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گفتوگو

عباس گلرو ،رئیس کمیته روابط خارجی
کمیسیون امنیت ملی مجلس:

پنجشنبه  25دی 1399

 30جمادی االول  14 1442ژانویه 2021

َخ ْي ُر ْال َما ِكر َ
ين» است.
ِ
وی ادامه داد :ترامپ در تالش بود تا با یکجانب ه گرایی نظم جهان
را بههم بریزد و با ایجاد یک نظم جدید که ساختارشکنانه بود،
سیاستهای خود را پیش ببرد.
نمایندهمردمسمنان،مهدیشهروسرخهدرمجلسشورایاسالمی
با بیان اینکه ایاالتمتحده آمریکا در دوره ریاست جمهوری ترامپ
در سختترینومنفورترینمرحلهمدیریتیقرار گرفت،تصریح کرد:
یکیازابزارهایاصلیترامپبرایاینکهبتواندسیاستهایخصمانه
خودرادردنیاپیشببرداستفادهازفضایمجازیبهویژهتوییتربود.
ترامپ حتی برخی رسانهها را به تسخیر خود درآورده بود تا بتواند
سیاستهای خبیثانه خود را در قبال دنیا پیش ببرد.
رئیس کمیتهروابطخارجی کمیسیونامنیتملیدرمجلسشورای
اسالمی با بیان اینکه در سالهای اخیر شاهد انتشار پیامهای
توییتری از سوی ترامپ بودیم که دنیا را بههم ریخته بود ،گفت:
ترامپ بهزعم خود میخواست با استفاده از شبکههای اجتماعی
شرایطرامدیریت کنداماهمبهجامعهآمریکاضربههایجدیوارد
کرد و هم دنیا را با معضالتی گرفتار کرد.
گلرواظهارداشت:درحالحاضرباتوجهبهاتفاقاتی کهدرایاالتمتحده
اتفاق افتاد و حمالتی که به کنگره انجام شد ،جامعه و افکار عمومی
و رسانههای آمریکا احساس خطر کردند لذا اولین کاری که انجام
دادند این بود که دسترسی ترامپ را به شبکههای اجتماعی و
رسانهای مسدود کردند.
رئیس کمیتهروابطخارجی کمیسیونامنیتملیدرمجلسشورای
اسالمی خاطرنشان کرد :بنابراین آنچه که میتواند برای ما مفید
باشد این است که آمریکای واقعی خودش را نشان داد.
نمایندهمردمسمنان،مهدیشهروسرخهدرمجلسشورایاسالمی
بیانکرد:متأسفانهآمریکاییهادیرمتوجهشدندکهرئیسجمهورشان
فاقد صالحیت الزم برای مدیریت کشورشان است.
گلرو با بیان اینکه سالهاست آمریکا تالش کرده که با استفاده از
ابزار رسانه ،دنیا را در جهت همراهی خودش وارونه جلوه دهد و
سیاستهایسلطهراپیشببرد،تصریح کرد:ایندر شرایطیاست
که همین ابزار رسانه به ضد آمریکا تبدیل شده است.
ویادامهداد:اتفاقاتاخیردرآمریکانشاندادشبکههایاجتماعی
در اختیار همگان نیست بلکه برای مدیریت آنها از سوی نظام
ی که منافعشان درخطر باشد
سلطه طراحی شده است و درصورت 
اقدام به حذف خواهند کرد.
رئیس کمیته روابط خارجی کمیسیون امنیت ملی در مجلس
شورای اسالمی با بیان اینکه مدیریت شبکههای اجتماعی
همچون توییتر ،اینستا گرام و  ...در اختیار و تصرف نظام سلطه
است ،گفت :امروز شاهد این هستیم که ضربهای از درون به خود
آمریکا وارد شده است.

