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فؤاد ایزدی
کارشناس مسائل آمریکا:

محمودعباسزاده عضوکمیسیونامنیتملی
وسیاستخارجیمجلسعنوانکرد:

تضعیفاسطورههای
قدرت و اقتدار ایران
باهدف تحمیل برجام دوم
3

حادثه ترور دانشمند شهید محسن فخری زاده
و رویکرد مجلس بررسی شد؛

لزوم واکنش قوی ایران
و پشیمانی دشمن
3

طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریمها
در پاسخ به ترور ،دوفوریتی شد؛
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موتوررشدهستهای
بااقدامپارلمان
3

ابوالفضل ظهرهوند ،تحلیلگر مسائل بینالملل:

شهادتشهیدفخریزاده

نقطهپایانیبرسیاستهایغلط
گذشتهاست
3
بررسی اثرات قرعه کشیهای پی درپی
شرکتهای خودروسازی بر بازار داخلی

دردی از مردم
دوانشد

اصرار دولت
بهمذا کره
خالفمنافعملیاست

محمدمهدی انصاری

بااقداماتتروریستی
حرکتعلمی کشور
متوقفنمیشود
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مرغمذاکره
یک پا دارد

تروردرحومهپایتخت
@ Resalatplus

ت نگرفتن دولت تدبیر و امید از مذاکره با غرب؛
گزارشی از دالیل عبر 

متغیرروابطبینالملل،سیاستهاومناسبات
قدرت بین کشورها.
مراداز «مذا کره» ،گفتوگوهاییاست کههدف
نهاییآندستیابیبهتوافقدریکیاچندموضوع
مشخصدرحوزههایمرتبطباسیاستخارجی،
روابط بینالملل و اهداف دو کشور است.شاید
ا گر بخواهیم در حوزه سیاست خارجی و روابط
بینالملل«،مذا کره»رادرمقابلجنگقراردهیم،
«مذا کره»سادهترینوسهلالوصولترین گزینه
برایرسیدنبهاهدافوخواستههابهنظربرسد
ام���ا حتی با چنین قیاس���ی ،قطع���ا مذا کره کمتر
از دیگر روشهای دس���تیابی ب���ه اهداف ،مانند
جنگ ،نیست.
مذا کره یا همان جنگ سفید
«مذا کره» گاهیتبدیلبهجنگسفیدمیشود،
جن���گ بدون خونریزی که میدانش برای نبرد ،
«میز»اس���تو«اس���لحه»اشبرایغلبهبرطرف
مقاب���ل« ،توانمندیهای فردی»« ،ظرفیتها
وتوانمندیه���ایمل���ی»و«ذهنی���ته���ریکاز
طرفین از طرف مقابل» است.

یکیازشناختهترینومعمولترینروشها
و ابزارهای پیش���برد سیاس���ت خارجی یک
کش���ور« ،مذا کره» است .میتوان تخمین زد که
روزانهصدهاموردمذا کرهدرسطحجهاندریک
شبانهروز انجامشود؛چهبهصورتدوجانبهدر
بین دو کشور یا چندجانبه و بین چند کشور در
یکمنطقهویادربیننهادهاومجامعبینالمللی
بر سر موضوعی مشخص.
«مذا کره»،بخ���ش جداییناپذیری از سرش���ت
انسان است و با گسترش مبادالت و ارتباطات،
مذا کره هرچند در روشها و ابزارها ممکن است
تغییراتی کردهباشد،امانهاز اهمیتآن کمشده
ی گذارد
اس���ت و نه تردیدی در مورد این باقی م 
که اجتنابناپذیر است و در نگاه اول ،بهترین و
مطلوبترین گزینه.
ام���ارویس���خنای���نمطلب،مذا ک���رهدر حوزه
سیاس���ت خارج���ی اس���ت .مذا ک���ره در تمام���ی
حوزههایحیاتبشریجاریاستاماآنچهدر
ی گردد
اینس���طوربهآنپرداختهمیش���ود،برم 
بهمذا کرهدر حوزهپیچیدهوبهش���دتس���یالو
بایدن رسما ترامپ را
تهدید قضائی کرد؛
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حسیننوشآبادی،عضوکمیسیون
امنیتملیوسیاستخارجیمجلس:

