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معاصر  میان شــخصیت های  در 
جهــان اســام شــاید تنها یک 
فرمانده نظامی به شکل متمایز و 
برجسته در میان دوستان و دشمنان کشورمان 
شناخته شود و آن کسی نبود جز سردار قاسم 

سلیمانی. 
در  حالی به ســالگرد برزگداشت شهادت این 
شهید معزز نزدیک می شویم که اثرات حضور 
این شهید نه تنها برای ایرانیان بلکه برای دیگر 

کشورها ملموس و آشناست. 
این شــهید، تنهــا در میادین نبــرد عراق یا 
سوریه حاضر نبود، بلکه فرمانده نظامی متمایز 
و استراتژیست برجســته و هوشمند در دیگر  
جبهه های درگیر با دشــمنان کشور به شمار 
مــی رود و  ویژگــی اخاقی و شــخصیتی بر 

محبوبتش میان  رزمندگان افزوده است. 
ســردار حســین عایی فرمانده اسبق نیروی 
دریایی سپاه پاسداران انقاب اسامی در یک 
سخنرانی در این باره گفت: من از سال ۱۳۶۰ 
یعنی از سال اول جنگ سردار سلیمانی را می 
شناسم و مدت های زیادی از نزدیک با هم کار 
کرده ایم. او را در شــمار ۱۰ فرمانده برجسته 
دوران جنــگ می دانم که توانســتند تمامیت 
ارضی ایران را حفظ کرده و اجازه ندهند صدام 
و حکومت عراق خاک ایران را در اشغال خود 

نگه دارد.
رهبر معظم انقاب اسامی زمانی  او را شهید 
زنــده نامیده بودند. اما عنوانی که او خود را به 
آن ملقب می کرد ســرباز صفر والیت بود و در 

عمل و گفتار نیز نشان داد که پیرو والیت. 
با ایــن حال این فرمانده بزرگ توانســت بعد 
از جنگ نیز با بهره گیــری از مفهوم »قدرت 
نرم« توانایی و همبســتگی میان مسلمانان را 
در الیه های عمیق تفکر مردم  منطقه و جهان 
جای دهد به شکلی که رهبر معظم انقاب در 
باره این شــهید تاکید کردند: شهید سلیمانی 
نرم افزار مقاومت و الگــوی مبارزه را در میان 

ملت های اسامی رایج کرد.

 میراث سلیمانی برای منطقه 
ملت های عربی و اسامی هیچگاه نباید خاطره  
فداکاری ها و مجاهدت های شهید سلیمانی در 
میانــه نبرد را از یاد ببرند، او حتی در مقابله با 
یکی از خطرناک ترین فرزندان دنیای استکبار 
یعنی تروریست های داعشــی نیز موفق عمل 
کرد و توانســت در عراق و سوریه با مدیریت 
بی بدیل خود، مردم بی پناه این کشــورها را از 
دست مزدوران غرب و کشورهای مرتجع عربی 
برهاند و داعش را که ادعای خافت و حکومت 
داشــت، آواره بیابان ها و کوه های صعب العبور 

کند.
عبدالکریــم بن عبداهلل الشــرعی عضو انجمن 
علمــای یمن در خصوص میراثی که ســردار 
سلیمانی برای نسل های بعدی در جهان عرب 
و اسام باقی گذاشــت گفت: سردار سلیمانی 
فرهنگ قرآنی و ایمان محمدی و ماهیت دین 
اســام را به جهانیان منتقل کرد. وی فرهنگ 
دوســتی و مهربانی و عطوفت با کسانی که در 
جبهه جهــاد و مقاومت حضور دارند را منتقل 

