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شماره 9688

انگیزه جهاد دفاعی مسلحانه در هستههای مردمی فلسطین چیست؟

حسین محمدی کارشناس غرب آسیا درخصوص تفسیر
تحوالت فلسطین می گوید«:پازل بازی در فلسطین از آن
روزی تغییر میکند که بنای مقاومت از داخل و خارج این
سرزمین بر مسلح سازی هرچه بیشتر مردم این ملت در
برابر تروریستهای شهرک نشین قرار میگیرد و حتی
میتوان گفت آنچه که در قالب مقاومت سوریه و لبنان و

ن
عضوجنبشورس حمید
مقاومت اس

المی فلسطین

◾

◾از لنز نگاه یک فلسطینی
نبرد  11روزه نیروهای مقاومت در
برابرصهیونیستهاتابهامروزچه
پیامدهایی داشته است؟

حسین محمدی اصل نبرد  11روزه
نیروهای مقاومت فلسطین در برابر رژیم اشغالگر
قدس یکی از اتفاقاتی است که میتواند نقطه
عطفی در مسیر حرکت مقاومت برای بازپسگیری
حقوق خود از صهیونیستها باشد.در این نبرد 11

روزه آن چیزی که نظر همگان را جلب کرد ،مسئله
رشد عملیاتی نیروهای مقاومت درعرصه موشکی
بود و حتی پیش از آن دستیابی نیروهای مقاومت
به آرایشهای قوی برای نبردهای نامنظم که
در نوع خود خاص بودند .رژیم صهیونیستی

عضو جنبش مقاومت اسالمی فلسطین در گفتوگو با قدس مطرح کرد

نمیشود .ما 8هزار اسیر درزندانها داریم که هزار
نفر از آنها زنان و دختران فلسطینیاند و  100نفر
دیگر کــودکــان ز یــر  16ســال هستند  .برخی از این
افراد کهنسال شده اند و به دلیل بهره مند نشدن
از دارو ودرمــان به مــرور تلف میشوند و این اتفاق
تلخی است .حتی صهیونیستها به مدرسههای
فلسطین حمله و کودکان را ضرب و شتم میکنند و
مدرسهها را تخریب و تعطیل میکنند.

دولتهای عربی
برای ما مردهاند

◾

◾وضعیتاسیرانفلسطینی
در زندانها چگونه است ؟

مردم نسبت به قتل اسرای فلسطینی در زندانها
معترض هستند .در هفتههای گذشته اسیران
زیــادی شهید شده اند و آنهــا از امکانات درمانی
و پزشکی بــرخــوردار نیستند و ایــن مسئله سبب
رشد تلفات میشود ،به همین خاطر مــردم اعالم
کرده اند اسیرانشان را هرگز فراموش نمیکنند و یکی
از خطوط قرمز آنها اسیران مظلوم در زندانهای ظلم
صهیونیستها هستند و در صورت اصالح نشدن

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای  -نوبت دوم

مردم فلسطین از تفکر سازش بیزار شده اند.آنها
به حقانیت مقاومت حداکثری رسیده انــد .حتی
گروههای مخالف مقاومت نیز امروز در حال تغییر
رویــه هستند و این موج در حال اوج گرفتن است.
مردم قدس شریف از محدودیتها خسته شده اند
و دیر یا زود محاصره شکسته خواهد شد.
جنبش فتح بــه دیپلماسی و بــده بستان معتقد
اســت و سالهاست کــه میخواهند از ایــن روش
مشکالت را حــل کنند ،امــا نمیشود و شکست
خورده اند .اما جنبش حماس و مقاومت اسالمی

5

گفتوگوی
ویژه

دانش��گاه فردوس��ی مش��هد در نظ��ر دارد ام��وال منق��ول ب��ا اس��تفاده ،مس��تعمل
و اس��قاطی ش��امل آه��ن آالت ،چ��وب ،پاس��تیک و اثاثی��ه اداری ب��ا ش��ماره مزایده
 1000091579000001به شرح جزئیات مندرج در اسناد مزایده سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
(  ) www.setadiran.irبه فروش رساند.
متقاضیان می توانند از  8صبح  1400/09/14لغایت  14:30تاریخ  1400/09/25نسبت به بازدید
اقدام نمایند.جهت ارتباط با مدیریت فروش با شماره تلفن 051-38802382و051-38802374
تماس حاصل فرمایند.

