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برگزاری نشست هم اندیشی وزیر کشور با جمعی از اساتید  

 طلسم شنیدن صدای مخالفان 
می شکند؟

شهرنوشت 6

چرتکه 3

معنای قرارداد گازی  27 ساله چین با قطر از نگاه یک کارشناس

به آمریکا  چراغ قرمز 
برای توافق با ایران

 محمود خاقانی، کارشــناس ارشد انرژی در 
گفت وگو با »توسعه ایرانی« تصریح کرد: »قرارداد 
27 ساله قطر و چین به این معناست که قطر از همه 
نوع حمایت چین برخوردار خواهد بود، البته چین 
با این اقدام به آمریکا نیز چراغ قرمز می دهد تا با 
ایران توافق نکند.«  تاثیر تبعات ادامه دار تحریم ها 
در حالی در تجارت خارجی، اقتصاد و تولید داخلی 
نمایان است که قطر طوالنی مدت ترین قرارداد 
فروش گاز را با چین به امضا رسانده است. امضای 
این قرارداد از میدان مشترک پارس جنوبی البته 
با حساسیت افکار عمومی در ایران همراه است.  
سال های طوالنی است که تحریم ها سبب شده 
ایران نتواند نسبت به صادرات رسمی نفت و گاز 

اقدام کند . این در حالی اســت که قطر با تکیه بر 
تکنولوژی غرب توانسته است به ثروتی بیکران 
از بزرگترین میدان مشترک گازی با ایران، دست 
پیدا کند.  ادامه تحریم ها ســبب شده ریسک 
تجارت با ایران برای کشورهای دوست و همسایه 
افزوده شود تا جایی که حتی چین به عنوان شریک 
اســتراتژیک ایران، در روزهای اخیر نسبت به 
بستن طوالنی ترین قرارداد تامین گاز با قطر برای 
مدت زمان 27 ســال اقدام کرد . به موجب این 
قرارداد مقرر است چین ساالنه 4 میلیون تن گاز از 
قطر خریداری کند. میدان گازی مشترک پارس 
جنوبی حدود 10 درصــد از ذخایر گاز طبیعی 

جهان را در خود جای داده است...

محدودیت های طالبان بر آزادی زنان و دختران »جنایت علیه بشریت« اعالم شد

 تیز شدن مجدد تیغ رادیکالیسم
در افغانستان

جهان 5

خداحافظي اعتراضي 
كاپیتان تیم ملي تکواندو

آدرنالين 8

دسترنج 4
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شهرنوشت 6

دسترنج 4

 رهبر انقالب گفتند: در قضایای اخیر، بسیجیان مظلومانه در عرصه بودند تا ملت در 
مقابِل اغتشاشگران و عناصر غافل یا مزدور دچار مظلومیت نشود.

به گزارش ایلنا، آیت اهلل خامنه ای صبح دیروز )شــنبه( در دیــدار صدها نفر از 
بسیجیان، تشکیل بسیج را از مهمترین و بزرگترین ابتکارات امام خمینی خواندند و 
با ذکر گوشه هایی از برکات حضور بسیج در میدان های مختلف چهل سال اخیر تأکید 
کردند: بسیج در جایگاه و شأنی باالتر از یک سازمان نظامی،  و در واقع یک فرهنگ و 
تفکر و گفتمان است که ظرفیت دارد کشور را در حرکت عظیم ملت، با گام های بلند 

به پیش ببرد.
ایشان با بیان تحلیل کالن از جایگاه بسیج در جغرافیای سیاسی دنیای اسالم و 
شکست نقشه راهبردی امریکا در مقابل ملت ایران، و لزوم فهم دقیق بسیج از عرصه 
کارزار وســیع ایران با امریکا، گفتند: امروز مهمترین شیوه بدخواهان ایران، جعل و 

