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 همزمان با تحرکات غرب 
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فراخــوان داده اند از امــروز 14 آذر تا 16 آذر، که 
چه کنند؟ آشوب و اغتشاش و اعتصاب اما در این 
نزدیک به ســه ماه از انقالب پوشالی دستاوردی 

نداشتند و به اهداف خود نرسیده اند.
مســلم است که این قشر برانداز،  ضد مردم و ضد 
انقــالب راه به جایی نخواهند برد چرا که اکثریت 
مردم را با خــود همراه ندارند و دلیل شکســت 

همیشگی آنها همراه نشدن مردم با آنها است.
نگاهــی  اســالمی  انقــالب  دوران  بــه  اگــر 
بیندازیم، انقالب اســالمی ایــران از ابتدا به رهبر 
امام)ره( مخالف اقدام مســلحانه بود، این سیاست 

اصولی رهبر انقالب بود و با آن مخالف بودند.
امــا در همان زمان گروه مجاهدین خلق ســعی 
داشــت با اقدامات تروریســتی فضای انقالب را 
بــه فضای درگیری مســلحانه تبدیل کند و پس 
از تغییر ایدئولوژیک اقدامات تروریســتی خود را 

افزایش داد.
برخــی گروه های مذهبی نیــز بودند که اقدامات 
مسلحانه انجام می دادند اما از تایید و حمایت امام 

خمینی )ره( برخوردار نبودند.
انقالبـی کـه بخواهد به فـاز نظامی وارد شـود و در 
درگیـری با نظام حاکم دسـت به اقدام تروریسـتی 
انحـراف  از  بزنـد،   مأموریـن  و  مـردم  قتـل  و 
ایدئولوژیکـی رنـج می بـرد و تنهـا قصـد آن ایجـاد 
جنـگ داخلـی و آشـوب بیشـتر بـرای برانـدازی و 

سـپس تجزیه کشـور اسـت.
اکنــون که همه ظرفیت ضد انقــالب از منافقین 
گرفته تا ســلطنت طلبان، کومولــه و دموکرات 
در پی اقدام نظامی اســت، اثبات کنده شکســت 

دشمنان در تحریم و تهدید است.
تحریم های اقتصادی علیه ایران اسالمی نتوانست 
آنگونه که برای دشــمنان انتظــار می رفت، باعث 
شــود تا ایران به سوی تن دادن به خواسته آن ها 
پیــش برود، تهدید نظامی نیز بــا وجود نیروهای 
مسلح مقتدر و آماده با تجهیزات پیشرفته ساخت 
داخل عملیاتی نشده و نخواهد شد چرا که هزینه 

سنگینی برای دشمن خواهد داشت.
با این وجود درگذشت یک شهروند کرد، بهانه ای 
شــد برای ایجاد اغتشاش و آشــوب تا عقده های 
کهنه دشــمن بار دیگر ســر باز کند و یک فتنه 

تازه ایجاد شود.
ضــد انقــالب ســه روز فراخــوان داده اســت، 
 فراخوان های گذشته طیف آشــوبگر که خوراک 
خود را از رســانه های اینترنشنال، بی بی سی، وی 
او ای و مــن و تو می گیرند،  قصــد دارند این بار 
اغتشــاش را از محــالت آغاز کننــد و همزمان 

فراخوان اعتصاب داده اند.
در چند روز گذشته بارها ضد انقالب با بهره گیری 
از رسانه های پر تعداد و پر حجم خبری خود سعی 
کردند تا اعتصاب را وارد کارزار علیه ایران اسالمی 

کنند اما مردم با آنها همراهی نکردند. 
تهدید و ارعاب از ســوی عوامل ضد انقالب علیه 
صاحبان کســب و کارها هم کار ســاز نشد و آنها 

نتوانستند اعتصاب سراسری ایجاد کنند.
شرایط فعلی نشــان می دهد که حتی آنهایی که 
تا حدودی با آشــوبگران همراهــی می کردند، از 
وضعیت موجود خســته شده و پی به اشتباه خود 
برده اند به همین دلیل است که آشوب ها فروکش 
کــرده و امروز نیز تیر فراخوان ضد انقالب برانداز 