/1408475ک

خرید تجهیزات واحد لندری(نوبت دوم)

وزارت جهاد کشاورزی
شماره 55/75/00/1955:

مناقصه عمومی یک مرحله ای
شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان شمالی (نوبت دوم)

1408584

/1408525ف

شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان شمالی وابسته به وزارت جهاد کشاورزی در نظر دارد
عملیات حمل و تخلیه مقدار  200هزار تن انواع نهاده های کشاورزی از مبداء پتروشیمی خراسان به اقصی نقاط
کش��ور را از طریق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای به پیمانکاران واجد ش��رایط واگذار نماید .کلیه مراحل برگزاری
مناقصه از "دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد و "....در بسترسامانه 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 (توکن) را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند،
-1شماره فرآخوان و تاریخ انتشار مناقصه در سامانه 2000004144000010 :مورخ 1400/9/13
 -2نام و نشانی مناقصه گذار:
شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان شمالی به آدرس :بجنورد بلوار مدرس بین مدرس  19و  21پاک 555
-3هزینه خریداسناد مناقصه:
مبلغ 500.000ریال می باشد که از درگاه بانکی موجود در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت انجام می گیرد.
-4مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سامانه:
از روز شنبه مورخ  1400/9/13لغایت ساعت 18:00روزچهارشنبه مورخ 1400/9/17
 -5آخرین مهلت ارائه پاکت های پیشنهادی بارگزاری در سامانه ستاد(به صورت : )PDF
تا ساعت 18:00روزدوشنبه مورخ 1400/9/29
*الزم به ذکر است پیشنهادات ارسالی باید حداقل 45روز از تاریخ آخرین روز تسلیم پیشنهادها اعتبار داشته باشند.
-6تاریخ گشایش پیشنهاد ها:روزسه شنبه مورخ1400/9/30ساعت 10:00صبح درمحل سالن جلسات استان می باشد.
-7مبلغونوعتضمینفرآیندارجاعکار:مبلغ 17/340/000/000ریالاستکهبهدوصورتضمانتنامهبانکیویافیشواریزی
به شماره حساب شبای  IR 250100004001039704005791نزد بانک مرکزی جمهوری اسامی ایران بنام خزانه داری کل از
طریقدستورپرداختساتنایاپایا باشناسهواریز30کاراکتری 340039779263500650000000000006قابلارائهمیباشد.
-8آدرس و زمان تحویل اصل تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار:اصل تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار (پاکت الف)
عاوه بر بارگزاری در س��امانه ،می بایس��ت بصورت فیزیکی و در پاکت دربسته و ممهور  ،حداکثر تا پایان وقت اداری روز
دوشنبه مورخ 1400/9/29به دبیرخانه کمیسیون معامات مناقصه گزار در آدرس فوق الذکر تحویل و رسید دریافت شود.
ضمنا جهت کسب اطاعات بیشتر میتوانید ضمن تماس با شماره تلفن  058-32244119به آدرس اینترنتی شرکت
 www.assc.irو آدرس پایگاه ملی اطاع رسانی مناقصات  http://iets.mporg.irنیز مراجعه فرمائید.
 شماره تماس پشتیبانی سامانه  1456 :تماس بادفتر ثبت نام در سامانه اداره کل صنعت ،معدن و تجارت استانخراسان شمالی 058- 31552510آقای مروتی

وزارت جهاد کشاورزی
شماره 55/75/00/1956:

تاریخ 1400/09/10 :