کرد.
وی با اشــاره به اینکه این سردار بزرگ ایرانی 

به صورت شخصی و بدون محافظ و یا همراه، 
با لباس هــای غیر نظامــی معمولی  برخاف 
دیگر فرماندهان تردد می کرد، افزود: ســردار 
سلیمانی، فرمانده، استراتژیست و ناظر بر روند 
آموزش و مسلح کردن نیروها و اجرای عملیات 
رزمی در ســوریه، عراق، لبنان و فلسطین بود. 
وی در میان دشــمنان امت اســامی ترس و 
وحشــت انداخت و تمام معادالت و حساب و 

کتاب های آنها را برهم زد.
فوائد ایزدی اســتاد دانشگاه تهران نیز در باره 
او اینگونه تحلیل کرد: شهید سلیمانی یکی از 
افراد شاخص در محور مقاومت بود که آمریکا 
هزینه های بســیاری را برای مقابله او متحمل 
می شد. وقتی از آمریکایی ها پرسیدند که شما 
بــا هزینه نظامی چند هــزار میلیارد دالری و 
ایران چــرا نمی توانید قدرت نفوذی  صدبرابر 
برابر ایران در منطقه خاصه ســوریه داشــته 
باشــید، آنان به نام ســردار ســلیمانی اشاره 
کردنــد و او را دلیل بر هــم خوردن معادالت 

خود دانستند. 

 محبوب دلها
بین المللی«، »شبح  »فرمانده ســایه«،»ژنرال 
مرموز«،»کابــوس  »فرمانــده  فرمانــده«، 
حاج  زمان«،»ژنرال  اشــتر  دشــمن«،»مالک 
قاســم« و چندین لقب دیگر کــه مخالفان و 
هوادارانش به او می دادند همه نشان از شهرت 

شهید سلیمانی در داخل و خارج کشور دارد.
عــاوه بر قــدرت تحلیــل و مدیریــت مؤثر 
صحنه های جنگ، سردار ســلیمانی با فضائل 
و ویژگی های اخاقی و اســامی خود توانست 
بــه راحتی جایگاه ویــژه ای را در قلوب مردم 
در کشــورهای اســامی ایجاد کنــد و آنطور 
که تحلیلگــران عراقی و غربی تأکید کرده اند،  
تصمیم ترامپ برای به شهادت رساندن سپهبد 
سلیمانی، نه تنها نفوذ ایران و نائبان این کشور 
در منطقه را تضعیف نکرد بلکه موجب تقویت 

آن نیز شده است.
روزنامه انگلیسی فاینشنال تایمز به نقل از یک 
مقام عراقی در این باره نوشت: ترامپ، زحمات 
و وظایف سپهبدســلیمانی را در عراق تسریع 
بخشید. آنها )واشنگتن( به واسطه آنکه درکی 
از عراق نداشــتند، این هرج و مــرج را به راه 

انداختند. 
ســردار ســلیمانی همواره خود را یک شریک 
مؤثــر و فعال برای نظامیــان در میادین نبرد 
و یــک فرمانــده متواضع، معلم آموزشــی و 
یک ســرباز خدمت گذار برای نظام و کشــور 
می دانســت و در عین حال توجــه ویژه ای به 
خانواده های بی سرپرســت و یتیمان داشت و 

بر تأمین مایحتاج آنها نظارت داشت. 
عبدالکریــم بن عبداهلل الشــرعی عضو انجمن 
علمای یمن در ایــن باره گفت: او ویژگی های 
اخاقی و دینی را باهم یکجا داشــت و خیلی 
زود با فرماندهان رده باال و نظامیان رده پایین 

ارتباط برقرار می کرد.
»رافائــل مائوریللو«، اسام شــناس و تحلیلگر 
ایتالیایی نیز درباره این شــخصیت برجســته 
ایرانی  گفت: سردار سلیمانی شخصیتی بسیار 
مهم بود و در امنیــت منطقه، به ویژه نابودی 
داعــش، نقش برجســته ای داشــت. هر چند 