وطن فروش،  به سنگ خواهد خورد.
اقدامات خشــن و جنایتکارانه ضد انقالب در این 
روزها به فراوانی دیده شد،  رفتارهایی که اعضای 
گروه داعــش و منافقین علیه مــردم و حافضان 
امنیت کشور مرتکب شدند،  نشان از آموزش های 
خشــن و جنایت آمیز از ســوی رسانه های معاند 
دارد. یــک مهمان شــبکه اینترنشــال صراحتاً 
می گوید اگر مأموری را بکشــند اخالقی اســت و 
نکشتن او را غیر اخالقی می داند. او سپس از واژه 
جنگ استفاده می کند و می گوید اکنون در حال 

جنک با ایران اسالمی هستیم.  
روشن اســت که چنین افرادی چه نیتی دارند و 
برای رسیدن به آن دست به هر کاری می زنند. اما 
روشن اســت که پس از این، مردم،  نظام اسالمی 
و انقــالب با ضد انقالب مماشــات نخواهد کرد و 

مدارا پایان یافت.
در این میان اما، مسئوالن برای پیشگیری از وقوع 
چنین آشــوب ها و فتنه هایی بایــد برنامه ریزی 
کنند. قطعاً مسائل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 
در بروز چنین آشوب هایی دخلی است که نیازمند 

اصالح امور دارد.
اینگونه نباشد که با پایان فتنه ای دیگر، مسئوالن 
مشــکالت را فرامــوش کنند و به همــان منوال 
گذشته به اداره کشور ادامه دهند،  قطعاً تغییرات 
و اصالحاتی نیاز است،  تغییر و اصالح انقالبی باید 

در دستور کارباشد.

فراخوان از پیش شکست خورده

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح:

 نیروی دریایی سپاه 
قابل مقایسه با گذشته نیست
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اخــبــار

سرمقاله

سیاوش کاویانی

پاسخ رهبر انقالب به نامه دانش آموزان دبیرستان شهید مطهری:

 خود را برای هرچه بهتر ساختن ایران آماده کنید
پیرو ارسال نامه ای از دانش آموزان دبیرستان شهید مطهری به رهبر معظم انقالب، ایشان 

به این نامه پاسخ داده اند.
11 آبان امســال ، جمعی از دانش آموزان با آیت  اهلل خامنه ای رهبر معظم انقالب اسالمی 
دیــدار کردند، دیداری که اگرچــه در اوج کرونا و برای رعایت پروتکل های بهداشــتی با 
توقف کوتاه مدت مواجه شــد اما پیش از آن امر مرسوم هرساله بود و پس از آن بحمداهلل 
با فروکش کردن کرونا مجدداً از ســر گرفته شــده اســت. فلســفه ی این دیدار، تکریم 
دانش آموزان و ســخن گفتن با نســل های نویی اســت که هم در ایجاد انقالب اسالمی و 
هم در تثبیت و به پیش بردن آن بســیار اهمیت داشــته اند؛ زمان این دیدار هم مصادف 
با 13 آبانی اســت که در ســال 1357 تعدادی از دانش آموزان در اعتراض به رژیم پهلوی 
به شــهادت رسیدند.اّما امســال و همزمان با این دیدار، جمعی از دانش آموزان دبیرستان 
دخترانه شــهید مطهری که از حضور در این مراسم جا مانده بودند و نام آنان در فهرست 
دانش آمــوزان مدعو نبود، نامــه ای محبت آمیز به رهبر معظم انقالب نوشــته و در آن از 
حســرت عدم حضور در این دیدار گفته و از آیت اهلل خامنه ای خواســته بودند که برایشان 
دعا کنند. در بخشی از این نامه آمده است: "آقای ما! ما تا پای جان در راه والیت و شمایی 
که دلیل نفس کشــیدن هامان هستید، هستیم، و درس می خوانیم و تالش می کنیم تا این 

کشور که تمام وجودمان است همچنان قوی و پایدار بماند".
پیرو ارســال این نامه به دفتر رهبر معظم انقالب، ایشــان به این نامه پاسخ داده اند و این 

پاسخ به دانش آموزان این دبیرستان منتقل شده است.
متن پاســخ حضرت آیت اهلل خامنــه ای به این نامه محبت آمیز دانش آموزان دبیرســتان 
دخترانه شهید مطهری این چنین است: "بسم اهلّل الّرحمن الّرحیم؛ فرزندان عزیزم، توفیق 
الهی یارتان باد. روحیه ی امید و تالش و پیشــرفت را همواره در خود افزایش دهید. آینده 
کشور از آن شما است؛ خود را برای هرچه بهتر ساختن و آراستن آن آماده  کنید. شما را 

دعا می کنم. موفق باشید ان شاءاهلل".