/1408528ف

بیمارستان17شهریورمشهدوابستهبهسازمانتامیناجتماعیدرنظرداردمناقصهعمومی
خریدتجهیزاتلندریهمزمانباارزیابیکیفی وفنیبهصورتدومرحلهایازطریقسامانه
تدارکات الکترونیکی دولت وبا شماره نیاز ۲۰۰۰۰۹۰۳۹۲۰۰۰۰11برگزار نماید.
کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه یا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و
بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس
 WWW.SETADIRAN.IRانجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم
عضویتقبلیمراحلثبتنامدرسایتمذکورودریافتگواهیامضایالکترونیکیراجهت
شرکتدرمناقصهمحققسازند.
 تاریخ انتشار مناقصه در سامانه :روز پنجشنبه مورخ  14۰۰/۰۹/11ساعت۰۹:۰۰صبح
 مهلت زمانی دریافت اسناد از سایت :روز پنجشنبه مورخ14۰۰/۰۹/18ساعت۰۹:۰۰صبح
مهلتزمانیارسالپیشنهادات:روز سه شنبه مورخ 14۰۰ /۰۹/۳۰ساعت۰۹:۰۰صبح
زمان بازگشایی پاکت «ج» روزیکشنبه مورخ 14۰۰/1۰/۰5ساعت۰۹:۰۰صبح
مبلغ برآورد مناقصه ۳7/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال (سی وهفت میلیارد ریال) و تضمین
شرکت در مناقصه ۳/7۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال (سه میلیاردوهفتصد میلیون ریال) می باشد.
آدرسدستگاهمناقصهگذار:خراسانرضوی–مشهد-خیابانکوهسنگی–بینکوهسنگی
1۲و 14بیمارستان 17شهریور
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گذار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد
مناقصه :مهندس کمالی  ،تلفن۰۹15666166۰-۰۹1551۰5856:معماریان
مرکز تماس  ۰۲1-۰41۹۳4دفتر ثبت نام  88۹6۹7۳7و  851۹۳768اطالعات تماس دفاتر
ثبتنامسایراستانهادرسایتسامانهبخش»ثبتنام/پروفایلتامینکننده/مناقصهگر»
موجود است.

◾

◾نظرمردم فلسطین نسبت به گفتمان ســازش و
گفتمانمقاومتچیست؟

فلسطین الیوم از
عملیاتاستشهادی
جوانفلسطینی در
قدس اشغالی خبر
داد.
منابع محلی اعالم
کردند :نظامیان
رژیمصهیونیستی
به سوی جوان
فلسطینیازفاصله
نزدیک در نزدیکی
فلکه المصراره در
منطقه باب العامود
در شهر قدس اشغالی
شلیک کردند و
وی را به شهادت
رساندند.نظامیان
رژیمصهیونیستیبه
فلسطینیهادراین
منطقه با گاز اشکآور
حمله کردند.

1408573

فراخوان مناقصه عمومی دومرحله ای
همزمان با ارزیابی کیفی وفنی

صهیونیستها مانع از رسیدن برق به بیمارستانها
میشوند وعــدم دسترسی آســان ملت فلسطین
بــه مــوتــورهــای بــرق و سوخت الزم بــرای تولید برق
بیمارستانها کــار را سخت تر کــرده اســت .بحران
اکسیژن و مواد دارویی خاص را هم شاهد هستیم،
نیازمند حمایت بین المللی سنگین هستیم.
دولتهای عربی برای ما مرده اند و هیچ حمایتی از
مردم فلسطین نمیکنند .ما آنها را مردگان تاریخ
قلمدادمیکنیم.

امروز دال مرکزی جامعه فلسطین هستند و مردم
به این حرکتها میل پیدا کردهاند .امروز گفتمان
مقاومت به دنبال حمایت حداکثری از به قدرت
رسیدن ملت فلسطین در این مسیر است .ما برای
حل بحرانهای حقوق بشری چند مسئله اساسی
داریم که باید از سوی صهیونیستها حل بشود،
در غیر این صورت واکنشهای سختی در انتظار
آنهاست.
اوال ًبهداشت و بیمارستانها؛ محاصره بهداشتی
درمانی صهیونیستها یکی از بدترین انواع ظلم
به ملت فلسطین است و امروز باید از داخل و خارج
پیگیری شود تا این بحرانها حل شوند.
دوم ،ح ــق تـعـلـیــم و تــرب ـیــت و م ــدرس ــه رف ـتــن؛
صهیونیستها مدرسهها را تخریب و تعطیل
میکنند حتی مدرسههایی که از سوی نهادهای
یشــونــد؛ زی ـ ـرا آ نه ــا
ح ـقــوق ب ـشــری ســاخ ـتــه م ـ 
زیرساخت هستند و تخریب زیر ساختها یعنی
تخریب آینده یک ملت.حقوق کــود کــان توسط
صهیونیستها همواره نادیده گرفته میشود و این
یعنی نسل کشی و تخریب آینده یک سرزمین.
سوم مسئله اسیران اســت که در وضعیت خوبی
نیستندوقطعبهیقینصهیونیستهادراینزمینه
تاوان سختی را متحمل خواهند شد.
آ تــش بــس ،نقطه شکست صهیونیستها بود
و این اتفاق اثبات کرد با سالح اندک هم میشود
ارتش پوشالی صهیونیستی را دچار خسارتهای
سنگین مهماتی و اقتصادی کرد .مقاومت در اوج
نبرد و پیروزی آتش بس را پذیرفت واین دستاورد
بزرگی اســت .البته آتــش بس دائمی نــدار یــم؛ تا
پایان فتنه در فلسطین و اخراج صهیونیستها که
ان شــاءهللا به قیام امــام مهدی موعود (عــج) ختم
مـیشــود و ایــن پ ـیــروزی در طــول ظهور و پیروزی
امام مهدی (عج) خواهد بود.