دروغ پردازی است تا با تسلط بر مغزها، اهداف خود را محقق کند.
در این دیدار که به صورت زنده در اجتماعات بسیجیاِن سراسر کشور به مناسبت 
روز بسیج دریافت می شد، رهبر انقالب اسالمی، تبدیل تهدیدها به فرصت را از َملَکات 
خدادادِی امام خمینی برشمردند و گفتند: امام در آذر ۵۸ چند هفته پس از تسخیر النه 
جاسوسی و بعد از تهدیدهای امریکایی ها، به جای اینکه مثل رؤسای غالب کشورها از 
این تهدیدها بترسد، با تأکید بر ضرورت وجود 20 میلیون بسیجی در کشور، ملت را با 

یک بسیج عمومی وارد میدان کرد.
ایشان با اشاره به بیانیه واال و شیوای امام در آذر 1۳۶7 یعنی ۹ سال پس از تشکیل 
بسیج و استفاده ایشان از تعابیر عجیب و ادبیات فاخر در مدح بسیج، افزودند: بسیج 
به گونه ای عمل کرد که امام خمینی در آن بیانیه مانند پدری که به فرزندانش عشق 
می ورزد، بسیج را مدرسه عشق و مکتب شاهدان و شهیدان گمنام می خوانَد و با وجود 
برخورداری از عظمتی که دنیا و تاریخ را تکان داد، بســیجی بودن را افتخار خود بر 

می شمرد و دست یکایک بسیجیان را می بوسد.
رهبر انقالب، مخاطب بیانیه سرشار از عشق و ارادت امام را همه بسیجیاِن گذشته 
و حال و  آینده دانستند و افزودند: امام در همین بیانیه، بسیج دانشجو و طلبه را اعالم 
می کند که نشان می دهد بسیج در نگاه امام فقط مربوط به میدان نظامی نیست بلکه 

بسیجی باید در همه میدانها از جمله عرصه علم دین و علم مادی حضور داشته باشد.
 آیت اهلل خامنه ای حضور بسیج در دفاع مقدس را حضوری بسیار کارآمد، گره گشا، 
درخشان و موفقیت در آزمونی پُر شکوه خواندند و افزودند: با وجود این، جایگاه بسیج 
باالتر از یک سازمان نظامی است و در حقیقت بسیج یک فرهنگ و گفتمان و تفکر است.
 آیت اهلل خامنه ای در تبیین ویژگی های فرهنگ بسیجی، به »خدمت بی تظاهر و 
بی توقف به اجتماع و کشور« اشاره کردند و گفتند: بسیجی بدون داشتن حتی انتظار 

تشّکر، وارد میدان جهاد و خدمت می شود و خطرات آن را به جان می خرد.
ایشــان در بیان مصادیقی از این خدمات، به تالش ســخت و دشوار در هنگامه 
بالهای طبیعی از جمله سیل، به جان خریدن خطر ابتال به کرونا و مرگ برای نجات 
جان بیماران و حضور خستگی نشناس با شیوه های ابتکاری در گسترش کمک های 
مؤمنانه، اشاره کردند و افزودند: جوانان برخوردار از فرهنگ بسیجی در محیطهای علم 
و دانش نیز، افتخارات بسیاری آفریدند که شهدای هسته ای و مرحوم کاظمی آشتیانی 

بنیانگذار مؤسسه رویان از جمله آنان هستند.
رهبر انقالب حضور بی محابا، دالورانه و با همه توان در میدان های مقابله با دشمن را 
از دیگر جلوه های فرهنگ و تفکر بسیجی خواندند و گفتند: فرهنگ بسیجی، فرهنگ 

مجاهدان گمنام است که بدون چشم داشت و با خطرپذیری، از همه وجود خود برای 
خدمت به کشور مایه می گذارند و برای رهایی بخشیدِن دیگران مظلوم واقع می شوند. 
 آیت اهلل خامنه ای »پرهیز کامل از نا امیدی در هر شرایط« را از ویژگی های مهم 
فرهنگ بسیجی دانستند و افزودند: برخالف برخی سخنان روشنفکری، انقطاع نسلی 
در بسیج وجود ندارد و بسیجیان نوجوان و جواِن امروز با وجود اینکه امام و دفاع مقدس را 
ندیده اند همچون دهه شصتی ها با همان روحیه در میدان کار و تالش و جهاد هستند.