کی روش بدون پاسخ و با جیب پر از ایران رفت
سرمربی تیم ملی فوتبال در حالی کشور را ترک کرد که اکثر اعضای هیات رئیسه اطالعی 

از نحوه تسویه حساب و بحث پیرامون ادامه همکاری با این مربی نداشتند!
به گزارش مهر، کارلوس کی روش در سومین حضور متوالی خود روی نیمکت تیم ملی ایران 
در رقابت های جام جهانی نتوانست این تیم و رؤیای فوتبالی هواداران را برای صعود به مرحله 
حذفی را تحقق ببخشد. سرمربی پرتغالی تیم ملی ایران پس از بازگشت همراه با ملی پوشان و 
پس از بازدید از کاخ موزه سعدآباد چمدان های خود را بار دیگر بست تا بدون اینکه پاسخی بابت 
دالیل فنی خود در جریان شکست مقابل انگلیس و آمریکا و پیروزی مقابل ولز بدهد کشور را 
ترک کرده باشد. کی روش در حالی تهران را ترک کرد که بخش قابل توجهی از قرارداد کوتاه 
مدت سه ماهه خود را همراه با پاداش پیروزی مقابل ولز به صورت نقدی دریافت کرد. با این 
حال سرمربی تیم ملی ایران نشستی با هیأت رئیسه نداشت که طبق پیگیری های خبرنگار مهر، 
اکثر آنها در جریان گفتگوی مهدی تاج با کی روش بر ســر نحوه ادامه همکاری نیز نبوده اند. 
حال باید دید آیا تاج که پروژه بازگشــت او با شکست واضح و کامل روبرو شد همچنان اصرار 

به حفظ مرد پرتغالی خواهد گرفت یا دوران این مربی برای همیشه در تهران به اتمام رسید.

دستگیری ۲ نفر از عوامل ترور »شهید داستانی« 
روابط عمومی کل ســپاه از دســتگیری ۲ نفر از مرتبطان مؤثر در ترور بسیجی شهید »رضا 

داستانی« قبل از اقدام به خروج از کشور توسط سازمان حفاظت اطالعات سپاه خبر داد.
در پی رصد اطالعاتی سربازان گمنام امام زمان )عج(، دو نفر از مرتبطین مؤثر در ترور بسیجی 
شــهید »رضا داستانی« از بسیجیان اســتان اصفهان قبل از اقدام به خروج از کشور توسط 
ســازمان حفاظت اطالعات سپاه شناسایی و دســتگیر شدند. شهید رضا داستانی، 37 ساله، 
متأهل و دارای دو فرزند بود که در حال عزیمت به محل کار خود در یک اقدام مسلحانه در 

شهر اصفهان با سالح گرم مورد اصابت چند گلوله قرار گرفت و به شهادت رسید.

صفحه 2

صفحه 6

 ارتباط ملت بحرین
 با فلسطین 

ناگسستنی است

هشدار مردمی به آل خلیفه و  رژیم صهیونیستی 
درباره پیامدهای سفر هرتزوگ 

صفحه 3

مراقب داشته های 
فرهنگی ایران باشیم

چرا مهرگان و رُباب جهانی نشد؟
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))  آگهي فراخوان مناقصه عمومي   1401/49  ((
)) يك مرحله اي -  نوبت اول ((

روابط عمومی شرکت گاز استان خوزستان

ت اول
نوب

شرکت گاز استان خوزستان در نظر دارد انجام خدمات ذیل را بر اساس مشخصات مندرج در جدول و از طریق برگزاری مناقصه عمومی به به شرکت واجد شرایط واگذار نماید.

به استحضار می رساند با توجه به انجام کلیه مراحل برگزاری فراخوان ارزیابی کیفی، از دریافت تا ارسال دعوتنامه جهت سایر مراحل مناقصه از کلیه شرکت ها/پیمانکاران واجد شرایط دعوت می شود جهت اعالم 
آمادگی و شرکت در مناقصه از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس WWW.SETADIRAN.IR   اقدام گردد.