شهادت یک
جوانفلسطینی
در قدس اشغالی

آگهی مزایده عمومی شماره 1000091579000001

1408588

قرارگاه س�ازندگی خاتم االنبیاء -موسس�ه ش�هید رجایی -پروژه ساخت ایس�تگاه مترو مشهد (خط سه) در
نظر دارد " انجام عملیات آرماتوربندی ،قالب بندی ،بتن ریزی (الینینیگ) س�الن بلیت فروش�ی ایستگاه
مترو دانش " را به پیمانکار واجد ش�رایط واگذار نماید .بدین منظور از اشخاص حقیقی و حقوقی دارای
تجربه کارهای مش�ابه دعوت بعمل می آید جهت دریافت اس�ناد مناقصه به آدرس زیر مراجعه نمایید.
مشهد مقدس -پروژه تقاطع چند سطحی آزادگان (میدان نمایشگاه )  -دفتر امورپیمان هاشماره تماس ( 09151022318- 05138583933مهندس قوامی)
شرایط :
-1مدت اجرای کار 180 :روز تقویمی
-2مدارک الزم برای دریافت اسناد مناقصه :اساسنامه ،رزومه و آگهی آخرین تغییرات شرکت.
-3تضمین شرکت در مناقصه فوق  750.000.000ریال می باشد.
الف -ضمانتنامه بانکی با مدت اعتبار حداقل س�ه ماه ،صادره از س�وی بانك ها یا از س�وی موسسات اعتباری
غیربانکی دارای مجوز بانک مرکزی
در وجه "قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء (ص) -موسسه شهید رجایی"
ب -واریز نقدی به حساب شماره  5151718164005بانک سپه به نام"موسسه شهید رجایی " به شماره شبای:
IR--880150000005151718164005
محل بازگشایی پاکات :مشهد ،میدان نمایشگاه-پروژه تقاطع چهار سطحی -مدیریت امور پیمان پروژه های
مشهد مقدس.
-4مناقصه گذار در رد یا قبول کلیه پیشنهادها مختار است.
-5آخرین مهلت دریافت اسناد مناقصه پایان وقت اداری (ساعت  )14روز سه شنبه  1400/09/16می باشد .

◾

◾مردم در محاصره و تحت فشار فلسطین
با کرونا چه میکنند؟

شرایطزندانیانواسیرانقطعا ًواکنشهایسختیدر
انتظار رژیم اشغالگر قدس خواهد بود .ممکن است
انتفاضههای مسلحانه ای راه بیفتد که دنیا متحیر
بشود و مــوج مهاجرت معکوس از سرزمینهای
اشغالی تقویت بشود و این به ضرر همه کسانی
است که اسرائیل غاصب را بنیان نهادند.
صهیونیستها در زندانهایشان به کودکان مظلوم و
نوجوانان نیز رحم نمیکنند و این اسیران در وضعیت
سختی به سر میبرند .آمار تلفات نیروهای مقاومت
در زندانها به شدت باالست و حقوق انسانی رعایت

زوم

مقیم ایران در مشهد مقدس رفتیم و به دنبال پاسخ
به پرسشهایی هستیم که تنها یک فلسطینی
میتواند به آنها پاسخ بدهد .نورس حمید
دانشجوی کارشناسی ارشد پردیس دانشگاه
فردوسی و عضو جنبش مقاومت فلسطین است.