شماره9960

به بهانه بیرون انداختن ترامپ از شبکههای اجتماعی بررسی شد؛

اخراج،نتیجهبازیباامنیتملی

استفاده ابزاری ترامپ از رسانههای اجتماعی
به جامعه آمریکا ضربه زد
نفیسه عبداللهی
عباس گلرو ،رئیس کمیته روابط
خارجی کمیسیون امنیت ملی در مجلس
شورای اسالمی در گفتوگو با «رسالت» با
اشاره به وقایع اخیر رژیم آمریکا و حذف
صفحه شخصی ترامپ از توییتر ،اظهار
داشت :تحوالتی که در آمریکا جریان دارد
اهلل َو ُ
نشانه بارز آیه شریفه َ«و َم َك ُروا َو َم َك َر ُ
اهلل

سال سیوششم

بیانوبیطرفیخبرینامیدهمیشود،
نیستوخطقرمزامنیت کشورتاحدی
ضروریاست کهبهرئیسجمهورقانونی
و منتخب  ۷۰میلیون آمریکایی هم
اعتنایی نمیشود.
البتهاینصرفامربوطبهآمریکانیست که
چنینبرخوردیدربارهامنیت کشورش
داردبلکهدیگرکشورهایغربیهمچنین
رویهای دارند.
هنوزبازداشت«جولیانآسانژ»-هکر۴۷ساله
استرالیاییرافراموشنکردیم کهپساز
 ۷سال پناهندگی به سفارت ا کوادور در
لندنازسوینیروهاینظامیانگلیس
بازداشتشد.ازاوبهعنوانمؤسسپایگاه
افشا گر «ویکیلیکس» هم یاد میشود
و پایگاه «ویکی لیکس» اسناد محل
بحث را مثل ایمیل خصوصی هیالری
ی کرد؛ بنابراین
کلینتون و  ...منتشر م 
وقتی پای امنیت کشوری باشد دیگر با
رسانهوشعارهایرنگارنگآزادیبیان
مماشات و شوخی ندارند.
البته این رویه در برخورد با کشورهای
در حال گذار (که برخیها به کشورهای
ی کنند)فرقدارد
درحالتوسعهتعبیرم 
یعنی رژیم آمریکا و درمجموع غرب
آنچه برای خود مجاز میشمارد و قول
وفعلشانبراساسآناستبرایدیگران
ازجمله کشورهای مستقل همچون
جمهوری اسالمی ایران به رسمیت
نمیشناسند و به همین دلیل است

وحید عظیمنیا
ادامه از صفحه اول
این گزارش مربوط به حمله وحشیانه
آمریکا به یک روستا در ویتنام است که
ساعت  ۸صبح روز سهشنبه  ۱۶اسفند
۱۶(۱۳۴۶مارس)۱۹۶۸ازسوی گروهان
 Cاز گردان پیادهنظام بیستم از تیپ
یازدهم لشکر آمریکایی ارتش آمریکا
رویدادو۵۰۰نفرپیرو کودکوزنتاظهر
همان روز کشته شدند .اخیرا نیز سید
حسننصراهللدربخشیاز گفتوگوی۵
ساعتهبانشریهمسیر«،سیمور هرش»
را با عنوان «یکی از نویسندگان بزرگ
آمریکایی» یاد کرد.
فار غ از این فیلترها و رویه رسانهای
رژیم آمریکا؛ آنچه مهم است حفظ
ی کهبرای
امنیتملیآنهاستبهطور 
تأمین امنیت هرگز اجازه نمیدهند،
رسانهای ولو رسانههای نوظهور نظیر
شبکههایبهاصطالحاجتماعیازخط
قرمز امنیت کشور تخطی و عبور کند
حتی ا گر رئیسجمهور قانونی در حال
استفاده از آن باشد.
مصداقاینادعارفتارپلتفرمهایتوییتر،
اینستا گرام،فیسبوکوحتیپارلراست
که در وا کنش به سخنان دونالد ترامپ
آن را از این پلتفرمها بیرون انداخته و
دسترسی او را مسدود کردند.
آمریکا نشان داد وقتی پای امنیت در
میان است دیگر خبری ازآنچه آزادی