شناسه آگهی 1419642                                        نوبت اول 1401/9/14 ، نوبت دوم 1401/9/15

: نام و نشانی مناقصه گزار اقتصادی  کد   -  9 الی   06134440071  : تماس  تلفن    161  : پستی  - صندوق  کدپستی: 61747- 99755  امام خمینی)ره(  بندر  بزرگراه  ابتدای   - بندر  میدان شهید  اهواز-  استان خوزستان-  گاز  شرکت 
411331678477  شناسه ملی : 10101889201

55کیلومتر شبکه و نصب 475 عدد انشعاب پلی اتیلن روستاهای هویزه )فاز4(     -    2001093377000175موضوع و شماره فراخوان در سامانه ستاد
 مراجعه به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ) ستاد ( به نشانی WWW.SETADIRAN.IR  شماره تماس : 1456                  مراحل توزیع و خرید اسناد

1401/8/7  تاریخ انتشار فراخوان در سامانه ستاد
1401/8/11مهلت دریافت اسناد استعالم ارزیابی کیفی

1401/8/25مهلت ارسال پاسخ استعالم ارزیابی کیفی
مبلغ 2.000.000 ریال غیر قابل استرداد  شماره حساب شبا : IR 230100004001123304022404  - شناسه واریز 351123357292690840000000002007 - بنام خزانه بانک مرکزی شرکت گاز استان خوزستانهزینه خرید اسناد مناقصه و اطالعات مالی

سالن کنفرانس ساختمان مدیریت - تاریخ : مکان و زمان گشایش پاکات مناقصه
 210،000،000،000   ریال                                             مبلغ برآورد اولیه

10،200،000،000   ریال  ضمانتنامه معتبر بانکی- فیش نقدی)مطابق آئین نامه تضمین معامالت دولتی به شماره 123402/ت50659 ه مورخ94/09/22 و اصالحات بعد از آن درخصوص کارهای پیمانکاری( مبلغ و نوع تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار
 ضمنا ضمانتنامه یا فیش بانکی را حداکثر یک روز قبل از  انجام گشایش پاکات تحویل دبیرکمیسیون مناقصات واقع در طبقه همکف ساختمان مدیریت نمائید.

*تکمیل پرسشنامه ارزیابی کیفی مصوب شرکت ملی گاز *ارائه گواهي صالحیت معتبرمرتبط با موضوع مناقصه و نامه آخرین تغییرات معتبرآن شرکت به همراه اعالم آمادگي وذکر شناسه ملي حقوقي وارائه  موارد الزامی
کد پستي و تلفن تماس  *ارائه گواهي ایمني پیمانکاران معتبر از وزارت کار و رفاه اجتماعی *ارائه صورت های مالی حسابرسی شده توسط حسابداران رسمی مربوط به آخرین سال عملکرد شرکت * داشتن 
تجهیزات و امکانات و تخصص الزم و توانایي انجام کار مطابق استانداردهاي رایج شرکت ملي گاز ایران. *هرگونه تغییراتی در زمانبندی ها و ارائه اصالحیه از طریق سامانه ستاد اعالم میگردد ، لذا الزم است 
کلیه مناقصه گران به طور مستمر از سامانه بازدید کنند. ،لطفا اسناد پاکت )ب( را در قالب یک فایل pdf  ارسال کنند. *مناقصه گزار مختاراست برای مرتبه اول با حداقل دو پاکت پیشنهادی و برای مرتبه دوم 

حداقل یک پاکت پیشنهادی در)سامانه ستاد( ، نسبت به گشایش پاکات مناقصه و اعالم برنده اقدام نماید. *مدت اعتبار پیشنهادات 3 ماه تقویمی میباشد.

آگهي فراخوان مناقصه عمومي دو مرحله ای يكپارچه

روابط عمومي شركت مجتمع گاز پارس جنوبي

ت اول
نوب

شركت ملي گاز ايران
شركت مجتمع گازپارس جنوبي 

پااليشگاه سوم شركت مجتمع گاز پارس جنوبي در نظر دارد اقالم مورد نیاز خود را با شرايط ذيل بصورت برگزاری مناقصة عمومي دو مرحله ای يکپارچه از طريق سامانه تداركات الکترونیکی دولت )سامانه ستاد( 
تامین نمايد:

 

بديهی است كلیه فرآيند برگزاری مناقصه الکترونیکی از طريق درگاه سامانه تداركات الکترونیکی دولت )سامانه ستاد( به نشانی: WWW.SETADIRAN.IR انجام می پذيرد وبه پیشنهاد های خارج از سامانه ستاد 
هیچگونه ترتیب اثری داده نخواهد شد و مناقصه گران بايستی نسبت به ثبت نام در سامانه ستاد و دريافت گواهی امضاء الکترونیکی اقدام نمايند.

