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افکار عمومی جهان باید به این باور برسد که وجود 
رژیمی چون اسرائیل در دنیا، عامل همه معضالتی 
است که دامن مردم بسیاری از کشورهای دنیا به 

ویژه جهان اسالم را گرفته است .
از زمان تأســیس رژیم جعلی اســرائیل که بیش 
از 70 ســال از وجود نحس آن می گذرد، تاکنون 
منطقه غرب آســیا که قلب جهان اسالم است،  با 
جنگ های خونینی همراه بوده که همگی آنها به 
واســطه حمایت و حفاظــت از این رژیم جعلی و 

جنایتکار بوده، واقع شده است.
اسرائیل زمانی در سرزمین مقدس فلسطین مانند 
علف هرز رویید که انگلیــس تخم آن را با بیانیه 
بالفور کاشــت و در سال 1948 این بذر سرانجام 

به نتیجه رسید.
از همان زمان تاکنون با وجود حمایت های عمیق 
و گســترده نظام ســلطه از رژیم صهیونیســتی،  
اهــداف و برنامه هــای دراز مدت آنهــا به نتیجه 
نرســید و دلیــل آن هم مقاومتی بــود که مردم 
 فلســطین و دیگر کشــورهای اســالمی از خود 

نشان داده اند.
گرچه ابــزار تأثیر گذار و پر حجم رســانه ای در 
دســتان آمریکا،  غرب و رژیم صهیونیستی است 
و در طول این سال ها با دروغ پردازی ها و کتمان 
واقعیت ســعی کردند تا افکار عمومی را از حقایق 
منحــرف کنند، اما در این زمینه پیروزی چشــم 
گیری به دســت نیاورده اند و حتی می توان گفت 

شکست های سنگینی را نیز متحمل شده اند.
صهیونیست ها با همراهی و حمایت حامیان خود 
در طول این سال ها تالش داشتند با مظلوم نمایی 
فریبنــده، خود را در میان افــکار عمومی جهان 
موجــه جلوه دهنــد در حالی که اکنــون نتیجه 
همــه آن نیرنگ هــا و فریب ها تبدیــل به نفرتی 
 شــده که می رود تا همه مردم جهان را علیه این 

رژیم بشوراند.
اسرائیل شــر مطلق است و برای خالص شدن از 
این شــر که نشــانه های افول و نابودی این رژیم 
به خوبی دیده می شــود و قابل لمس است، حتی 
خیانت سران رژیم های عربی نیز در سازش با آن 
نمی تواند مرگ صهیونیست ها را به تأخیر بیندازد.
آمریکا تاکنون برای ماندگاری رژیم صهیونیستی 
هزینه هــای ســنگینی را پرداخت کرده اســت،  
حمایت از یــک رژیم کودک کش و جنایتکار که 
رژیــم خود را بر روی پیکر شــهدای مقاومت بنا 
کرده،  نمی تواند ماندگار باشــد و با آگاهی هر چه 
بیشتر مردم مسلمان و دیگر آزادی خواهان جهان 

سرعت نابودی اسرائیل بیشتر شده است.
فرمانــده نیروی قدس ســپاه پاســداران چندی 
پیش گفتــه بود »به نابودی رژیم صهیونیســتی 
ســرعت داده می شــود، جوانان فلسطینی نشان 
دادنــد که مقاومت زنــده اســت؛ بنابراین از هر 
 گروه مبــارزی علیه رژیم صهیونیســتی در دنیا 

پشتیبانی می کنیم.«
پیام روشــن است،  قاطع و قطعی،  ایران تاکنون با 
حمایت های خود از مقاومت فلسطین،  گروه های 
جهادی را حمایت کرده و توانسته ساز و کارهای 
الزم را برای مبارزه با رژیم صهیونیستی در اختیار 
آنهــا قرار دهد، بدون آن که اســرائیلی ها متوجه 
چگونگی انتقال آن شوند. از این پس برای سرعت 
دادن به مسیر نابودی اســرائیل، اتفاقات دیگری 
خواهد افتاد،  اتفاقاتی که حتی سران صهیونیست 

نتوانند آنها را پیش بینی کنند.
پایان رژیم اســرائیل نزدیک اســت،  این اتفاق را 
مقامات و سران صهیونیست نیز درک کرده اند به 
همین خاطر است که در سخنانشان با ترس و لرز، 