فدا حسین مالکی ،عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس:

شبکههای اجتماعی در اختیار نظام سلطه است
گروه سیاسی
فداحسینمالکی،عضو کمیسیونامنیتملیدرمجلس
شورای اسالمی در گفتوگو با «رسالت» با اشاره به وقایع
اخیر رژیم آمریکا و حذف صفحه شخصی ترامپ از توییتر،
اظهار داشت :اتفاقات اخیر در آمریکا نشان داد شبکههای
اجتماعی در اختیار ملتها نیست بلکه برای مدیریت آنها
از سوی نظام سلطه طراحی شده است.

وی با بیان اینکه آمریکا و طرفداران
آنها هرگاه منافعشان درخطر باشد
اقدامبهحذفخواهند کرد،افزود:ا گر
در هریک از این شبکهها ،انتخابات هر کشوری ازجمله ایران،
زیر سؤال برده شود مشکلی وجود نخواهد داشت!
عضو کمیسیون امنیت ملی در مجلس شورای اسالمی
بیان کرد :ا گر به پستهای کلیدی در سازمان ملل توجه

آ گهی مزایده عمومی
(نوبت دوم)

شركتترنیانسهمدر نظرداردیكدستگاهخودرویسواریهایماهاچبكS7
مدل97راازطریقمزایدهعمومیبهفروشبرساند.متقاضیانمیتوانندجهت
كسب اطالعات بیشتر به آدرس صادقیه ،آیتاله كاشانی ،نرسیده به پمپ
بنزین ،نبش نجفزاده فروتن  ،پالك  1مراجعه یا با شماره تلفن 09120842298
تماس حاصل نمایند .مهلت شركت در مزایده حدا كثر تا پایان وقت اداری روز
چهارشنبه مورخ  99/11/01میباشد.
تاریخ انتشار99/10/25 :
خ ش99/10/25 :

شركت ترنیان سهم

آ گهی مناقصه عمومی
مركز آموزش شهدای مهندسی نزاجا (بروجرد) در نظر دارد نسبت به طراحی و اجرای مقاومسازی
فونداسیونساختماندوطبقه(دانشكدهقدیم)باسطحزیربنای3800مترمربعوهمچنینقسمتی
از فونداسیون كالس آموزشی و ساختمان عقیدتی (تا سقف  5/500/000/000ریال) اقدام به برگزاری
مناقصهنماید.لذااز كلیهشركتهایواجدشرایطودارایرتبهوصالحیتمقاومسازیدعوتبهعمل
میآید جهت دریافت اسناد مناقصه و كسب اطالعات حدا كثر ظرف مدت هفت روز پس از انتشار
این آ گهی به آدرس :شهرستان بروجرد – مركز آموزش شهدای مهندسی نزاجا (پادگان مهندسی)
مراجعه یا با شماره  09188510465تماس بگیرند.
ضمنا هزینه درج آ گهی به عهده برنده مناقصه میباشد.

تاریخ انتشار99/10/25 :
خ ش99/10/25 :

که رسانه فارسیزبان ملکه بیبیسی
چاقوکشیدرلندنرا«اقدامتروریستی»
و «به خا ک و خون کشیدن نماز گزاران
نیوزیلند» را «حمله» تلقی می کند و
همانطور جولیا آسانژ را «بازداشتی»
و روحاهلل زم را «ربودهشده»!

حسین همتی – رئیس دفتر فنی پادگان مهندسی

اینرویهنشانمیدهدکشورهایشمال
(بهاصطالحتوسعهیافته)همانطور که
بعد از جنگ جهانی دوم سازمانهای
بهاصطالح بینالمللی را برای تحمیل
هژمونی خود به کشورهای جنوب (در
حال گذار) ایجاد کردند و موفق هم

بودند ،از همین قاعده در حوزه رسانه
بهره میبرند یعنی بایدونبایدهای به
بند کشیدن کشورهایجنوبراازطریق
ی کنند و آنگا ه که نوبت
رسانه اعمال م 
خودشانمیشودبدونروتوشبهحفظ
امنیت خودشان میاندیشند.

