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بن بست کلید واژه ای است که طی روزهای اخیر به 
یکی از اصلی تریــن کلید واژه ها در ادبیات گفتاری 
مقامات و رســانه های بیگانه مبدل شده است. بن 
بست در مذاکرات برجامی، بن بست در روابط ایران 
و آژانس، بن بســت در عملکرد حقوق بشری ایران 
و..... را در این چارچوب می توان به شمارگان بسیار 
مشاهده کرد که با به میدان آمدن پیاده نظام غرب 
هــر روز ابعاد جدیدتری می گیرد و ســعی دارد تا 
ایران را در بن بســتی غیر قابل عبور نشــان دهد. 
این فضای القایی بــا محوریت ایجاد فضای یاس و 
ناامیدی از اینده کشور  و با نسخه نویسی براندازی 
در حالی از سوی محافل رسانه ای و سیاسی غربی 
دنبال می شــود که نگاهی واقــع بینانه به آنچه در 
وادی عمل روی داده اســت پیامی ورای این ادعاها 

را آشکار می سازد. 
به رغم آنکه دشــمنان جهان اسالم تمام ابزارها و 
امکانــات خویش از تروریســت ها و مهره های ضد 
امنیتی گرفته تا غبارآلود ســاختن فضای سیاسی 
عراق و منطقه، ورود گســترده رسانه های همسو با 
تفکرات غربی در اهمیت زدایی و ایجاد فضای یاس 
و دلســردی و اهمیت زدایی از مراسم اربعین ساالر 
شهیدان، حضور گسترده بیش از 21 میلیون نفر از 
سراســر جهان در حماسه بزرگ راهپیمایی اربعین 
در عراق، تمام نقشــه های دشمنان جهان اسالم را 
نقش برآب کرد. اربعین نشــانه ای بر برتری قدرت 
نرم مقاومت و جمهوری اســالمی در برابر دشمنان 
به سرکردگی آمریکاســت  که می تواند پایه گذار 
تحوالت نوینی در صحنه چند جانبه گرایی جهانی 

بر اساس تمدن و فرهنگ اسالمی باشد. 
نکته دیگر آنکه غرب در حالی با تبلیغات گســترده 
و هزینه کردهای بسیار همواره بر آن بوده تا راهکار 
ورود کشــورها به معــادالت جهانــی را به پذیرش 
و تــن دادن به خواســته های غــرب معرفی نماید 
که در دســتاوردی بزرگ در نشست امسال پیمان 
شــانگهای در ازبکستان ســند تعهدات ایران امضا 
و رســما جمهوری اســالمی به جمــع اعضای دائم 
شانگهای محلق شــد. جالب توجه آنکه در نشست 
ازبکستان حاضران ضمن اســتقبال از این عضویت 
ایران را کشــوری با ظرفیت های عظیم و تاثیرگذار 
در تحقق اهداف شانگهای از جمله در حوزه سیاسی، 
اقتصــادی، فرهنگــی، بهداشــتی و امنیتی معرفی 
نمودنــد. این تحول مهم در نقــش آفرینی ایران در 
پیمان شــانگهای از یک سو نشان داد که جمهوری 
اســالمی برای خنثی ســازی تحریم ها و تعامالت 
جهانی معطل مذاکرات برجامی نمی شود و مذاکرات 
وین نه شــاکله و اساس سیاست خارجی و تحریمی 
ایران بلکه بخشــی از پازش معادالتی جهانی ایران 
است و از سوی دیگر اعضای شانگهای نیز که نیمی 
از جمعیت و منابع جهان را در اختیار دارد با پذیرش 
این عضویــت پیام چند جانبه گرایــی و پایان یک 