از ناامنی خود می گویند. 
اعتراف »آویو کوخاوی« رئیس ســتاد مشــترک 
ارتش رژیم صهیونیستی به ناتوانی در حفاظت از 
جان خود و شهروندان سخن جالب توجهی گفته 
اســت. رئیس ستاد مشــترک یکی از مجهزترین 
و مدرنتریــن ارتش های جهــان گفته »حتی این 
احتمال وجود دارد که ما را در خانه هایمان هدف 

قرار دهند.«
چنین اعترافی نشان عجز رژیمی است که سودای 
نیل تا فرات را در سر داشت اما اکنون در شرایط 
اضمحــالل و افول خود قرار دارد و حتی حامیات 
آن نیز توانایی نجات اســرائیل را ندارند و چه بسا 

از دست آن به ستوه آمده اند.
آمریــکا و اروپا تا چه زمانــی می خواهند خود را 
بــرای رژیمی هزینه کنند که رو به پایان اســت، 
عــالوه بر آن مردم کشــورهای غربی نیز علیرغم 
تبلیغات دروغ که درباره رژیم صهیونیستی پمپاژ 
می شود، آگاه تر شــده اند و مخالفت های آنها نیز 
آغاز شــده و معترضند که چرا باید سرمایه کشور 

صرف حمایت از رژیم اسرائیل شود.
دولت آلمان همچنان مشــغول پرداخت جریمه و 
غرامت به رژیم اســرائیل است و این نکته، مردم 
آلمان را تحقیر کرده و از خود می پرسند چرا باید 

به صهیونیست ها باج بدهیم؟
در نظم نوینی که در راه اســت جایی برای رژیم 

صهیونیستی وجود ندارد.

نظم نوینی در راه است

تزریقیکنوبتواکسن
درسال۱۴۰۱
برایافرادباالی۷۰سال
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سیاوش کاویانی

گزارشیازروزهایآخردادگاهطوالنیحمیدنوریدراستکهلم

یکایرانی،بدونحقدفاعدرپادشاهیسوئد
دادستان سوئد روز پنج شنبه گذشته  و بعد از حدود 90 جلسه دادگاه، برای حمید نوری 
درخواســت مجازات حبس ابد کرد، این در حالی اســت که دادگاه به حمید نوری فرصت 

دفاع آخر از خود را هم نداده است.
حمید نوری آبان ماه ســال 98،  هنگام ورود به اســتکهلم ســوئد در فرودگاه بازداشت و 
بالفاصله به ســلول انفرادی منتقل شد. او بر اساس ادعاهای واهی و متناقض منافقین، به 
زندانبانی آن ها در ســال های دهه 60 متهم شــده است. نوری پس از بازداشت بر خالف 
تمام قوانین بین المللی، تا 4 ماه اجازه تماس با خانواده خود را نداشــت و خانواده وی در 
طول این مدت از وضعیت او هیچگونه اطالعی نداشتند. دستگاه قضائی سوئد همچنین تا 
2 سال به نوری که در سلول انفرادی نگه داری می شود، اجازه مالقات حضوری با خانواده 
را نداد و این در حالی اســت که خانواده او چند بار برای دیدار با وی به سوئد سفر کردند 
اما امکان دیدار فراهم نگردید. ســوئد تاکنون حدود 90 جلسه دادگاه را برای حمید نوری 
برگزار کرده اما شــرایط یک دادرســی منصفانه به هیچ وجه در این پرونده حاکم نبوده 
اســت. در مجموع 90 جلسه برگزار شده بیش از 80 شــاهد که اکثرا از اعضای گروهک 
تروریســتی منافقین هستند از طرف دادگاه این فرصت را پیدا کردند تا علیه حمید نوری 
شــهادت دهند، اما دادگاه به شــهودی که داوطلب بودند به نفع نوری شهادت دهند این 
اجــازه را نداد. حمید نوری همچنین از حق انتخاب وکیل محروم بوده و دســتگاه قضائی 
ســوئد به انتخاب خود برای او وکالیی را تعیین کرده که همراهی و همکاری الزم با وی 
را ندارنــد. وکالی خانوادگی نوری نیز اجازه ارتباط و تماس و مشــارکت در روند دفاع از 
حمید نوری را پیدا نکرده اند. از سوی دیگر ، دادستان سوئد با نقض بنیادین ترین حقوق 
دادرســی منصفانــه صرفا اظهارات و مدارک علیه متهم را بــه دادگاه ارایه کرده و از ارائه 
ادله و مدارک له متهم خودداری نموده است. نوری در مجموع حدود 550 ساعت دادگاه 
برگزار شده، کمتر از 20 ساعت فرصت دفاع از خود را داشته و از امکان شهادت شهود به 
نفع خود نیز محروم مانده اســت. حقوق شخصی حمید نوری نیز در طول دو سال و چند 
ماه گذشــته بارها و به شدید ترین وجه ممکن نقض شده است. این نقض حقوق شخصی 
شــامل ضرب و شتم توســط پلیس هنگام مطالعه کیفرخواست، نگه داری دائم در سلول 
انفرادی، عدم امکان ارتباط و مالقات با خانواده و حتی محرومیت نوری از معاینه توســط 

پزشک بوده است! 