ایشان ظرفیت کشور برای »پرورش بسیج و تربیت رویش های نو به نو« و ظرفیت 
بسیج برای »توسعه و پیشرفت کشور« را دو واقعیت ممتاز برشمردند و با اشاره به وجود 
روحیه بسیجی و شجاعت و نهراســیدن از ورود به میدان در نسل های پیشین ملت 
ایران گفتند: در حکومت طاغوت این روحیه به دست بیگانگان یا حکومت های فاسد 
سرکوب می شد. رهبر انقالب افزودند: با توجه به معنای حقیقی بسیجی، اشخاصی 
همچون شیخ محمد خیابانی، محمد تقی پسیان، میرزا کوچک خان جنگلی، آقا 
نجفی و حاج آقا نوراهلل، آسیدعبدالحسین الری و رئیسعلی دلواری را هم می توان به 

نوعی بسیجی نامید.
 آیت اهلل خامنه ای، پیروزی انقالب را باعث آزاد شدن روحیه و فرهنگ بسیجی 
دانستند و گفتند: انقالب با دادن امید، روحیه ضداستعماری و ضداستبدادی را در ملت 
آزاد کرد و در پرتو حضور امام خمینی که به ملت روح و جان می داد استعداد فرهنگ 

و تفکر بسیجی شکوفا شد.
 آیت اهلل خامنه ای، امتداد بسیج در جهان اسالم را یکی دیگر از برکات بسیج دانستند 
و تأکید کردند: به لطف خداوند این یادگار امام، امروز در کشور و جهان اسالم فعال است 

و در آینده هم باقی خواهد ماند و ثمرات آن دیده خواهد شد.

ایشان با یادآوری تعبیر امام در مورد بسیج که آن را براساس آیات قرآنی »شجره ای 
طیبه« خوانده بودند که ثمرات شیرین خود را در هر دوره ای بروز می دهد، افزودند: 
نشــان دادن نوزایی و زنده بودن انقالب، پیشــرفت کشــور به برکت کار جهادی و 
بی توقع، برجسته شدن عنصر معنویت در هر فعالیتی که با روحیه بسیج شکل بگیرد 
و آرمان گرایی در کنار عمل گرایی از جمله برکات روحیه بسیجی است که این روحیه 

باید در جامعه حفظ شود و دچار آفت مغرور شدن نشود.
رهبر انقالب با تأکید بر اینکه مهمترین و حساس ترین نقطه در منطقه راهبردی 
غرب آسیا، ایران است،  خاطرنشان کردند: بر همین اساس، در ابتدا انگلیسی ها و سپس 
امریکایی ها سرمایه گذاری ویژه ای بخصوص برای مزدورپروری در ایران کردند، تا 

سلطه کامل داشته باشند.

رهبر انقالب، بسیجیان را به فهم و تحلیل کالن از این کارزار وسیع، و پرهیز از محدود 
کردن دید خود به درگیری با چند عنصر ضدانقالب توصیه کردند و گفتند: با این تحلیل 
کالن است که می توان فهمید علت اصرار دشمن بر برجام های 2 و ۳ چه بود که در داخل 

نیز عده ای البّد از روی غفلت حرف آنها را تکرار می کردند.
ایشان در این زمینه افزودند: برجام 2 یعنی ایران حضور منطقه ای خود را کامالً رها 
کند و برجام ۳ یعنی ایران متعهد شود که هیچ سالح راهبردی و مهم مانند موشک و 

پهپاد تولید نکند تا در مقابل تهاجم، دست خالی باشد.
 آیت اهلل خامنه ای، حضور بسیج در کشور را ســینه سپر کردن در مقابل چنین 
توطئه های بزرگی دانستند و خاطرنشان کردند: شما بسیجیان در این میدان نبرد، 
از حرم دفاع، و با داعِش دست ســازِ آمریکا مبارزه کردید و به دالوران رزم آورِ لبنان و 