آمریکا مدعی داشــتن نقش اصلی در نابودی 
داعش اســت، امــا همه می دانند که ســردار 
سلیمانی بیشــترین تأثیر را در این امر داشته 
اســت. وزارت دفاع روســیه نیز به دنبال ترور 
شهید ســلیمانی در اطاعیه ای با محکومیت 
این اقدام امریکا نوشــت:  ژنرال سلیمانی یک 
رهبــر نظامی آگاه و دارای اعتبار شایســته و 

نفوذ فراوان در سراسر منطقه خاورمیانه بود.
در این اطاعیه تاکید شــده بــود که مدت ها 
قبل از تشکیل به اصطاح »ائتاف بین الملل 
به رهبــری آمریکا، تحت  رهبری مســتقیم 
سردار ســلیمانی مقاومت مســلحانه در برابر 
گروهک های تروریســتی بین المللی داعش و 
القاعده ) سازمان های ممنوعه در روسیه( در 

سوریه و عراق شکل گرفت.
حتی رســانه ها خبر دادند که مردم امریکا در 
4۰ نقطه از این کشــور در مخالفت با تصمیم 
دولت امریکا برای ترور شهید سلیمانی دست 

به تظاهرات زدند. 
در گزارش هایی که در اعتراض سفر بن سلمان 
به پاریس و تظاهرات در حمایت از مردم یمن 
انجام شــده بود هم پرچم هایی از حزب اهلل و 
جبهــه مقاومت در بین مردم وجود داشــت و 
هم عکس سردار سلیمانی در دستان معترضان 

فرانسوی دیده می شد. 
 در اعتراضــات امریکا علیه نژادپرســتی نیز 
پاکارد معترضاِن آمریکایی به نقل از )ســخن 
ســید حســن نصراهلل(، که ترامپ را به شدت 
تحقیر کرده بود به چشــم می خورد که روی 
آنها نوشــته بود: ارزش کفش سردار سلیمانی، 

از سر ترامپ بیشتر است.
همچنیــن خبرگزاری ها گزارش دادند که بعد 
از شــهادت این قهرمان ملی، تصویر ســردار 
سلیمانی که روی یک بیلبورد بزرگ در یکی از 
خیابان های غزه نصب شده بود حاوی جماتی 
از »اســماعیل هنیــه« رئیس دفتر سیاســی 
جنبش حماس در توصیف سردار سلیمانی بود 

خشم رژیم صهونیستی را برانگیخت. 
در همین زمینه »آویخای ادرعی« ســخنگوی 
ارتش رژیم صهیونیستی در حالی که به  شدت 
از نصب تصویر ســردار ســلیمانی در نوار غزه 
خشمگین بود با انتشار توئیتی اعام کرد، یک 
سؤال از آقایان، »آیا انتظار دارید افکار عمومی 
عربی با شــما و مسئله شــما همدردی کنند، 
در حالی که تصویر ژنرال قاســم سلیمانی در 

خیابان های غزه است؟!«
 

 نگاه رسانه های دنیا
قدرت ســردار ســلیمانی، موضوعــی بود که 
نــه تنها مــردم ایران و منطقه نســبت به آن 
اطمینان کامل داشتند بلکه  از نگاه رسانه های 
غربی نیز او شخصیتی مقاوم، استوار و محبوب 

بود.  
روزنامه لوموند در گزارشــی از قدرت ســردار 
سلیمانی نوشت: قاسم سلیمانی قدرتمندترین 
مرد خاورمیانه ۳7 سال با جنگ زندگی کرده 
اســت. اولیــن رویارویی او با جنگ به ســال 
۱98۰ بر می گردد. زمانی که خودش را متعهد 
کرد تا از نظام انقابی بســیار جوان ایران که 
مورد تهدید و اشــغال دیکتاتــور عراق صدام 

حسین قرار گرفته بود دفاع کند. 
 این روزنامه با اشــاره به اینکه شــهید قاسم 
ســلیمانی به آنچه در ادبیات رســمی ایرانی 
»محور مقاومت« نامیده می شــود اســتحکام 
بخشــید، افزود: ســلیمانی در منطقه به یک 
شــخصیت محبوب مردمی تبدیل شده بود و 