آنارشیسم
آمریکایی
3

2

«رسالت» حق انتقام را در آیات قرآنی
بررسی میکند؛

سید صابر شیخاالسالمی

رژیماشغالگروفتاک

نوشدارویکرونا
خیلیدورخیلینزدیک

ترور در حومه پایتخت
ادامه از همین صفحه
اول :تعداد زیاد افراد دخیل در انجام عملیات
دوم :آموزش و تمرین و قدرت باالی هماهنگی آنها
سوم :موفق بودن دقیق سناریوی اقدام
چهارم :بهره گیری از نقاط کور و حفرههای امنیتی
پنجم :عدم دستگیری هیچیک از عوامل
ششم :چند شاخهای بودن عملیات تروریستی (مقصود ،استفاده از
انفجار با کنترل از راه دور ،استفاده از اسلحه و به رگبار بستن سوژه ،تعقیب
و کنترل سوژه از مبدأ و ) ...
پس از عملیات تروریستی خرداد  ۹۶در تالش عوامل منتسب به داعش در
ورود به ساختمان مجلس شورای اسالمی ،این گمانهها بسیار تقویت شد
که ضریب امنیتی پایتخت جمهوری اسالمی ،آنچنان که انتظار میرفت،
باال و قابلاعتماد نیست.از منظر طبقهبندی سطوح و گریدبندی عملیات
تروریستی ،اقدام عصر جمعه در به شهادت رساندن دکتر فخری زاده
در گرید یک ( )Grade Aمی گنجد .در این گرید ویژگیهای ذیل قابلتوجه
است:
انجام عملیات در روز است نه شب ،در شهرهای بزرگ یا پایتخت نه در یک
نقطه خنثی و دور از مرکز انجام میشود ،هدف عملیات فرد یا افراد بسیار
کلیدی یا اما کن و تأسیسات مهم و راهبردی است ،طراحی پیچیده دارد،
دقیق و بسیار ظریف انجام میشود ،غافلگیرکننده است ،هیچ بخشی از
عملیات حذف نمیشود ،نفوذ و فریب و اخذ اطالعات لحظهای است و
هیچ فردی دستگیر یا کشته نمیشود!
ازاینرو ،عملیات تروریستی در قبال شهدای قبلی هستهای و حتی حمله
به ساختمان مجلس شورای اسالمی در گریدهای  Bو  Cمی گنجند چون
از پیچیدگی الزم طراحی و توان اجرایی حین و بعد از عملیات برخوردار
نبودند.
احساس میشود رخنهها و خألهای موجود در سیستم امنیتی ،اطالعاتی
و حفاظتی پایتخت مسئلهساز شده است؛ چرا که در این شرایط خطیر و
حساس که در سالگرد حوادث آبان ماه سال گذشته هستیم و مشکالت
زیادی که در زمستان  ۹۹پیشبینی میشد و علیاالصول نظامات امنیتی
و کنترلی در کشور و بهخصوص در پایتخت باید در وضعیت آمادگی نسبی و
سطح باالیی به سر میبردند ،یک گروه تروریستی با این پیچیدگی موفق
میشوند عمل نموده و جرئت پیدا می کنند وارد اقدام شوند .باید اذعان

