالحیت از وزارت کار و امور 
اجتماعى

نوع تضمین: ضمانتنامه بانکى یا واریز وجه به حساب سپرده 
تاریخ انتشار اسناد در سامانه ستاد: از روز شنبه ساعت 17 مورخ 99/6/1 

دریافت اسناد از طریق سامانه ستاد: تا ساعت 17 روز پنج شنبه مورخه 99/6/6
مهلت ، تکمیل و ارسال اسناد: تا ساعت 17 روز یک شنبه مورخ 99/6/16

مهلت ارسال پاکات: الف (تضمین شرکت در مناقصه) بصورت فیزیکى به اداره کل منابع طبیعى و آبخیزدارى استان گلستان تا پایان وقت 
ادارى روز یکشنبه مورخ 99/6/16

بازگشایى پیشنهادات مورخه 99/6/17 خواهد بود.
تاریخ انتشار مرحله دوم 99/6/2

شناسه آگهى 956110

وزارت جهاد کشاورزى 
سازمان جنگلها ، مراتع و آبخیزدارى کشور

اداره کل منابع طبیعى و آبخیزدارى استان گلستان 

مبلغ تضمین (ریال)برآورد کارشناسى (ریال)مدت اجراءمساحتمحل اجراءردیف

جنگلى 1 هاى  عرصه  از  حفاظت 
 ، گز  بندر  هاى  شهرستان 

کردکوى

837/878/938/5673/788/000/000 ماه55/309 هکتار

8 8 0 0 6 6 8 8

روزنامه             

  تلفنی آگهی می پذیرد

www.siasatrooz.com

@siasatrooz

پیروزی های دیپلماتیک وامدار دیپلماسی نظامی است