آرزوی بودن کنار او و گرفتن عکس سلفی با او 
در خطوط جنگ و نبردهای مختلفی از سوی 

رزمندگان دیده می شد. 
روزنامه نیویورک تایمز نیز با اشاره به محبوبیت 
سردار سپهبد قاسم ســلیمانی نوشت: سردار 
ســلیمانی در داخل ایــران بعنــوان یکی از 
محبوب ترین چهره ها شــناخته شده بود غلبه 
بر قــدرت نمادین وی در منطقــه به ویژه در 
میان گروه های شــیعه عرب در عراق و لبنان 
دشوار است. وی از لبنان گرفته تا یمن، بعنوان 

چهره قدرت ایران و اسام شناخته شده بود.
روزنامــه االخبار لبنان نیــز در مورد او تاکید 
کرد: سردار سلیمانی در عراق به مانند شبحی 
بود که آمریکایی ها هر چه به دنبال او گشتند، 
پیدایــش نمی کردند، امــا او در همه جا بود. 
حتی سردار سلیمانی به منطقه حفاظت شده 
ســبز بغداد که محل حضور مقامات آمریکایی 
و بغدادی بود هم رفت، اما آمریکایی ها متوجه 

حضور سردار در این منطقه نشدند.
این روزنامه افزود: دایره نفوذ ســلیمانی شامل 
تمام مناطق می شود، از پاکستان و افغانستان 
گرفته تا تونس و یمن؛ و در ســرزمین شامات 

به »حاج« معروف است.

 نگاه دشمنان
دشمنان ایران معتقد بودند که  بی شک نقش 
و نفوذ گسترده سردار قاسم سلیمانی بیشتر از 
هر کشور دیگری در منطقه، در عراق سابقه و 

پایگاه داشت.
در حقیقت تعریف و تمجید دشــمنان درجه 
یک نظام  از شــخصیت این شــهید بزرگ  و 
اذعان آن هــا به تأثیرگذاری و نفوذ بی مانند او 
در عرصه های مختلف منطقه ای  نشان از نقش 
تعیین کننده ای داشت که در تحوالت منطقه 

ایفا می کرد. 
»دکستر فیلکینز« نویســنده مجله آمریکایی 
نیویورکــر در گــزارش بیــش از ۱۰ هــزار 
کلمه ای خود در معرفی ایــن فرمانده ایرانی، 
 Shadow( »بــه او لقــب »فرمانده ســایه ها
Commander( یــا »فرمانده پنهان« را داد. 
این لقب ســپس بارها و بارها در رســانه های 
دیگــر از مجله آمریکایــی آتانتیک گرفته تا 
خبرگزاری فرانس۲4 فرانســه و جاهای دیگر 
تکرار شــد تا بر نقش نســبتاً پنهان قاســم 
سلیمانی به عنوان »فرمانده ایرانی ای که دارد 

خاورمیانه را بازطراحی می کند« تأکید شود.
وال استریت ژورنال در گزارشی نوشت: قاسم 
سلیمانی در اوایل سال ۲۰۰8 از طریق احمد 
چلبی، سیاســتمدار عراقی، پیامــی به ژنرال 
پترائوس فرستاده و بنا به گفته یکی از مقامات 
مطلع، در این پیام آمده، »ژنرال پترائوس، شما 
باید بدانید که من، قاســم سلیمانی، سیاست 
ایــران در خصوص موضوع عراق، لبنان، غزه و 

افغانستان را کنترل می کنم.«
سال ۲۰۱8 میادی هم مجله »فارن پالسی« 
در گزارش ســاالنه خود در مقاله ای به عنوان 
معرفی متفکــران برتر جهــان در عرصه های 
گوناگون، از قاسم ســلیمانی به عنوان یکی از 
۱۰چهره و متفکر برتر عرصه دفاعی و سیاسی 

