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شهادت سرلشکر پاسدار مهدی زین الدّ ین

شهید مهدی زین الدین (زاده  - ۱۳۳۸درگذشته ۲۷
آبان  )۱۳۶۳در خانواده ای مذهبی به دنیا آمد .وی به
عنوان فرمانده نظامی در آزادسازی کردستان از سیطره
ضدانقالب ،فعالیتهای فراوانی به عمل آورد .زین الدین
بهسببلیاقتشسرانجاممفتخربهفرماندهیلشکر
 17علی بن ابیطالب (ع) قم شد .مهدی به همراه برادرش
مجید ،در مسیر کرمانشاه به سردشت در پی درگیری با
گروههای مسلح ،شربت شهادت نوشید.
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 2کشته بر اثر اصابت موشک به لهستان؛ اوکراین ،روسیه را متهم کرد

نخست وزیر
انگلیس :چین
بزرگترین تهدید
دولتی است

«ریشی سوناک»،
نخست وزیر انگلیس
مدعی شد چین
چالشی نظاممند را
متوجه ارزشها و
منافع کشورش کرده
و نمایانگر بزرگترین
تهدید دولتی علیه
امنیت اقتصادی
کشورش است .سوناک
که برای شرکت در
اجالس «گروه »20به
اندونزی سفر کرده ،در
گفتوگو با خبرنگاران
تهدید کرد لندن ارسال
تسلیحات برای کمک به
تایوان در صورت حمله
چین به این جزیره را
در نظر میگیرد.

جهان

◾

◾بایدن :کار اوکراین بود
از همان ابتدای ماجرا ،این مسئله مــورد توجه بود که
پشت پ ــرده حــادثــه چیست و اینکه آیــا ایــن مسئله
میتواند پای ناتو را به جنگ باز کند؟ در واکنش ابتدایی،
مقامات غربی انگشت اتهام را به سمت مسکو نشانه
گرفته و تالش داشتند اینگونه وانمود کنند روسیه به
یکی از کشورهای عضو ناتو حمله کرده است .لهستان
به عنوان کشوری که مورد تهدید قرار گرفته ،به سرعت
نشست اضــطــراری ش ــورای امنیت ملی را بــرگــزار و در
پی آن ،سفیر روسیه را به وزارت امــور خارجه احضار
کرد .عالوه بر آن ،سطح آمادگی نظامی افزایش یافته و
جنگندههای این کشور شروع به گشتزنی هوایی کردند.
حتی «ماتئوش موراویتسکی» نخستوزیر لهستان از
تصمیم احتمالی ورشو درباره فعالسازی ماده  ۴پیمان
واشنگتن مربوط به سازمان آتالنتیک شمالی سخن
گفت .براساس ماده  4منشور ناتو ،هر گاه یکی از اعضا
احساس کند «تمامیت سرزمین ،استقالل سیاسی یا
امنیتش» به خطر افتاده میتواند درخواست نشست
مشورتی کند .مشورت بر اساس ماده  ۴میتواند منجر
به اقدام جمعی هر ۳۰کشور عضو شود.
با وجود این ،نکته جالب توجه نوع واکنش ایاالت متحده
به این رخداد بود .در واکنش ابتدایی« ،پاتریک رایدر»
وزارت دفاع آمریکا (پنتاگون) اعالم کرد در حال حاضر
نمیتوان صحت گــزارشهــا درب ــاره اینکه موشکهای