رژیم اشغالگر و فتاک
ادامه از همین صفحه
حقوق بینالملل مجموعهای از اصول و قواعد الزامآوری است که بر گونههای
مختلفروابطبینالمللیحا کماست.جمهوریاسالمیایرانرژیماشغالگرقدس
را دولت نمیپندارد ،اما خودشان داعیه دولت بودن دارند بیتوجه به اینکه
الزم����هغیرقابلان����کار عضوی����تدر جامعهمللالتزامب����هاصولوقواعدحا کمبر
آناس����تیعنیش����هروندجامعهجهانی(دولتهاوس����ازمانهایبینالمللی)
ابت����دابای����دبپذیرن����د ک����هدنیاجنگلنیس����توبایداز بنایعق��ل�اتبعیت کنند.
ماده6میثاقبینالمللیحقوقمدنیوسیاسیبهعنوانتوافقیفرا گیروعرفی
ن
تاي 
ناس���� 
صانس����ا 
قذاتیش����خ 
بینالمللیمقرر میدارد:حقزندگیاز حقو 
ت بش����ود .هيچ فردی را نمیتوان خودس����ران ه
ن حماي 
ب قانو 
ق بايد بهموج 
ح 
ن مجوز) از زندگی محرو م كرد.
(بدو 
در اردیبهش����ت۱۳۹۷بنیامی����ننتانیاه����و،نخس����توزیررژیمصهیونیس����تیاز
محس����نفخریزادهبهعنوانچهرهایمحوریدر برنامههس����تهایوموشکی
ایران اسم برد و گفت که این نام را به خاطر داشته باشید.
ای����نبی����انتهدیدآمی����زاظهاراتمس����ئولومدیریکرژیماس����تونهس����خنان
یکروزنامهنگار یا کارش����ناسسیاس����ی کهبرایدولتایجادمس����ئولیتنکند.
اظهاراتاقرار گونهرئیسرژیمتروریستیاسرائیلبالحاظقواعدعقلیوحقوقی
اثبات گرتروریس����مدولتیاس����رائیلاس����ت.یعنیرئیسیکرژیمش����خصابرای

قتل شهروندان سایر کشورها برنامهریزی کرده است .این امر از مصادیق بارز
تروریسم بینالملل است.
درپیشنویساساسنامهدیوانبینالمللیدادگستری،آمدهبود کهاصول کلی
جرائم بینالمللی عبارت از :نسل زدایی ،نقض فاحش حقوق بشردوستانه،
(جنایاتجنگی)جنایاتعلیهبش����ریتوس����ایرجنایاتبینالمللیاس����ت که
شامل موارد زیر می شود:
ی
 .1تروریسم بینالملل 
 .2حملونقل غیرقانونی مواد مخد ر
 .3مداخله در امور کشوره ا
 .4سلطه استعمار و دیگر اشکال سلطه
ا گرچه واضعین پیشنویس از همان ابتدا متوجه بودند اصلیترین متهم این
دادگاهخودش����انخواهندبود،لذادر متننهاییعنوانتروریس����محذفش����د
اماحقیقتایناس����ت کهتروریس����مبینالمللیمصداقبارزجرائمبینالمللی
و موجد مسئولیت است.
حالا گر کسیبهقتلوترورعادت کردچه؟عادتبهقتلازمصادیقافسادفیاالرض
از منظر فقهی و جنایتکار حرفهای بینالمللی از منظر حقوق بینالملل است و
برای معتاد به قتل چارهای جز از بین رفتن وجود ندارد .به همین دلیل عقلی
است که اسرائیل باید از بین برود و محو شود.