نام برد.
درگزارش این نشــریه درباره سردار سلیمانی 
آمده  بود: »قاسم سلیمانی بیش از بیست سال 
است که هدایت گر اصلی عملیات  نظامی ایران 
است. اما در تمام این مدت هیچ گاه جایگاهش 
مانند امروز مهم و برجسته نبوده ... اثر انگشت 
و رد حضور این ســردار ایرانی در کشورهایی 

که ایران در آن ها فعالیــت و نفوذ دارد، دیده 
می شــود. این حضور از یمن و عراق گرفته تا 
ســوریه وجود دارد. اکنون در واقع ســلیمانی 
پاســخی برای تهدیدهای ترامــپ علیه ایران 

است.
شــبکه »بی بی ســی دو« انگلیس در ســال 
۲۰۱9 نیز مستندی یک ساعته را تحت عنوان 
»فرمانده ســایه ها: مغز متفکر نظامی ایران« 
پخــش کرد که بــار دیگر روی نقش ســردار 
ســلیمانی در تحوالت خاورمیانــه و توصیف 
مقامات ارشد سابق آمریکا مانند ژنرال »دیوید 
آمریکایی  فرمانده سابق ســربازان  پترائوس« 
و »اســتنلی مک کریســتال« فرمانده ســابق 
عملیات هــای ویــژه آمریکا در عــراق درباره 
شخصیت حاج قاسم و تجربه برخورد یا مقابله 

با او تمرکز داشت. 
»دانی یاتوم« رئیس ســرویس امنیت موساد 
بین سال های ۱99۶ تا ۱998 و مشاور امنیتی 
»ایهود باراک« نخست وزیر رژیم صهیونیستی 
بین ســال های ۱999 تا ۲۰۰۱ در مورد این 
سردار بزرگ ایران گفت: »هر وقت از مداخله 
]نظامی[ ایران ]در هر کجــای دنیا[ صحبت 
می کنید، مغز متفکر پشت آن قاسم سلیمانی 
است و آن کسی این مداخله را رهبری می کند 

هم قاسم سلیمانی است.«
»دیوید پترائــوس« فرمانده ســابق نیروهای 
آمریکایــی مســتقر در عراق دربــاره مواجهه 
با ســردار قاســم ســلیمانی گفته بــود: »ما 
قاسم سلیمانی را یک انســان بسیار توانمند، 
کاریزماتیک، ماهر، از نظر حرفه ای شایسته و... 
]از دیدگاه آمریکایی[ به طرزی اهریمنی شرور 

دیدیم.« 
»جان مگوایر« افســر سابق سی آی ای نیز این 
ســردار بــزرگ را چنین توصیــف کرد: »من 
یک بار با قاسم ســلیمانی برخورد کردم؛ یک 
برخورد ناخواســته. او شبیه آن چیزی نیست 
که از یک فرمانده چریکی انتظار دارید. مردی 
اتوکشیده و توانمند اســت و خصوصیت های 
فرماندهی به شــکل برجسته ای در او مشهود 

است؛ یک انسان حرفه ای است.«
نوام چامســکی در کتاب »دخالت ها« معتقد 
اســت که کنتــرل ایــران بر هال شــیعی 
وحشــتناک ترین کابوس برای آمریکاســت؛ 
تحــوالت دو دهــه اخیر منطقه کــه متأثر از 
حضور و نفوذ مستقیم سردار سلیمانی بود، این 
کابوس را در بدترین شــکل خود برای آمریکا 
به عنوان بزرگترین دشمن جمهوری اسامی به 
وجود آورد؛ ماحصــل این کابوس یعنی تغییر 
توازن قدرت منطقه ای به نفع ایران مهمترین 

رهاورد استراتژی شهید سلیمانی بود.
رویتــرز نیــز در تحلیلی نوشــت: شــاهدان 
می گویند ژنرال قاسم سلیمانی فرمانده نیروی 
قدس سپاه پاســداران ایران نظارت بر بخشی 
از عملیات تکریت را برعهده داشــت و حضور 
قاسم ســلیمانی در خط مقدم جبهه مبارزه با 
داعش در تکریت، مؤید نفوذ ایران بر نیروهای 