نشست مسکو درباره افغانستان بدون حضور نماینده کابل برگزار شد

◾همه در برابر روسیه محافظت شوند!
با وجــود همه ایــن موضعگیریها ،ولودیمیر زلنسکی
تنها کسی بود که این موقعیت را فرصتی مناسب برای
حمله دوبــاره به روسیه یافت .رئیس جمهور اوکراین
تنها ساعاتی پس از این اتفاق با برقراری تماس تلفنی با
همتای لهستانی خود مدعی شد« :اروپــا و همه جهان
بــایــد در بــرابــر روســیــه تــروریــســت محافظت شــونــد».
زلنسکی  18مهرماه پس از انتشار خبر عبور موشکهای
روســی از آسمان مــولــداوی بــرای اصابت به اهدافی در
اوکراین هم موضعگیری تندی داشته و خواستار دخالت
جدیتر کشورهای غربی در تقابل با روسیه شده بود .این
تحوالت در حالی است که در چند روز گذشته اخباری
از دیــدار پنهانی «ویلیام برنز» مدیر سازمان اطالعات
مرکزی آمریکا (سیا) با مقامات اطالعاتی روسیه در
ترکیه برای بررسی بحران اوکراین به گوش میرسد .در
این شرایط به نظر رئیسجمهور اوکراین که 20درصــد
خــاک کشورش را از دســت رفته میبیند ،بــدش نیاید
با بهرهبرداری از شرایط ایجاد شده ،ناتو را به مداخله
در بــحــران فــراخــوانــد .ایــن موضوعی اســت کــه از سوی
نمایندگی دائم روسیه در سازمان ملل هم مطرح شده
اســت .این نهاد روز گذشته با انتشار بیانیهای ضمن
رد دخالت کشورش در حادثه اصابت موشک به خاک
لهستان ،آن را تالش برای برانگیختن درگیری مستقیم
نظامی بین مسکو و ناتو خواند .اما آمریکایی که تاکنون با
صفحه 8
وجود گسیل حجم گسترده کمکهای مالی و تسلیحاتی
به اوکراین از ورود مستقیم به درگیری خــودداری کرده،
حال هم بعید به نظر میرسد بر سر چنین موضوعی
خطر کرده و به رویارویی با یک قدرت اتمی تن دهد.

میراحمد رضا مشرف این روزها مسکو میزبان نشستی با
محوریت افغانستان است؛ نشستی که با نام «فرمت مسکو» از
سال 2017با حضور6کشور روسیه ،چین ،ایران ،هند ،پاکستان و
افغانستانباهدفایجادساختاریبرایمشورتکشورهایدرگیر
در مسائل افغانستان راهاندازی شده بود .در سومین دور این سلسله نشستها
کهدراکتبرسالگذشتهمیالدیبرگزارشد ،نمایندگیافغانستاننیزبهطالبانی
واگذار شد که قدرت را بهتازگی در اختیار گرفته و البته هنوز موفق به شناسایی
رسمی از سوی جامعه بینالمللی نشده بود.
هر چه طالبان از نشست یاد شده منفعت برده و آن را نشانه نزدیک بودن
شناسایی رسمیشان از سوی جامعه جهانی تلقی کردند؛ به همان میزان
این دعوت و میزبانی از طالبان برای مسکو جنجال برانگیز شد .نقطه اوج این
جنجالها نیز در زمانی رقم خورد که مسکو بدون هماهنگی کامل با سایر اعضا،
متنی را در قالب بیانیه مشترک و پایانی نشست منتشر کرد که مورد اعتراض
شدید ایران قرار گرفت .در حالی که سید رسول موسوی ،معاون وزیر خارجه
جمهوری اسالمی مستقیما ًاز ضعف مدیریتی در نشست و نبود تالش برای
رسیدن به اجماع گالیه کرد ،برخی هم بهکارگیری واژه «دولت موقت» برای
حاکمیت طالبان در بیانیه پایانی را به نوعی نادیده گرفتن مالحظات ایران در
مورد ضرورت تشکیل دولتی فراگیر در افغانستان تلقی کردند.