جانبه گرایی غربی را به جهان مخابره کرده است. 
در نهایت آنکه غــرب در حالی همچنان در صحنه 
بین الملل سیاســت تحریم را علیه ســایر کشورها 
از جمله جمهوری اســالمی ایــران اجرا می کنند 
که هفته گذشــته خانم آلنا دوهان، گزارشگر ویژه 
ســازمان ملل درمورد تأثیر منفــی اقدامات قهری 
یکجانبه در گزارشــی رسما تحریم ها علیه ایران را 
غیــر قانونی، بی منطق، ناقض قوانین بین المللی و 
حقوق بشر، غیر اصولی و برهم زننده قوانین جهانی 
عنوان کرده اســت. این گزارش سندی آشکار و و 
عینی از ماهیت و درون مایه رفتارهای غیر انسانی 
غرب اســت که نقاب از چهــره  واقعی تحریم ها و 
اهــداف و پیامدهای آنها بر مــی دارد و غرب را در 
برابر افکار عمومی و نهادهای بین المللی قرار داده 
و می تواند مولفه و معیاری باشــد برای فروپاشــی 
تحریــم هایی که غــرب به صورت یــک جانبه و 
زیاده خواهانه و غیر انســانی علیه سایر کشورها از 
جملــه ایران وضع کرده اســت. حلقه تکمیلی این 
رونــد می تواند حضور فعال و موثر رئیس جمهوری 
اسالمی ایران در نشست سالیانه سازمان ملل متحد 
در نیویــورک باشــد که در چارچــوب رایزنی های 
دو جانبه و ســخنرانی در مجمع عمومی می تواند 
رقم زده شــود. ابتکار ایران مبنی بر پیگیری اصل  
نظم عادالنــه بین المللی از طریق چندجانبه گرایی 
اقتصادی به عنوان نیاز دنیای امروز ابتکاری اســت 
که می تواند نقش آفرینی بیشــتر ایران در صحنه 
بین الملــل را رقم زند هر چند که غرب با ادعاهایی 
همچون به بن بست رســیدن مذاکرات برجامی و 
اتهام زنی هــای حقوق بشــری و امنیتی به دنبال 
حاشــیه سازی و اهمیت زدایی از این نقش افرینی 
جهانی است. بر این اساس می توان گفت که ادعای 
غرب مبنی بر گرفتار بودن ایران در بن بست صرفا 
آدرس غلط دادن برای  گرفتار ســازی ایرانیان در 
اشتباه محاســباتی کوتاه آمدن از خطوط قرمز در 
برابــر زیاده خواهی های غرب می باشــد که نتیجه 
آن تسلیم شــدن گرفتار آمدن در بن بستی است 
که خروج از آن هزینه های ســنگینی را برای کشور 

و مردم به همراه خواهد داشت.

آنچه نباید به بن بست رود 

رئیسی در گفتگو با الجزیره انگلیسی؛

 فایده ای در مذاکره مستقیم 
با آمریکایی ها نمی بینیم
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قاسم  غفوری

طومار دروغ های ضدانقالب تنها در ۴۸ساعت
شــبکه های ماهواره ای فارســی زبان و رســانه های معاند تنها در چند ساعت طوماری از 
شایعات را در فضای مجازی و فضای رسانه ای کشور پخش کردند.در هفته گذشته موجی 
از شایعات در فضای مجازی دست به دست شد و رسانه های معاند و شبکه های ماهواره ای 
فارســی زبان رکورد جدیدی در دروغ پردازی ثبت کردند؛ بخش عمده ای از این شایعات 

مربوط به اربعین و بخش اعظم آن به فوت مهسا امینی مربوط بود.
شایعه نبود آب و غذا

یکی از شایعاتی که در راهپیمایی امسال منتشر شد، شایعه نبود آب و غذا بود، اما گزارش 
های مردمی و تصاویر و فیلم های موجود، چنین ادعایی را رد کرد.

شایعه برخورد با زائران ایرانی
شــایعه دیگر مربوط به برخورد بد عراقی ها با ایرانیان بود. در همین رابطه برخی کاربران 
فیلم دورین مخفی یک بالگر عراقی ها را با عنوان برخورد با زائران ایرانی منتشر کردند.

در شــایعه ای دیگر تصویری از یک جوان با دست و پای بسته و چهره خونین را با عنوان 
زدن زائر ایرانی منتشر کردند که مشخص شد چنین موضوعی صحت نداشته و مربوط به 

سکانسی از بازی رامین پرچمی بوده است.
دروغی درباره سالمتی رهبر انقالب

رسوایی دیگر ضدانقالب در روزهای اخیر مربوط به سالمتی جسمانی رهبر معظم انقالب 
بود؛ شــبکه های ماهواره ای فارســی زبان طی چند روز گذشته، شایعه ای را درخصوص 
بستری بودن آیت اهلل خامنه ای منتشر کردند اما معظم له در جمع هیات های دانشجویی 