شیعه عراقی است. 
قطعاً ترور ســردار ســلیمانی عــاوه بر اینکه 
یــک انتقام از محور مقاومت بــود، یک انتقام 
از شخص ایشان نیز بود. چون سردار سلیمانی 
یک شــخصیت کاریزماتیک بود و آمریکایی ها 
همــواره در پــی این بودند که شــخصیتهای 
نمادین و الگوی اســامی و ایرانــی را از بین 
ببرند. چــرا که همین ها الگوها هســتند که 
می توانند با آن ویژگی های منحصر بفردشان 

جریان را به پیش ببرند.

حضرت فاطمه )س(: خداوند جهاد را جهت عّزت و 
سرافرازی اسام مقرر فرموده است.

بازتاب نخستین تست انسانی واکسن ایرانی 
کرونا در رسانه های جهان:

درد دشمن از تزریق واکسن 
ایرانی کرونا

در حالی گام بلند ایران در ساخت واکسن کرونا علیرغم 
فشــار تحریم ها و کوتاه تر شــدن مســیر کنترل این 
همه گیری در کشــورمان با وارد شدن واکسن ایرانی به 
فاز آزمایش انسانی، در رسانه های مختلف جهان بازتاب 
داشــت؛ اما شــبکه های معاند انقاب اسامی ایران از 
تزریق اولین واکسن ایرانی دردشان آمد و شروع به فضا 

سازی و هجمه های ناروا کردند. 
در ابتدا رسانه های جهان به بازتاب تزریق واکسن ایرانی 
پرداختند چنانچه گام بلند ایران در ســاخت واکســن 
داخلی علیرغم فشــار تحریم ها و انجام نخستین تست 
انسانی آن که ثمره تاش شبانه روزی جوانان دانشمند 
و مستعد ایران اسامی است در مرکز توجه رسانه های 
مختلف جهان قرار گرفت و اغلب آن ها این رویداد را با 
انتشار تصاویری از مراســم انجام تست انسانی گزارش 
دادند. آزمایشی که ایران را علیرغم فشارهای تحریمی 
آمریکا و مشــکات ناشــی از آن برای تامین نیازهای 
دارویی و بهداشتی، در زمره معدود کشورهایی قرار داد 
که خود برای تولید واکســن اقدام کرده و تا این مرحله 
پیش رفته انــد. خبرگزاری رویترز در بازتاب این رویداد 
با تیتر »ایران آزمایش انسانی اولین واکسن کووید-۱9 
داخلی را آغاز کرد« در گزارشــی به جزئیات مراســم 

آزمایش واکسن ایرانی بر روی داوطلبان پرداخت.
این خبرگزاری با انتشــار تصویری از دختر رئیس ستاد 
اجرایــی فرمان امــام )ره( که نخســتین داوطلب این 
آزمایش بود، نوشــت: در تاش بــرای افزایش اعتماد 
عمومی به واکســن، اولین داوطلبان دریافت واکســن 

مقامات این نهاد و دختر رئیس آن بودند.
شــبکه خبری الجزیره هم ضمــن بازتاب خبری انجام 
نخستین آزمایش انسانی واکسن کرونا در ایران، نوشت؛ 
ایــن آزمایش در حالی انجام شــد که ایران توانســته 
شــمار فوتی های ناشــی از کرونا را به کمترین میزان 
در ســه ماه برســاند و همچنین در حالی بوده که این 
کشــور با مشکات واردات میزان کافی واکسن به دلیل 