◾

◾غیبت معنادار طالبان

اما به نظر میرسد طالبان تنها معترض جدی نشست چهارم مسکو باشد،
جایی که از سوی کرملین صندلیای برای آنها در نظر گرفته نشده بود .در این
راستا سخنگوی وزارت خارجه طالبان برگزاری این نشست در غیاب آنان را
برنامهای «ناقص» توصیف میکند و از اثرات منفی این مسئله بر تعامل طالبان
با دیگر کشورها سخن میگوید .ولی برخالف دیدگاه طالبان ،سایر کشورهای
شرکتکننده در اجــاس چندان هم از غیبت طالبان ناراضی نیستند .در
یکسالی که از نشست پیشین در مسکو میگذرد ،طالبان نه تنها در جلب
اعتماد این کشورها ناکام بودهاند بلکه حتی موجبات افزایش نگرانیهای آنها
را نیز فراهم کردهاند .در کنار اینها تشدید معضالت امنیتی در کشورهای
منطقه هم این ظن را تقویت کرد که در سایه ضعف و یا آسانانگاری طالبان،
این امکان وجود خواهد داشت در آیندهای نزدیک ،افغانستان به کانون صدور
تروریسم در منطقه تبدیل شــود .حادثه تروریستی شاهچراغ(ع) و نقش
پررنگ تروریستهای داعشی مستقر در افغانستان در این رخداد خونین
نشان میدهد نگرانیهای امنیتی همسایگان بیدلیل نیست .به نظر میرسد
بررسی تمامی این جوانب ،مسکو را بر آن داشته به منظور اعمال فشار و یا حتی
تنبیه طالبان و همچنین برای پیشگیری از تکرار اختالفنظرها ،از دعوت طالبان
صرفنظر کرده و با وعده اطالعرسانی نتایج نشست اخیر به تمامی طرفهای
سیاسی افغانستان ،عمال ًآنها را در موازات دیگر گروههای سیاسی قرار دهد.
از سوی دیگر ،نشست گذشته فرمت مسکو در شرایطی برگزار شد که میان
مسکو و جهان غرب بر سر مسائل افغانستان نوعی توافق و همکاری نسبی
وجود داشت .با وجود این در یکسال گذشته و در نتیجه وقوع برخی تحوالت
جهانی و بهویژه وقوع جنگ در اوکراین ،تیرگی مناسبات روسیه و جهان غرب
بر تحوالت افغانستان هم اثرات مستقیمی بر جای گذاشته است .بد گمانی
فزاینده مسکو و حتی دیگر شرکتکنندگان فرمت مسکو به گسترش روابط
پنهان طالبان و واشنگتن سهم اصلی را در بیاعتمادی به طالبان ایفا میکند.
در چنین موقعیتی دعوت نکردن از طالبان برای شرکت در نشست مسکو
میتواند حاوی پیامهای روشنی باشد؛ نخست به طالبان یــادآوری میکند
مسیر شناسایی رسمی آنها فقط از واشنگتن نمیگذرد و دوم اینکه روسیه
و متحدانش هر زمان اراده کنند میتوانند مانند گذشته اتحادی منطقهای بر
ضد طالبان و حامیان آنها تشکیل داده و در راستای تضعیف آنها گام بردارند.
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مــورد اصابت به لهستان روســی بــودهانــد را تأیید کرد.
مقامهای آمریکایی اما در ادامه گفتند یافتههای اولیه
نشان میدهد موشک برخورد کرده با لهستان ،توسط
نیروهای اوکــرایــنــی بــرای رهگیری موشکهای روســی
شلیک شــده بــود .در نهایت «جــو بایدن» بهصراحت
اعالم کرد حمله موشکی به خاک لهستان ،کار پدافند
هوایی اوکراین بوده است .جالبتر آنکه «آندره دودا»
رئیسجمهور لهستان هم تأیید کرد این موشکها به
احتمال خیلی زیاد از سامانه پدافند اس 300اوکراین
هستند ،موضوعی که پس از نشست اضطراری ناتو بر
زبان «ینس استولتنبرگ» دبیرکل این پیمان نظامی هم
جاری شد.
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ماهیگیری زلنسکی از آب گلآلود
مهدی خالدی بــحــران اوکــرایــن
بــه کجا ختم مـیشــود؟ ایــن پرسشی
است که شاید خبرهترین کارشناسان
بینالملل از تحلیل آن ناتوان باشند.
در حــالــی کــه طــرفــیــن جــنــگ نــه تــوان
پیروزی کامل و نه یارای پا پس کشیدن
از نبرد را دارند ،همه چیز از یک بنبست کامل حکایت
دارد .با این حال پس از گذشت نزدیک به 9ماه از آغاز
جنگ ،روز گذشته رخدادی به وقوع پیوست که میتواند
آینده بحران را دستخوش تغییر و تحوالتی جدی کند.
در این راستا و در اتفاقی کمنظیر ،منابع خبری از کشته
شدن دو نفر درپی اصابت موشک به روستای لهستانی
«پــرزوودو» در نزدیکی مرز اوکراین خبر دادند .اهمیت
ایــن موضوع به ایــن خاطر اســت که لهستان به عنوان
عضوی از ناتو محسوب شده و این مسئله میتواند راه
ورود این ائتالف نظامی به مناقشه را هموار کند.
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رسانههای رژ یــم صهیونیستی هجمه شدیدی
را علیه ایــران در زمینه نفتکش هدف قرار گرفته
آغاز کردهاند و تالش میکنند آن را به ایران نسبت
دهـنــد .کــانــال ۱۳رژیــم صهیونیستی بــه نقل از
مقامهای نظامی ناشناس ایــن رژ یــم ادعــا کرد
ایران پشت حمله سهشنبه به نفتکش میلیاردر
صهیونیست قرار دارد .این رسانه صهیونیست
ادعــا کــرد :هــدف اصلی ضربه زدن به یک هدف
مرتبط با اسرائیل نبود ،بلکه اختالل در آمادگیها
برای جام جهانی فوتبال در قطر که در مجاورت
عمان قرار دارد ،بوده است .روزنامه هآرتص به نقل
از مقامات امنیتی رژیم صهیونیستی مدعی شد:
حمله به نفتکش اسرائیلی خطای راهبردی ایران
بود .گفتنی است ،آسوشیتدپرس به نقل از منابع
آگاه اعالم کرد یک نفتکش متعلق به ایدان اوفر،
میلیاردر اسرائیلی در دریــای عمان هدف حمله
پهپادی قرار گرفته است .به گفته این مقام آگاه که
آسوشیتدپرس میگوید یکی از مقامات دفاعی
کشورهای غرب آسیاست و نخواسته نامش فاش
شــود ،این حمله شامگاه سهشنبه با پهپادهای
انتحاری انجام شده است .نفتکش مورد حمله
«پاسفیک زیرکن» نام داشته و با پرچم لیبریا تردد
داشته است.