ترور (فتک) به معنای دقیق کلمه دس����ت زدن به
ب گذاری،
اعمال خشونتآمیز همچون قتل ،بم 
تخری����ب برای ی����ک هدف همچ����ون ترسانگیزی
در دل س����ا کنان ی����ک منطق����ه ی����ا مل����ت اس����ت ت����ا
ب����هزی����رس����لطهدرآمدهوبهخدمت گرفتهش����وند.
در ترورشهیدفخریزادهدوهدفتوسطعاملین
گمراه آن پیگیری میشد؛ اوال محروم کردن ملت
از دانش����مندیبرجس����تهوثانی����االق����ایای����نپیام
ک����هادام����هراهوایس����تادگیومقاوم����تهزینهدارد.
ه����دفاولتحق����قیاف����ت کهمل����تحقبرقصاص
(کهحتماچشمبایددر مقابلچشمباشد)رابرای
خود محفوظ میداند ،اما دومی که ایجاد مالل و
خستگیوناامیدیاستهرگز؛ کها گرملتناامید
میش����دبعدازش����هادتبهش����تیهاومطهریهاو
آیتها،امثالش����هیدانفخریزاده،ش����هریاریو
دیگر عزیزان تربیت نمیشد.
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داشت و هشدار داد شرایط انتظامی و امنیتی حومه پایتخت مطلوب
نیست،زیرااقداماتپرمخاطرهوتروریستیوخرابکارانهدر حومه کالنشهر
تهران(دماوند،اسالمشهر،ورامینو)...بهراحتیقابلطراحیواجراست.
ترور قاضی مشهور دیوان عالی کشور در ورامین دوهفته قبل و همچنین
اغتشاشات خیابانی بسیار بحرانی منطقه شهریار و اسالمشهر و  ...در
سالهای  ۹۶و  ۹۸ازجمله شواهد این ادعاست.
ضریبامنیتیپایتختخألهایزیادیداردووزارتاطالعاتواطالعاتسپاه
نباید به شیوههای سنتی و بعضا نا کافی در کنترل و مراقبت از شرایط
انتظامی و امنیتی تهران بزرگ ا کتفا کنند .رصد هوشمند و پایش مستمر
و کنترل سیستماتیک هر تحرک ضد امنیتی باید در تور نظارتی و مدیریتی
نظام امنیتی کشور باشد .بهره گیری از تکنیکها و ابزارهای نوین و مدرن
شنود و کنترل و پایش میتواند تا حد زیادی مانع از نفوذ و رسوخ عناصر
وابسته به دشمن در ارکان جمهوری اسالمی شود.
نکته دیگر این که برجام بهعنوان معاهدهای بیثمر و زیانبار عالوه بر این که
موجب مشکالت اقتصادی و معیشتی و عدم پیشرفت در زمینه هستهای
و دفاعی کشور شده ،دشمن را در تعرض به حیطه امنیتی و درنوردیدن
خطوط قرمز و حریم اطالعاتی ایران جسور ساخته است .دشمنان ما
بهویژه اسرائیل و آمریکا در چند سال اخیر با ترور شهید سلیمانی و اینک
شهید فخریزاده رویهای را بدعت گذاشتهاند و قدم در راهی نهادهاند
که براساس عرف بینالملل و قواعد مرسوم جهانی ،حق ایران در ضربه
متقابل و اقدام الزم علیه تمام نخبگان نظامی ،هستهای ،موشکی و
عناصر نظامی و امنیتی این کشورها در خا ک خودشان و یا هرکجای دنیا
برای ما محفوظ است.
الزم است اقدام متقابل قاطعانه و بدون مماشات علیه مرا کز جاسوسی و
تروریستی شناسایی شده در خا ک اسرائیل انجام شود و چنانچه قرار باشد
با رویههای مرسوم چند سال اخیر دولت در قبال اروپا ،آمریکا و  ...پیش
برویم امنیت و انتظام پایتخت و خطوط قرمز ما بیش از این موجب تعرض
و هجوم بیمحابای دشمن قرار خواهد گرفت .برجام نباید موجب شود
دشمنان ایران اسالمی بیش از این در توهمات و تخیالت خود نسبت به
کلیت ایران و ملت ایران دچار اشتباهات تحلیلی و شناختی شوند.
ضربه متقابل انتقامجویانه براساس قاعده «یکی بزنید ده تا میخورید»
باید در اوج اقتدار و هیبت و متناسب با غرور ملی ایرانیان و نظام جمهوری
اسالمی انجام شود .ان شاء اهلل