حاضر شد و این شایعه هم تکذیب شد.
شایعه ضرب و شتم

پس از انتشار خبر فوت مهسا امینی دختر جوانی که در یکی از سالن های نیروی انتظامی 
دچار حمله قلبی شــد، شایعاتی در خصوص  ضرب و شــتم وی منتشر شد. حتی فردی 
که مدعی بود پزشــک اســت ادعاهایی را مطرح کرد. برخی دیگر ادعای شــکنجه وی را 
مطرح کردند. اما در این میان پارا فراتر گذاشــتند و در ادعایی شــاخدار مدعی شدند از 
آن جایی که وی جز اقلیت های قومی بوده و زمانی که در ماشــین گشت ارشاد شروع به 
صحبت کردن کرده لهجه  ُکردی اش مشــخص شده و این دلیل فوت وی بوده است! حتی 
برخی ادعا کردند که در زمان دســتگیری وی، به آن ها گاز اشــک آور شلیک شده است. 
امــا پلیس ضمن انتشــار اطالعیه ای هرگونه برخورد بــا وی را تکذیب کرد و در فیلم هم 
 که از لحظه ورود امینی را نشــان می دهد، مشخص اســت که چگونه متاسفانه وی دچار 

حمله قلبی می شود.
شایعه وداع پرستاران با مهسا امینی

همچنیــن  پس از فوت مهســا امینی عده ای  فیلمی را در فضــای مجازی با عنوان وداع 
پرســتاران با مهسا امینی  منتشــر کردند اما بعد مشخص که این فیلم متعلق به بیماری 
دیگری بوده  که در ارومیه دچار مرگ مغزی شده و اعضای بدنش را اهدا کردند. )همانطور 

که در فیلم منتشر شده هم مشخص است به بدن بیمار هنوز سرم وصل است(.
ادعای کشته شدن یک شهروند سقزی

برخی رســانه ها پس از تجمع مقابل فرمانداری ســقز شایعه کشته شــدن یک نفر در این 
تجمعات را منتشــر کردند، درحالی که مهدی رمضانی معاون سیاســی، امنیت و اجتماعی 
اســتاندار کردســتان گفت: هیچ کس در این شهرستان کشته نشــده است و ادعای کشته 
شدن یک شهروند سقزی در تجمع امروز، فضاسازی رسانه ای توسط ضد انقالب است.وی با 
بیان اینکه چند نفر که مقابل فرمانداری این شهرستان سنگ پراکنی کرده بودند به صورت 
سطحی زخمی شده اند تاکید کرد که چند مامور انتظامی نیز به صورت سطحی زخمی شده 

اند ولی حال عمومی همه آنها اعم از مردم و ماموران مساعد است و تحت درمان هستند.

صفحه 6

نگاهی به زندگی 
»شاعر ایران« 
از زبان نزدیکان

آگهي مناقصه عمومي یک مرحله ای 
همزمان با ارزیابی)یکپارچه(

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان البرز

ت اول
نوب

اداره كل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان البرز در نظر دارد پروژه هاي ذيل را بر اساس شرايط ذكر شده و به شرح مشخصات، 
اطالعات و جزئيات مندرج در اسناد مناقصه از طريق مناقصه عمومي يک مرحله ای همزمان با ارزيابی)يكپارچه( به پيمانكاران واجد صالحيت واگذار 

نمايد.

اداره كل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان البرز در نظر دارد مناقصات عمومی مذكور را از طريق سامانه تداركات الكترونيكی دولت برگزار نمايد.
كليه مراحل برگزاری مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه گران و بازگشايی پاكت ها از طريق درگاه الكترونيكی دولت )ستاد( 
به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلی ,مراحل ثبت نام در سايت مذكور و دريافت 
گواهی امضای الكترونيكی را جهت شركت در مناقصه محقق سازند. مهلت زمانی دريافت اسناد مناقصه عمومی  از سايت ساعت 8 صبح  روز پنجشنبه  
تاريخ  1401/06/24 لغايت ساعت 14 مورخ 1401/07/02  و  مهلت زمانی ارائه  پيشنهاد اسناد )بارگذاری پاكات  ارزيابی كيفی و پاكات الف/ب/ج( تا 
ساعت14مورخ 1401/07/17 می باشد.زمان بازگشائي پاكات:ساعت 10:00 صبح روز دوشنبه 1401/07/18   می باشد . ) اطالعات تماس دستگاه مناقصه 
گزار جهت دريافت اطالعات بيشتر در خصوص اسناد مناقصه : آدرس: كرج-آزاد راه كرج-قزوين- جنب امام زاده طاهر شماره تماس34184000 - 026 
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه و هرگونه مشكل در بارگذاری اسناد : مركز تماس 1456  و سامانه كشوری نظارت بر 

معامالت دستگاه های اجرايی www.bazresi.ir   )حضور يک نماينده شركت  با داشتن معرفی نامه در  جلسه بالمانع است (
شناسه آگهی 1382416 