فلسطینی ها هر چه توانستید کمک کردید و باز هم کمک خواهیم کرد.
ایشــان با تأکید بر اینکه میدان رزم بسیج چنین میدان وسیع و عمیقی است نه 
فقط مبارزه با چند اغتشاشگر خیابانی، افزودند: البته این به معنای صرف نظر کردن 
بسیج از مقابله با اغتشاشگران نیست چرا که آن مسئله نیز باید عالج، و هر اغتشاشگر و 
تروریستی مجازات شود اما بسیجی باید قدر خود و بسیج را بداند و محدود به کارهای 
جزیی نشود و بداند که اغتشاشگر نیز سرانگشت همان دستی است که در آن نقشه 

بزرگ شکست خورده و اینجا به میدان آمده است.
رهبر انقالب اسالمی تأکید کردند: بسیج فراموش نکند که مبارزه و درگیری اصلی 
با استکبار جهانی است و این چند نفر، غافل یا جاهل یا بی اطالع و دارای تحلیل غلط، و 
یا مزدور هستند. ایشان با ابراز تأسف از تحلیل های سست و بی مایه برخی افراد گفتند: 
بعضی از این افراد در روزنامه ها و فضای مجازی می گویند برای تمام کردن اغتشاشات 

باید »مشکل تان را با آمریکا حل کنید« و »صدای ملت را بشنوید«.
 آیت اهلل خامنه ای با طرح این ســؤال که »چگونه مشــکل آمریکا با ایران حل 
می شود«، گفتند: این یک سؤال جدی و واقعی است و قصد دعوا نداریم. آیا مشکل با 

نشستن و مذاکره کردن و تعهد گرفتن از آمریکا حل می شود؟
رهبر انقالب، بدعهدی آمریکا در قضیه برجام یعنی برداشتن تحریم ها در مقابل 
کاهش فعالیت صنعت هسته ای را نمونه دیگری از بطالن حل مشکل با آمریکا از طریق 
مذاکره دانستند و افزودند: مذاکره، مشکل ما با آمریکا را حل نمی کند، بله باج دادن به 
آمریکا مشکل را حل می کند که البته به یک بار باج دادن هم قانع نیستند و هر بار باج 

جدیدی خواهند خواست.
ایشان در این زمینه افزودند: اول می گویند غنی سازی 20 درصد را تعطیل کنید، 
بعد غنی سازی ۵ درصد را، بعد کل صنعت هســته ای را، بعد تغییر قانون اساسی را 
مطالبه می کنند، بعد محبوس شدن پشت مرزها و خالی کردن دست ایران و تعطیلی 

صنایع دفاعی را.
 آیت اهلل خامنه ای با تأکید بر اینکه ممکن است یک نفر حتی جمهوری اسالمی 
را قبول نداشته باشد اما هیچ ایرانی باغیرتی حاضر نیست چنین باج هایی را بدهد، 
گفتند: بنابراین مذاکره با آمریکا مشکلی را حل نمی کند و تنها در صورت باج دادن در 
همه مسائل اساسی و عبور از همه خطوط قرمز است که آمریکا مانند دوره پهلوی دیگر 
کاری با کشور ندارد. اما آیا مردم برای این شیوه، انقالب کردند و این همه شهید دادند؟

ایشــان در مقابل تجویز دیگر برخی مدعیان مبنی بر »شــنیدن صدای ملت« 
خاطرنشان کردند: صدای رعدآسای ملت، امسال در 1۳ آبان بلند شد؛ آیا آن را شنیدید؟ 
شما بشنوید صدای ملت را. آن جمعیت عظیم و بیش از 10 میلیونی در تشییع شهید 
سلیمانی صدای ملت بود. امروز تشییع شهدا در شهرهای مختلف و شعارهای مردم 

علیه تروریسم و اغتشاشگر صدای ملت است. شما صدای ملت را نمی شنوید؟
رهبر انقالب در بخش پایانی سخنانشان به بیان چند توصیه به بسیجیان پرداختند: 
»بسیجی بمانید و روحیه و ایمان بسیجی را در خود حفظ کنید«، »قدر خود را بدانید 

البته خاصیت بسیجی تفاخر نکردن اســت اما قدر این توفیق خدادای را بدانید«، 
»دشمن و نقاط ضعف و نقشه های آن را بشناسید و در مقابل دشمنی که با بزرگ و قوی 
جلوه دادن خود به دنبال غافلگیر کردن شما است، هوشیار باشید«، و »رشد معنوی 