تحریم های آمریکا روبروست.
علی هاشــم خبرنگار الجزیره انگلیسی و ستون  نویس 
پایــگاه خبری المانیتور آمریــکا در پیامی در توییتر به 
آغاز آزمایش بالینی انسانی واکسن کرونای ساخت ایران 
اشــاره کرد. وی در این پیام توییتری نوشت: احترام به 
دانشــمندان ایرانی که با وجود تحریم ها و فشارها قادر 
به آغاز آزمایش های انســانی واکســن کویید-۱9 خود 
هســتند. تنها چند کشور در سراســر جهان به چنین 
مرحله ای رســیدند. مهم نیســت که آنها موفق شوند 
یا شکســت بخورند، این شــهامت ادامه دادن است که 
مهم است. خبرگزاری آمریکایی »آسوشیتد پرس« هم 
در گزارش خود به خصوصیات این واکســن پرداخت و 
نوشت این واکســن با نام »کووایران« اصطاحاً واکسن 
غیرفعال شــده است به این معنا که از ویروس کرونایی 
ساخته شده که با مواد شیمیایی ضعیف یا کشته شده 
است، مشــابه نحوه ایمن ســازی در مقابل فلج اطفال. 
شــبکه »ای بی ســی نیوز« در این خصوص گزارش داد 
اولین مطالعه درباره ایمنی و اثربخشی واکسن کرونا در 
ایران آغاز شــد و ده ها نفر قرار است این واکسن تولید 
داخلی را دریافت کنند. خبرگزاری فرانسه ضمن بازتاب 
ایــن رویداد، با بیان جزئیاتی نوشــت: تلویزیون دولتی 
ایران تصاویری از آزمایش واکسن بر روی دو مرد و یک 
زن در حضور وزیر بهداشت و معاون علمی رئیس جمهور 
این کشور را پخش کرد. این خبرگزاری در ادامه به نقل 
از رســانه های ایرانی گزارش داد این واکسن قرار است 
به ۵۶ داوطلب دیگر هم در دو نوبت به فاصله دو هفته 
تزریق شــود و نتیجه ۲8 روز بعــد از تزریق دوم اعام 
خواهد شــد. خبرگزاری رسمی دولتی چین »شینهوا« 
هم از ورود واکســن ایرانی کرونا به فاز آزمایش انسانی 

خبر داد.
از ســویی دیگر؛جدا از رســانه های غربی، رســانه های 
فارسی زبان معاند پس از آغاز تست اول واکسن کرونای 
ایرانی، دور جدیدی از هجمه هــای خود را آغاز کردند 
و البته آن را شــدت بخشــیدند؛ آن ها در طی روزهای 
گذشــته در حالی که ایران بارها اعام کرده به موازات 
تولید واکســن، در حال خرید و تهیه بهترین واکســن 
خارجی است، هجمه و دوگانه واکسن ایرانی-خارجی به 
راه انداختند. ایران اینترنشنال پس از این اتفاق تاریخی 
که کشورهای منطقه حتی نمی توانند به این تکنولوژی 
نزدیک شــوند، برای خوشــامد صاحبان سعودی خود، 
بحث »رعایت نشدن فاصله گذاری اجتماعی در مراسم 
تست واکســن کرونای ایرانی« را تیتر کرد. این رسانه 
حتی برای کم رنگ جلوه دادن این دســتاورد پزشکی، 
  BBC .رونمایــی از این واکســن را شــتاب زده خواند
فارســی هم تنها چند خبر کوتاه به این دستاورد بزرگ 
اختصاص داد. این رســانه انگلیسی سعی کرد تا وانمود 
کند مردم نســبت به واکسن ایرانی بی اعتمادند و همه 
خواهان دریافت واکســن آمریکایی هستند  رسانه های 
بــی مغزی مانند »من و تو« نیز بــرای این که موضوع 
آغاز تســت واکســن کرونای ایرانی را به حاشیه ببرند، 
این دستاورد را فقط ادعای رسانه های حکومتی نامیدند.