انج ��ام عملی ��ات تروریس ��تی عصر جمعه در آبس ��رد
دماون ��دودر حوم ��هپایتخ ��ت،ش ��وکبزرگ ��یب ��ود.
عملیاتی غافلگیرکننده ،برنامهریزیش ��ده ،متکی
به اطالعات جامع و شناس ��ایی دقیق هدف ،کامال
هدفمندومتأسفانهموفقومنجربهشهادتیکیاز
دانشمندان ممتاز هستهای و دفاعی کشور...
ابعاداینعملیاتپیچیدهتروریستیهنوزمشخص
ن کهقطعابهیکیازسرویسهای
نیست،اماعالوهبرای 
اطالعات ��یونف ��وذیمهموقویمس ��تظهراس ��ت،
ظاهرامرتابدینجاحکایتازانجامیکاقدامدقیق
دارد که توسط عوامل و عناصری متبحر و حرفهای
چ گونهردپاییازخودنهپیشاز
صورتپذیرفتهوهی 
عملیات و نه پسازآن ،بر جای نگذاشتهاند...
تهی ��هم ��وادمنفجره،تهیهیکنیس ��انبرایلحظه
انفجار،تدارکریموتانفجار وآزمودنو کنترلآن،
تهیهسالح ،کسباطالعاتموردنظر ،کنترلوتعقیب
سوژهازرستم کالبهسمتتهران،تماسهایمتعدد
برای کنترل ،مراقبت از محل انجام و لحظه اقدام،
هماهنگیدقیقافرادازیکمرکز کنترلوفرماندهی
صحنه و  ...نشان از چند مسئله دارد:
1

روند ساخت و چگونگی دستیابی به واکسن کووید  19واکاوی شد:

انتقام
مانعگستاخیدشمنان

سرمقاله

1

مزایده عمومی یكمرحلهای
تاریخ ( 1399/09/10نوبت دوم)

دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی قزوین در نظر دارد فروش یك ملك شامل هشت باب آپارتمان با عرصه  612مترمربع و اعیان 820
در شهر قزوین در بخش  4بلوار خرمشهر (پشت ترمینال) را از طریق سامانه تداركات الكترونیكی دولت  www.setadiran.irبه افراد حقوقی یا حقیقی
وا گذار نماید .كلیه مراحل مزایده شامل فروش اسناد تا ارسال پیشنهاد قیمت شركتكنندگان از طریق درگاه سامانه مذكور میباشد.
 -1دستگاه مزاید ه گزار :دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی قزوین
 -2قیمت اسناد مزایده :به مبلغ  100/000ریال
 -3مبلغ قیمت پایه 81/676/000/000 :ریال
 -4مبلغ تضمین ارجاع كار :به مبلغ  4/083/800/000ریال شامل:
 ارائه رسید بانكی و واریز وجه به حساب شماره  37167339بانك رفاه شعبه دانشگاه علوم پزشكی قزوین ارائه ضمانتنامه از بانكهای دولتی و یا موسسات اعتباری غیربانكی دارای مجوز بانك مركزی جمهوری اسالمی -5مهلت زمانی انتشار و خرید اسناد 8 :صبح تاریخ  99/09/11لغایت ساعت  17به تاریخ  99/09/17میباشد.
 -6مهلت زمانی ثبت ارسال پیشنهاد قیمت در سامانه :پایان وقت اداری ساعت  14به تاریخ  99/09/29میباشد.
 -7زمان برگزاری جلسه بازگشایی پا كتهای پیشنهادی :به تاریخ  99/09/30ساعت  10صبح میباشد.
 -8جهت كسب اطالعات بیشتر با واحد امور قراردادها به شماره تلفن  02833375164تماس حاصل فرمایید.
تاریخ انتشار99/9/10 :
خ ش99/9/10 :
شناسه آ گهی1052114 :

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی قزوین
شرکت سهامی پشتیبانی امور دام کشور