همه ادعاها درباره سفر ترکیه 
دروغ بود

چراراهپیمایی
»روزقدس«امسال
حماسیبود؟
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فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای 
شماره آگهی مناقصه: 1401/47/12788  مورخه 1401/02/10 )چایپاره(

 شماره آگهی مناقصه مورخه 1401/47/12789 مورخه 1401/02/10 )بوکان(

اداره امور قراردادها مناقصات و مزایدات
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آذربایجان غربی

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی استان آذربایجان غربی در نظر دارد مناقصات عمومی 
امور خدمات عمومی و تامین انسانی )تنظیف( شبکه های بهداشت و درمان شهرستان های چایپاره و بوکان را از طریق سامانه 
پیشنهاد  ارائه  تا  مناقصه  اسناد  دریافت  جمله  از  مناقصات  برگزاری  مراحل  کلیه  نماید  برگزار  دولت  الکترونیکی  تدارکات 
  www.setadiran.ir مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیک دولت )ستاد( به آدرس
انجام خواهد شد ، لذا الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، نسبت به انجام مراحل ثبت نام در سایت مذکور 

و دریافت گواهی امضای الکترونیکی جهت اخذ شرایط مناقصه و شرکت در مناقصه اقدام نمایند.
 تاریخ انتشار مناقصات در سامانه: مورخ 1401/2/11 می باشد .

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصات )دانلود( از سایت: از مورخ 1401/2/11 الی 1401/2/15
مهلت زمانی ارائه مدارک: تا ساعت 1۶/00 مورخ 1401/2/25 

به  )الف(  پاکت  تحویل  دولت،  الکترونیکی  تدارکات  سامانه  در  مناقصات  در  شرکت  مدارک  بارگزاری  انجام  زمانی  )مهلت 
حراست دانشگاه 

زمان بازگشایی: ساعت ۹ صبح روز دوشنبه مورخه 1401/2/2۶ 
آدرس و تلفن دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها:

 آدرس: ارومیه ، بلوار رسالت،  انتهای کوی اورژانس، ستاد دانشگاه علوم پزشکی ارومیه 
تلفن 212 - 31۹37105 -044

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس 41۹34 -021 
دفتر ثبت نام: 88۹۶۹737 و 851۹37۶8 

شناسه اگهی 13113۹8

رسانه های صهیونیستی که روز گذشته ســخنرانی های رهبران مقاومت 
را با دقت زیر نظر داشــتند بعد از سخنرانی سید نصراهلل اعالم کردند که 
نهادهای نظامی و امنیتی اســرائیل هفته هــای آینده چالش های بزرگی 

پیش ِرو خواهند داشت.
به گزارش تســنیم، بعد از پایان سخنرانی سید »حسن نصراهلل« دبیرکل 
حزب اهلل لبنان به مناســبت روز جهانی قدس رسانه های صهیونیستی به 
بازتاب ســخنان وی و نگرانی هایی که میان محافل اســرائیلی به وجود 
آمده اســت پرداختند. رسانه های صهیونیستی در این زمینه اعالم کردند 
کــه هفته های آینده چالش بزرگی پیــش ِروی نهادهای امنیتی و نظامی 
اســرائیل خواهد بود. »حزی ســمنتوف« تحلیلگر امور عربی در شــبکه 
13 تلویزیــون رژیم صهیونیســتی در این زمینه اعالم کرد که ســخنان 
حســن نصراهلل که عملیات های انفرادی فلســطینیان علیه اسرائیلی ها را 
ســتایش کرده بود نشــان می دهد که محافل امنیتی و نظامی اسرائیل 
روزهای پرچالشــی را پیِش روی خود خواهند داشت.وی افزود همچنین 
ممکن اســت فلســطینیان حمالت دیگری در داخل اســرائیل )اراضی 
اشــغالی( انجام دهنــد؛ ضمن اینکه خنثی کردن این عملیات ها بســیار 
دشــوار خواهد بــود. همچنین حمــاس در هفته های آینده به تشــویق 
فلســطینی ها برای انجــام عملیات های استشــهادی ادامــه خواهد داد 
 و ایــن یک چالش بــزرگ برای مؤسســات امنیتی و نظامی اســرائیل 

به شمار می رود.