خود را مراقبت و اندازه گیری کنید«.
ایشان در توصیه پنجم به بسیجیان گفتند: امروز مهمترین شیوه بدخواهان، جعل 
و دروغ پردازی به وسیله تلویزیون هایشان یا فضای مجازی است، در مقابل این شگرد با 
عمل به وظیفه جهاد تبیین، »روشن بینی خود را افزایش دهید« و اجازه ندهید دشمنی 
که بیش از تسلط بر سرزمین ها به دنبال تسلط بر مغزها است، به این هدف دست یابد.

رهبر انقالب در توصیه ششم با تأکید بر اینکه »آمادگی عملی خود را حفظ کنید 
و غافلگیر نشوید«، گفتند: حواس همگان بخصوص مسئوالن کشور باید در خصوص 
مسائل اطراف کشور هم جمع باشد چرا که برای ما هم منطقه غرب آسیا، هم قفقاز و هم 
مناطق شرقی کشور مهم است و باید حواس ما به همه اینها باشد که دشمن چه کاری 

می خواهد انجام دهد؟
 آیت اهلل خامنه ای با اشاره به استفاده مســتکبران از فرصت جام جهانی و غفلت 
ناشی از تمرکز همه چشمها به آن برای انجام کارهای دیگر )مانند دوره های قبلی این 
مسابقات(، مراقبت و هوشیاری در این مقطع را مورد تأکید قرار دادند و افزودند: اکنون 
که اسم جام جهانی را آوردیم بگوییم که دیروز بچه های تیم ملی ما چشم ملت را روشن 

کردند و ان شاءاهلل چشم شان روشن باشد که ملت را خوشحال کردند.
ایشان در توصیه هفتم، بسیجیان را به مراقبت از نفوذ افراد ناباب و فاسد در بسیج 
سفارش کردند و توصیه آخر خود را به یک دستور قرآنی اختصاص داند که »سست 

نشوید و غمگین نگردید، شما برترید اگر ایمان داشته باشید«.

دیدار

رهبر انقالب در دیدار جمعی از بسیجیان:

اغتشاشگران یا غافل و جاهلند یا مزدور

۱۴۰  چشم پزشک هشدار دادند؛  

نابینایی تعدادی از معترضان 
در پی اصابت گلوله های 

ساچمه ای به آنها

حادثه كار در فوالد بافق 
 سه كشته و زخمی
به جای گذاشت

اظهارات عجیب معاون وزارت کار 
درباره تحقق 95 درصدی اهداف تعاونی ها 

وقتی ثبت نام 10درصدی 
كارگران در حوزه مسکن، 
موفقیت تلقی می شود 

در پی پیروزی تیم ملی صادر شد؛

 دستور ویژه اژه ای
برای آزادی برخی زندانیان

آگهی مزایده عمومی

شهرداری نصیرشهر در نظر دارد به استناد مجوز شورای 
استخر  از  برداری  بهره  واگذاری  به  اقدام  نصیرشهر  اسالمی 
سرپوشیده شهدای گمنام نصیرشهر به بخش خصوصی به صورت 

استیجاری از طریق برگزاری مزایده عمومی نمایند. 
لذا از کلیه متقاضیان دعوت به عمل می آید از تاریخ 1401/08/28 
تا ساعت 12 روز شنبه  1401/09/05 با مراجعه به سامانه تدارکات 
  www.setadiran.ir الکترونیک دولت ) ستاد ( به آدرس
نسبت به مشاهده جزئیات و تهیه اسناد مزایده عمومی و حداکثر 
تا ساعت 14:30 روز سه شنبه مورخ 1401/09/15 نسبت به ثبت 

پیشنهادهای خود اقدام نمایند . 
ضمنا هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مزایده می باشد . 

شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است . 
سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مزایده مندرج می باشد . 

تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/08/29
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/09/06

فرشاد شهسواری  شهردار نصیر شهر

)نوبت دوم(