کنیم میبینیم که ا کثر پستهای کلیدی در اختیار
صهیونیستهاستلذاطبیعیاست کهمدیریتشبکههای
اجتماعی همچون توییتر ،اینستا گرام و  ...در اختیار و
تصرف نظام سلطه باشد.
عضو کمیسیون امنیت ملی در مجلس شورای اسالمی تصریح
کرد :وقایع پس از انتخابات ریاستجمهوری  ۲۲خرداد  ۸۸و
شکل گیری فتنه با کمکهای مستقیم و غیرمستقیم دولت
آمریکا که بیشترین وظیفه مدیریتی این فتنهها بر دوش
شبکههای اجتماعی مانند توییتر و فیسبوک بود ،چیزی
نیست که از یاد کسی برود؛ نقش این شبکهها ،همسو با
دولت آمریکا در جهت آشوب و ناامنی در کشور ،بارها مورد
اشاره و تأ کید اهالی فن قرار گرفته است.

ازاینرو حوادث اخیر رژیم آمریکا نشان
داد کشورهای مستقل و در حال گذار
بایدطبقاقتضائاتبومیخودوبدون
ی گریرسانههایوابسته
توجهبههوچ 
بهسرویسهایجاسوسیحرکت کنندو
ی کند کهبر
عقلسلیمنیزچنیناقتضام 
اساس الگوی بومی حرکت کنیم.
حتیا گربناستراهبردرسانهایاقتباس
شودبایدنظریه«رسانههایتوسعهبخش»
آقای«دنیسمککوئل»یکیازنظریهپردازان
معروفحوزهارتباطاترا کهتیر ۹۶ودر
۸۲سالگیدرگذشت،مدنظرقراردهیم.
بر اساس بخشی از این نظریه «آزادی
رسانهها باید با توجه به اولویتهای
اقتصادیونیازهایتوسعهبخشیجامعه،
محدودیت پذیر باشد».
بههررویحفظامنیت کشور،موضوعی
نیست که بشود قلمرو آن را با صدای
رسانههای وابسته به سرویسهای
جاسوسیتعیین کردچرا کههمانآمریکا
کهبخشیاز هژمونیخودراباابزار رسانه
پیش میبرد آنجا که دید امنیتش به
خطر افتاده است حتی رئیسجمهور
را محدود کرد.
ضمنااینسیاههبهمنزلهتأییداقدامات
رسانههاوشبکههایآمریکانیستچراکه
ازاساسمکتبلیبرالدموکراسیراباعث
بدبختی مردم جهان میدانیم و آنچه
سیاههشدصرفابازگو کردنرفتاردوگانه
رسانهای نظام سلطه است.

مالکی تصریح کرد :فیس بوک و توییتر حسابهای دونالد
ترامپ را مسدود کردند ،این امر حا کی از آن است که دنیا دیگر
توسطروسایجمهور آمریکاادارهنشدهواز سویشرکتهایی
اینچنینی اداره میشوند .ازاینپس هیچ کس دیگر احترامی
برای آمریکا و روسای جمهور این کشور قائل نخواهد شد،
هیچ کس از آمریکا نخواهد ترسید ،هیچ کس دروغ دموکراسی
و حقوق بشردر آمریکا راباور نخواهد کرد.
عضوکمیسیون امنیت ملی در مجلس شورای اسالمی در
پایان خاطرنشان کرد :این اتفاقات نشان داد که شا کله
آمریکا درباره امنیت نظام با کسی شوخی ندارد و ا گر این
مؤلفهها به خطر بیفتد ،ژست دموکراسی و آزادی بیان را
بیتعارف کنار می گذارد.