مناقصه گران مي توانند جهت كسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن های 5037-07731315179 تماس حاصل فرمايند.  
شناسه آگهی 1419671                                   نوبت اول 1401/9/14 ، نوبت دوم 1401/9/15

شماره فراخوان در سامانه ستاد ايران
تقاضای MI-140002-MR3 مناقصه شماره R3MI / 016/ 01شماره مناقصه

تامين فيلترموضوع مناقصه/ شرح مختصر اقالم درخواستی
1/040/000/000 ريالمبلغ تضمين شركت در فرايند ارجاع كار

تضمين شركت در فرايند ارجاع كار بصورت يكي از تضامين قابل قبول وفق آيين نامه تضمين شماره  123402/ت50659 ه مورخ 94/09/22 هيات وزيران و مطابق شرايط مندرج در سامانه ستاد نوع تضمين شركت درفرايند ارجاع كار
مي باشد.

20/800/000/000 ريالمبلغ برآوردي مناقصه
اسناد  و  كيفي  ارزيابي  اسناد  دريافت  مهلت  آخرين 

مناقصه در سامانه ستاد 
5 روز پس از درج نوبت دوم آگهی در صفحه اعالن عمومی سامانه ستاد ايران می باشد.

ارزيابي  مستندات  ارسال  و   بارگذاري  مهلت  آخرين 
كيفي )رزومه( در سامانه ستاد

ظرف مدت دو هفته پس از انقضای مهلت دريافت اسناد می باشد.

در  مالی  فنی/  پيشنهادات  بارگزاری  مهلت  آخرين 
سامانه ستاد 

ظرف مدت دو هفته پس از انقضای مهلت دريافت اسناد می باشد.

استان بوشهر- شهرستان عسلويه- شركت مجتمع گاز پارس جنوبی- پااليشگاه سوم- ساختمان اداری -امور كاال آدرس مناقصه گزار

یک دانشــمند آمریکایی که همکار نزدیک یک آزمایشگاه تحت پشتیبانی 
مالی آمریکا در ووهان بوده ادعا کرده است که ویروس کووید از نظر ژنتیکی 

مهندسی شده و از تاسیسات متعلق به چین به بیرون درز کرده است.
به گزارش ایسنا، به نوشته روزنامه دیلی میل، دکتر اندرو هاف، معاون سابق 
رئیس موسســه "اکوهلث آلیانس"، همه گیــری کروناویروس را "یکی از 
بزرگترین پنهان کاری ها در تاریخ" و "بزرگترین شکست اطالعاتی آمریکا از 
زمان حمالت 11 سپتامبر" خواند. اندرو هاف افشاگر، در نظر کارشناسی اش 
معتقد است که بودجه ای که آنتونی فائوچی، رئیس انستیتوی ملی آلرژی 
و بیماری های عفونی از  سمت سازمان انستیتوهای ملی سالمت آمریکا به 
 ۲-SARS-CoV موسسه "اکوهلث آلیانس" بخشــیده، با "ایجاد ویروس
مرتبط بوده اســت." او ادعا می کند که انســتیتوهای ملی سالمت آمریکا 
بودجه عملیات مهندسی ژنتیکی  را تامین کرده و جامعه اطالعاتی آمریکا 

از این مساله مطلع بوده و به نظر می رسد در این فعالیت دخیل بوده است. 
به نوشته روزنامه دیلی میل، اعتقاد بر این است که  این عملیات مهندسی 
ژنتیکی )GOF(  باعث ایجاد ویروس SARS-CoV-۲ شــده اســت، هاف 
تاکید کرد که این عملیات در ایجاد این بیماری تهاجمی و مســری نقشی 
کلیدی داشته است. به نوشته دیلی میل، همه گیری کروناویروس از زمان 
انتشــار اولین گزارشهای مربوط به شیوع این ویروس به شکل ابتال به ذات 
الریه در ووهان چین در اواخر سال ۲۰1۹  تا کنون جان 6.64 میلیون نفر 
را گرفته است. انستیتوی ویروس شناسی ووهان، یک آزمایشگاه با امنیت 
باال که متخصص در زمینه کروناویروس ها اســت، در دو ســال گذشته در 
گمانه زنی ها درباره منشا همه گیری کروناویروس در کانون توجه قرار گرفته 
و بسیاری این سوال را مطرح می کنند که آیا این انستیتو ممکن است منبع 

این بیماری بسیار مسری باشد یا خیر.

افشاگری دانشمند آمریکایی

 آمریکا عامل شروع همه گیری کروناویروس است

ویژگی فراخوان های اغتشاشگران 

 عقب نشینی ضدانقالب
 از میادین بزرگ به محالت