وزارت جهاد کشاورزی

آ گهی تجدید مناقصه عمومی شماره  – 99/42نوبت اول

ه گزار :شرکت سهامی پشتیبانی امور دام کشور -نمایندگی استان البرز به شناسه ملی  14002771736و شماره اقتصادی 411113673771
 -1مناقص 
به نشانی :کرج -بعد از پل هوایی حصارک -ابتدای جاده قزلحصار -روبروی میثم یک
 -2موضوع مناقصه :انجام خدمات پیمانکاری قرارداد تهیه مصالح و اجرای عملیات دیوارکشی دور محوطه شرکت پشتیبانی امور دام استان البرز از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی
دولت به شماره مناقصه 2099001014000999
 -3نوع تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار :اصل فیش واریزی وجه نقد به حساب شماره  IR900100004001039806370564با کد شناسه شماره  950203981100000000000000000037بانک
مرکزی تمرکز وجوه سپرده قابل واریز در کلیه شعب بانک ها یا ضمانت نامه بانکی به نام مناقصه گزار ( کلیه بانکها به جز بانک سرمایه و ایران زمین) و یا اوراق مشارکت بینام تضمینشده
بانکها و دولت با قابلیت بازخرید قبل از سر رسید ( موضوع قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت) را ضمن درج در سامانه ستاد در پا کت الف ال ک و مهرشده تا ساعت  14روز سهشنبه مورخه
 1399/9/25به مناقصه گزار تسلیم گردد.
 -4مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار 750/000/000 :ریال (هفتصد و پنجاه میلیون ریال) به نام شرکت پشتیبانی امور دام استان البرز که حداقل سه ماه اعتبار از آخرین تاریخ ارائه
پیشنهاد در سامانه ستاد (بند  )5-2این آ گهی
 -5زمان دریافت اسناد ،تحویل پیشنهاد و گشایش پیشنهادهای مالی:
 -5-1مهلت دریافت اسناد مناقصه از سامانه ستاد :تا ساعت  14روز شنبه مورخ  1399/9/15می باشد.
 -5-2مهلت ارائه پیشنهاد از سامانه ستاد :تا ساعت  14روز سهشنبه مورخ  1399/9/25می باشد.
ه گزار.
 -5-3مهلت تحویل پا کت الف محتوی اصلی تضمین :ساعت  14روز سهشنبه مورخ  1399/9/25واقع در نشانی مناقص 
ه گزار.
 -5-4زمان بازگشایی و رسیدگی به پیشنهادها :ساعت  10صبح روز چهارشنبه  1399/9/26واقع در نشانی مناقص 
 -6خرید اسناد :متقاضیان شرکت در مناقصه می توانند پس از واریز مبلغ  500/000ریال ( غیر قابل استرداد به شماره حساب شبا IR310100004001039804006087با کد شناسه شماره
 365039881203900800000000000373به صورت پایا به خزانه بانک مرکزی از طریق سامانه ستاد) در زمان مهلت خرید اسناد ( ردیف  5-1آ گهی ) به آدرس اینترنتی www.setadiran.ir
مراجعه و اسناد مناقصه را دریافت نمایند.
 -7فیش /رسید پرداخت  500/000ریال خرید اسناد در مهلت ارائه پیشنهاد ( ردیف  5-3آ گهی ) به همراه پا کت الف به دبیرخانه کمیسیون معامالت شرکت تحویل گردد.
-8مراحلبرگزاریمناقصهاز طریقدرگاهسامانهتدارکاتالکترونیکیدولت(ستاد)بهآدرس www.setadiran.irانجامخواهدشدوالزماستمناقصه گراندر صورتعدمعضویتقبلی،
مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی راجهت شرکت در مناقصه محقق سازند .تاریخ انتشار مناقصه در سامانه روز دوشنبه  99/9/10می باشد.
 -9سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج می باشد.
تاریخ انتشار نوبت اول99/9/10 :
تاریخ انتشار نوبت دوم99/9/12 :
خ ت99/9/10 :

مدیریت شرکت پشتیبانی امور دام استان البرز