فراخوان تجدید مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی (فشرده) یک مرحله ای
اجرای عملیات الیروبی اسکله های خدماتی ،تجاری و خط ساحلی
مدیریت بنادر و دریانوردی آبادان (آبادان و اروندکنار)
مدیریت بنادر و دریانوردی آبادان در نظر دارد تجدید مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی (فشرده) با موضوع اجرای عملیات الیروبی
اسکلههای خدماتی ،تجاری و خط ساحلی مدیریت بنادر و دریانوردی آبادان (آبادان و اروندکنار) به  شماره   ۲۰۹۹۰۰۱۳۹۶۰۰۰۰۲۳را از طریق
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی
پا کتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس    www.setadiran.irانجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در
صورت عدم عضویت قبلی ،مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.تاریخ
انتشار مناقصه در سامانه تاریخ  99/10/25می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت :ساعت  17:00روز پنجشنبه تاریخ 99/11/02
مهلت زمانی ارسال پیشنهاد :ساعت  17:00روز پنجشنبه تاریخ 99/11/16
زمان بازگشایی پا کتها :ساعت  08:00روز  شنبه تاریخ 99/11/18
تاریخ برگزاری جلسه پرسش و پاسخ :ساعت  10روز سه شنبه تاریخ 99/10/30
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پا کتهای الف:
آدرس :آبادان خیابان امام خمینی(ره) و تلفن 06153244000
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:
مرکز تماس021-41934 :
دفتر ثبت نام 88969737 :و 85193768
اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها  ،در سایت سامانه ( )www.setadiran.irبخش "ثبت نام/پروفایل تامین کننده  /مناقصه گر"
موجود است.
تاریخ انتشار99/10/25:
خ ش99/10/25:

مدیریت بنادر و دریانوردی آبادان

آ گهی دعوت مجمع عمومی
فوقالعاده نوبت دوم شركت تعاونی
مسكن آستان مقدس حضرت
عبدالعظیم(ع)
بدینوسیله از كلیه اعضای محترم دعوت میشود در روز
چهارشنبه  1399/11/08واقع در شهرری ،حرم حضرت
عبدالعظیم(ع)تاالرشیخصدوقتشكیلمیشود،حضور
به هم رسانند.
دستورجلسه:
تمدیدمدتفعالیتتعاونیبراییكدوره5ساله(موضوعماده  6اساسنامه)
توضیحات :حضور پنجاه درصد  1 +نفر اعضا برای رسمیت
جلسهالزامیاستواعضادر صورتعدمحضور میتوانند
با دادن وكالت به شخص مورد وثوق خود  24ساعت قبل
از برگزاری مجمع به همراه نماینده خود به دفتر تعاونی
مراجعه نمایند.
تاریخ انتشار99/10/25 :
خ ش99/10/25 :

هیاتمدیره

اطالعیه تاسیس انجمن صنفی
كارفرمایی شركتهای حمل و نقل
داخلی كاال شهرستان جوین
بهاستنادماده131قانون كاروآییننامهمصوب89/08/03هیات
وزیران انجمن صنفی با عنوان فوق در شرف تاسیس میباشد.
كلیه شركتهای با موضوع فعالیت حمل و نقل داخلی كاال در
شهرستان جوین در صورت تمایل به عضویت از تاریخ انتشار
ایناطالعیهظرفمدت20روز میتواننددرخواست كتبیخودرا
به انضمام تصویر مدارك شناسایی مدیرعامل یا یكی از اعضای
هیاتمدیره ،مجوز یا پروانه فعالیت ،آ گهی تاسیس و آخرین
تغییرات هیاتمدیره شركت در روزنامه و مدارك كارفرمایی،
لیستبیمهیاقرارداد كار بهنشانیجوین،شهرحكمآباد،بلوار
عطاملك،جنبباسكول،دفترشركتحملونقلشادیصحرا
ارسال و رسید دریافت نمایند.
تلفنهای تماس-09150564313 -09150795300 :
09159744806
تاریخ انتشار99/10/25 :
هیات موسس -1 :رضا زورآبادی
خ ت99/10/25 :
 -2حسن زورآبادی  -3سعید زرقانی