البته رسانه های غیر رسمی و کاربران ضدانقاب هم از 
این موفقیت دانشــمندان ایرانی شوکه شدند و از روی 
دستپاچگی شــایعاتی از جمله واکسن زدن نمایشی و 

تزریق واکسن از روی چادر را به میان کشیدند.
اما آنچه که وجود دارد و حقیقی اســت، توانمندی های 
دانشــمندان جوان ایران اســامی در عرصه پزشکی و 
ساخت واکسن اســت که جمهوری اسامی ایران را در 
منطقه یکه تاز کرده تا جایی که به زودی جهان نیز تأثیر 

واکسن ایرانی ویروس کرونا را خواهد دید.  فارس

گزارشگزارش
نگاهی به نفوذ و تأثیر اقدامات سردار سلیمانی در سطح منطقه و جهان  
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آگهي تجدید مناقصه عمومي یک مرحله ای خرید لوله پلی اتیلن
 در اقطار مختلف برای فاز دوم مسکن مهر رشت به شماره ج/99/17 

شركت آب و فاضالب  استان گیالن ) سهامی خاص (

ت دوم
نوب

1- نام دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضالب  استان گیالن با کد اقتصادی 411184746598 و شناسه ملی 10720161277
2- موضوع مناقصه : خرید لوله پلی اتیلن در اقطار مختلف برای فاز دوم مسکن مهر رشت.

3-  شرایط شرکت کنندگان : کلیه تولید کنندگان و تامین کنندگان درخصوص انجام موضوع این مناقصه واجد شرایط می باشند .
4- مهلت و محل دریافت دعوتنامه مناقصه: متقاضیان شرکت در مناقصه میتوانند حداکثر تا تاریخ 99/10/16  از طریق سایت ملی مناقصات کشوراسناد 

را دریافت یا به نشانی : رشت،جنب پارک قدس، شرکت آب و فاضالب استان گیالن ، امور بازرگانی این شرکت مراجعه نمایند . 
5- محل اعتبار:  بودجه منابع جاری  

6- قیمت خرید اسناد : 200/000 ریال  به حساب شماره 2000000046 بانک رفاه کارگران شعبه بلوار امام رشت کد 1391 بنام شرکت آب و فاضالب 
استان گیالن

7- تصویر فیش واریزی بابت خرید اسناد مناقصه به امور بازرگانی فاکس و تأییدیه دریافت گردد و اصل فیش واریزی در پاکات مناقصه )پاکت ب( 
گذاشته شود.

8-مبلغ تضمین فرایند ارجاع کار: مبلغ تضمین فرایند ارجاع کار  به مبلغ 499،000،000 )چهارصد ونود و نه میلیون( ریال می باشد که با اعتبار سه ماه 
و قابل تمدید برای سه ماه دیگر و به یکی از انواع ذیل می باشد: ضمانتنامه بانکی از بانکهای دولتی یا خصوصی که مورد تایید بانک مرکزی جمهوری 
اسالمی ایران باشد در وجه شرکت آب و فاضالب استان گیالن یاواریز نقدی بحساب شماره 2000000046 بانک رفاه کارگران شعبه بلوار امام رشت 
کد 1391.به پیشنهادهای فاقد امضاء،مشروط، مخدوش، فاقد سپرده و سپرده های مخدوش یا سپرده های کمتراز میزان مقرر، چک شخصی و  چک 

شرکتی ، چک مسافرتی و نظایر آن و همچنین پیشنهاداتی که بعد از انقضای مدت مقرر واصل شود مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد. 
9- محل تحویل پیشنهادها : پاکتها حداکثر تا پایان وقت اداری مورخ  99/10/29 به دبیرخانه ستاد این شرکت به نشانی مذکور تحویل و رسید دریافت 

گردد.
10-هزینه دو نوبت درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد. سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.

11- زمان بازگشایي پاکات ساعت   10 صبح  مورخ  99/10/30 می باشد .
12-جهت دریافت اسناد مناقصه داشتن معرفی نامه و کارت ملی الزامی است . نشانی سایت ملی مناقصات کشور: http://iets.mporg.ir وآدرس 
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