پس از این نبرد رفتار خود را قدری تعدیل کرد،
تاجایی که برخی از سران آنها از این شکست
بهشدت اعالم نارضایتی کردند .برای بررسی
اوضاع امروز فلسطین و مردم این سرزمین به
سراغ نورس حمید نماینده دانشجویان فلسطینی

احمد حسنی

فـلـسـطـیــن پ ــس از آتـ ــش بس
هـمـچـنــان درگـ ـی ــر ب ـح ـرا نهــای
حـقــوق بـشــری اس ــت .مــا بــه ص ــورت هفتگی آمــار
شهدایی را دار ی ــم کــه توسط صهیونیستها به
ش ـهــادت م ـیرس ـنــد .ای ــن روزهـ ــا م ــردم فلسطین
منتظر بــازســازی آثــار و تخریبهای دوران تنش
هستند که باید از ســوی سازمانهای بین المللی
تأمین مالی بـشــود .مقاومت  11روزه و شکست
ص ـه ـیــو ن ـی ـس ـتهــا در اداره ا ی ـ ــن نـ ـب ــرد ضمن
تصاحب اف ـکــار عمومی ســرزمـیـنهــای اشغالی
مــوجــب رش ــد ام ـیــد بــه زنــدگــی و تـقــویــت انگیزه
همدلی در بین ساکنان نــوار غــزه و کرانه باختری
رود اردن شده است .صهیونیستها اعتراف کرده
اند اگر وارد جنگ دیگری بشوند ،قطعا ًموشکهای
بیشتری روی سر آ نهــا فــرود خواهد آمــد و شاهد
بودیم که در روزهای قبل ،مقاومت اسالمی فلسطین
نیز این مسئله مهم را با تست موشکهای کوتاه
ب ــرد در ســواحــل ای ــن کـشــور بــه شـهــرک نشینها
گــوشــزد کــرد و ایــن دقیقا ًت ـکــرار هـمــان پـیــام رهبر
انـقــاب اســامــی ای ــران اســت کــه میگویند دوران
«بزن و دررو» تمام شده و امروز مقاومت فلسطین
حقوق ملت خود را در همه سطوح دنبال میکند.
پــس از ایــن اتفاقات تکاپوی مــردم کــرانــه باختری
رود اردن و غزه درباره مقاومت حداکثری با نمایش
اسلحهها و درگیریهای پراکنده بیشترشده است.
نبرد  11روزه ،روح حماسه و شهادت طلبی را بار دیگر
زنده کرد و به همین خاطر است که صهیونیستها
پس از اتمام جنگ سرکیسه را شل کردند و بخشی از
فشار محاصره را کم کردند.

عراق و یمن در برابر تهاجمات عربی اسرائیلی شاهد بودیم
موجب شکل گیری انگیزههای جهاد دفاعی مسلحانه در
هستههای مردم فلسطین شد ،به گونهای که شاهد بودیم
در نبردهای سوریه برخی شهدای مقاومت از نیروهای
گردانهایعملیاتیفلسطینیهستند؛مانندشهیدمحمد
رافع از تکاوران لواءالقدس که درمیدان سوریه جنگید و به

شهادت رسید.آنچه که امروز شاهد هستیم ثمره تالش
شبانه روزی مقاومت فلسطین بــرای تغییر نگرشها از
سازشگری و سازشکاری به مقاومت و پاسخ مناسب به
صهیونیستهاست .مردم فلسطین برای مسلح شدن
بسیار محدود بوده و هستند و حتی امروز مصریها برای
ترددملتفلسطینباصهیونیستهاتعاملامنیتیدارند

و مردم نوارغزه و کرانه باختری برای بازگشت به کشورشان
درفرودگاهمصرممکناستموردتعرضوبازداشتپلیس
و تحویل به صهیونیستها بشوند .محدودیت ها فضا را
به سمت تولید سالح بومی و ابتکار عمل نیروهای مقاومت
برده است و امروز بخش عمده ای از سالحهای نیمه سبک
و موشکها تولید صنایع دفاع مقاومت فلسطین است.
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