نوبت اول 1401/6/28 ، نوبت دوم 1401/6/29

اداره كل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان البرز

مدت اعتبار پیشنهاداتصالحیت موردنیازشماره مناقصاتمبلغ تضمین )ریال(مبلغ برآورد )ریال(موضوع مناقصهردیف

مناقصه عملیات تعریض، بهسازی و روكش 1
سه ماهحداقل رتبه 5 راه و ترابری31,195,594,9821,559,779,7492001004224000039آسفالت روستای كردان

 قتل نژادپرستانه پلیس 
مردم انگلیس را به خیابان ها کشاند

مددوف گفت که غرب یک اصل ســاده را نادیده می گیرد و آن این است 
که تهدید یک قدرت هسته ای همیشه مانند شطرنج بازی کردن با مرگ 

است و زمان پایان بازی، شبیه روز پایان بشریت خواهد بود.
به گزارش مهر به نقل از الجزیره، دیمیتری پســکوف، سخنگوی کرملین، 
در پاســخ به ســوالی درباره احتمال استفاده از تســلیحات هسته ای در 
اوکراین، گفت: »همه چیز در دکترین هســته ای فدراسیون روسیه ذکر 
شده اســت«. پســکوف به نقل از خبرگزاری روســی »نووستی« گفت: 
می توانید دکترین )هســته ای( مسکو را بخوانید، همه چیز در آنجا گفته 
شــده اســت. این پاســخ کرملین پس از اتهامات مکرر کشورهای غربی 
مبنی بر اینکه روسیه ممکن است از تسلیحات هسته ای تاکتیکی توسط 

والدیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه استفاده کند، مطرح شد.
به گفته کارشناسان نظامی، دکترین جنگ هسته ای روسیه عبارت است 

از »توسل به تشدید تنش برای تنش زدایی از دشمن« است.
در این راســتا، نیویورک تایمز به نقل از مقامات آمریکایی نوشت که هیچ 
مدرکی مبنی بر اینکه پوتین در حال انتقال تسلیحات هسته ای است و یا 

اینکه برای آزمایش هسته ای آماده می شود وجود ندارد.
مقامات آمریکایی افزودند که رئیس جمهور روسیه در حال بررسی نوعی 
بســیج نظامی اضافی در پاسخ به عقب نشــینی های اخیر نیروهایش در 

اوکراین است.
خبرگزاری روســی ریانووســتی همچنین به نقل از الکساندر لوکاشنکو، 

رئیس جمهور بالروس و متحد پوتین، گفت که »بشریت در آستانه ورود 
به یک درگیری هسته ای اســت« و افزود که واشنگتن اروپا را برای وارد 

شدن به جنگ با روسیه در خاک اوکراین تحت فشار قرار می دهد.
جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا به نوبه خود به پوتین درباره اســتفاده از 
سالح های هسته ای یا شــیمیایی هشدار داد و در بخش هایی از مصاحبه 
با شبکه سی بی اس خطاب به پوتین گفت: »این کار را نکن، نکن، نکن.«

بایدن گفت: در صورت استفاده از سالح های شیمیایی یا هسته ای، چهره 
جنگ به شکل بی نظیری تغییر خواهد کرد.

اوکراین در هفته های اخیر به لطف ســالح های باکیفیت ارائه شده توسط 
متحدان غربی خود، مناطق وســیعی را در شرق از نیروهای روسیه پس 

گرفته است.
دو هفته پیش، دیمیتری مدودف، رئیس جمهور ســابق روسیه به آمریکا 
و متحدانش هشــدار داد و آنها را متهم کرد کــه می خواهند از درگیری 
نظامی در اوکراین برای تجزیه روسیه و کنار گذاشتن آن از عرصه سیاسی 

جهان استفاده کنند.
مدودف افزود که چنین تالش هایی خطرناک هستند و نباید آنها را دست 
کم گرفت. وی افزود: این رویاپردازان آنگلوساکســونی یک اصل ساده را 
نادیده می گیرند و آن این هســت که تهدید یک قدرت هسته ای همیشه 
مانند شــطرنج بازی کردن با مرگ اســت و زمان پایان بازی، شبیه روز 

پایان بشریت خواهد بود.

روسیه، سالح هسته ای و پایان بشریت! 

بایدن: پوتین این کار را نکن

مصیبت وارده را خدمتتان تسـلیت عرض نموده و از پروردگار متعال برای بازماندگان 
صبر جمیل و اجر جزیل و برای آن عزیز سفر کرده علو درجات را خواهانیم.

روزنامه سیاست روز

وست ا سوی  به  همه  زگشت  با
حيدری خضر  مرتضی  قای  آ جناب 