ترامپ رسما ًنامزد انتخابات
ریاستجمهوری  ۲۰۲۴شد

رئیسجمهور پیشین آمریکا سرانجام رسما ً
تج ـم ـهــوری
اعـ ــام کـ ــرد در ان ـت ـخــابــات ریــاس ـ 
آینده آمریکا ،نامزد ریاستجمهوری خواهد
شــد .بــه گ ــزارش فاکسنیوز« ،دونــالــد تـرامــپ»،
رئیسجمهور پیشین آمریکا و رهبر جنبش
جمهوریخواه «بزرگی را به آمریکا برگردانیم»
بامداد چهارشنبه طی نطقی ،برای بار سوم نامزدی
خود برای انتخابات ریاستجمهوری را اعالم کرد.
دونالد ترامپ دراینباره افزود :برای اینکه بار دیگر
بزرگی و شکوه به آمریکا برگردد ،نامزدی خود را
برای ریاستجمهوری آمریکا اعالم میکنم .اما
همانگونه که سال  ۲۰۱۶قول دادم ،من صدای
شما خواهم بود .ترامپ پیش از این بارها مدعی
شده جو بایدن ،رئیسجمهور کنونی آمریکا در
انتخابات ۲۰۲۰با تقلب او را شکست داده است.
بیانیه گروه  ۲۰علیه روسیه

خواستار پایان جنگ هستیم

گروه ۲۰در پایان نشست این گروه به میزبانی بالی
اندونزیدربیانیهمشترک،حملهروسیهبهاوکراین
را بهشدت محکوم کرد .به گزارش فارس ،نشست
دو روزه سران گروه ۲۰روز گذشته با انتشار بیانیه
به کار خود پایان داد .در این بیانیه که مورد تأیید
بیشتر کشورهای عضو قرار گرفت« ،تجاوز روسیه
بهاوکراین» محکومشدهاست.دربخشیازبیانیه
پایانی با اشــاره به جنگ اوکراین آمــده قوانین و
حقوقبینالمللیبایدمحترمشمردهشودوتهدید
به استفاده از سالح اتمی ،غیرقابل قبول است.

سازمان عمران و نگهداری حرم مطهر رضوی در نظر دارد

اجرای عملیات س�رویس انواع فن کویل ،هواس�از و اگزاس�ت فن های موجود در مجموعه حرم

آگهی مناقصه

مطهر حضرت رضا (ع) به مدت یک سال شمسی را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید ،لذا متقاضیان

میتوانند تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 1401/09/01ضمن هماهنگی با دبیرخانه سازمان ( تلفن )051-31305243 :
40111077

و مراجعه حضوری به نش�انی :مش�هد -خیابان ش�هید اندرزگو -ورودی باب الجواد حرم مطهر رضوی -طبقه فوقانی فروشگاه

رضوی واحد دبیرخانه نسبت به دریافت اسناد مناقصه اقدام نمایند.

سازمان عمران و نگهداری حرم مطهر رضوی

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای
شماره فراخوان سامانه ستاد 2001095007000013

40111096

موضوع  :خرید و حمل تجهیز امنیتی شبکه ( )UTM/Firewallشرکت بهره برداری
قطارشهری مشهد
مبلغ برآورد  13،980،000،000 :ریال
جهت کسب اطالعات بیشتر ،دریافت اسناد و شرکت در مناقصه ،به سامانه تدارکات
الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس  www.setadiran.irمراجعه نمایید .این آگهی در
روزنامه رسمی به آدرس  www.rrk.irنیز درج گردیده است.

شرکت بهره برداری
قطار شهری مشهد