بازتابسخنانسیدنصرهللادررسانههایصهیونیستی

اسرائیلهفتههایپرچالشیپیِشرودارد
۳۰هزارطرحاشتغالبرکت
برایاقشاراجتماعیویژه

مدیرعامل بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان امام از اجرای بیش از 30 هزار 
طرح اشتغال  برای اقشار اجتماعی ویژه خبر داد.

 محمد ترکمانه ضمن اعالم این خبر اظهار کرد: بنیادبرکت امســال 30 
هــزار و 500 طرح اشــتغال زایی اجتماع محور را برای اقشــار اجتماعی 
ویژه و آســیب پذیر در سراسر کشــور اجرا می کند.  وی یادآور شد: این 
اقشار اجتماعی ویژه و آسیب پذیر شامل زنان سرپرست خانوار، کولبران، 
سوخت کشان، خانواده شهدا و ایثارگران، طالب و خانواده هایشان، معلولین 
و خانواده های دارای معلول، خانواده کودکان بازمانده از تحصیل و افرادی 
که مهاجرت معکوس کرده و به روستاهایشــان بازگشــته اند می شــود.  
ترکمانه تاکید کرد: اجرای این 30 هزار و 500 طرح اشــتغال زایی ایجاد 
105 هزار فرصت شغلی مستقیم و غیرمستقیم را برای این اقشار ویژه و 

سایر افراد به دنبال دارد.
 به گفته مدیرعامل بنیاد برکت، حجم کل سرمایه گذاری برای راه اندازی 
طرح های اشتغال  اقشــار اجتماعی ویژه و آسیب پذیر در سال جاری 54 
هزار و 900 میلیارد ریال اســت. وی با تاکیــد بر حمایت بنیاد برکت از 
اقشــار اجتماعی ویژه گفت: بنیاد در سال 1400 نیز نزدیک به 29 هزار 
طرح اشــتغال را برای این اقشــار راه اندازی کرده است. ترکمانه تصریح 
کــرد: 80 درصد فعالیت هــای بنیاد برکت بر توانمندســازی اقتصادی، 
 اشتغال و معیشت مردم متمرکز است و اشتغال زایی مأموریت اصلی بنیاد 

به شمار می رود.

انجمن مالکان ساحلی خوشامیان
موضوع: اولین مجمع عمومی عادی سالیانه

با توجه به تصمیم هیأت مدیره مبنی بر لزوم دعوت از اعضای شهرک ساحلی 
خوشامیان جهت تشکیل مجمع عمومی عادی سالیانه، بدین وسیله اعالم می دارد 
جلسه مذکور در تاریخ 29/ 1401/02 مقارن ساعت 1۵:00 در محل شهرک ساحلی 
خوشامیان با حضور مالکین شهرک برگزار خواهد شد. مقتضی است آن دسته از 
مالکین و اعضا که قصد حضور در مجمع و شرکت در رای گیری را دارند به منظور 
بررسی شرایط و اخذ برگه ورود وبرگه رای، درخواست خود را به همراه مدارک 
ثبت مالکیت اوراق هویتی »کارت ملی و شناسنامه « و در صورت وجود وکالتنامه 
محضری دال بر نمایندگی از اعضا را حداکثر ظرف ۷ روز پس از درج این آگهی 
در تهران به نشانی: شهرک اکباتان، فاز یک، بلوار نفیسی، جنب بانک پارسیان، 
مجتمع آرین، طبقه پنجم، واحد 24 و یا به محل دفتر شهرک ساحلی خوشامیان 

واقع در درب ورودی آن شرکت تحویل دهند.

دستور جلسه:
1 - استماع گزارش هیأت مدیره و بازرس قانونی در مورد عملکرد سال 1400.

2 -تصویب حساب های سال 1400.
3 -انتخاب بازرسان اصلی و علی البدل برای سال 1401.

4 -ارائه الیحه بودجه سال 1401 جهت تصویب در مجمع.
۵ - سایر مواردی که طبق اساسنامه قابل طرح در مجمع باشد.


