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قوه قضاییه عامالن اصلی گرانی ها را دادگاهی کند
رئیس مجلس خبرگان رهبری گفت: قوه قضاییه کس��انی که عامل اصلی این 
گرانی ها و مشکالت اخیر هستند را شناسایی و آنان را دادگاهی کنند و از جریان 
دادگاه ها نیز مردم خبردار ش��وند تا جامعه بداند که نظام نس��بت به این مس��ائل 

بی تفاوت نیست.
آیت اهلل احمد جنتی افزود: ما روز به روز داریم با مشکالت اقتصادی بیشتری 

برخورد می کنیم و با وارد کردن اتومبیل های گران قیمت بدون تقاضای داخلی مواجه 
هس��تیم و هرروز اتومبیل و مس��کن گران تر می شود و واقعا نمی دانم باید چه کرد. ما به 

یک حرکت انقالبی نیاز داریم که مشکالت حل شود.
وی با بیان اینکه قوه قضاییه باید با قدرت عمل کند و بازرس��ی داشته باشد، گفت: 
در عین حال زودتر هم نتایج این دادگاه ها را اعالم کنند و مردم هم از جریان دادگاه ها 

خبردار شوند تا جامعه بداند که نظام نسبت به این مسائل بی تفاوت نیست.  ایسنا

خبرگان
سردار سلیمانی واقعیت ها را به امریکا گوشزد کرد

عضو کمیس��یون امنیت ملی و سیاس��ت خارجی مجلس با اش��اره به پاسخ 
سرلش��کر قاسم س��لیمانی به ترامپ، گفت: آنچه سرلشکر س��لیمانی خطاب به 
رئیس جمهور آمریکا، واقعیتی که بود که آمریکایی ها باید از آن مطلع می شدند.

سیدحس��ین نقوی حس��ینی افزود: آمریکایی ها می دانند که مقابله با نیروی 
قدس بس��یار سخت است و ارتش آمریکا در مواجه با مستشاران نیروی قدس در 

منطقه همواره مغلوب شده است.
وی گفت: وقتی آمریکا نمی تواند با امکانات و نیروی انس��انی باال در برخی کش��ورهای 
منطقه حریف مستشاران و استراتژیست های برجسته نیروی قدس شود، پس حتماً در یک 
نبرد علنی هیچ حرفی برای گفتن نخواهد داشت؛ البته ما از هیچ جنگی استقبال نمی کنیم 
منتهی درصورتی که آمریکایی ها بخواهند اقدامی را علیه ملت ایران کلید بزنند طبیعی است 

که این تمام نیروها با تمام توان به داشته های آمریکا حمله خواهد کرد.  تسنیم

پارلمان
تهدیدات آمریکایی ها نشانه ضعف آنهاست

نای��ب رئیس دوم مجلس، تهدیدات مقامات امریکایی را نش��انه ضعف آن ها 
در برابر جمهوری اس��المی ایران دانس��ت و گفت: تهدید بیش از حد، نش��ان از 

عمل نکردن دارد.
علی مطهری اف��زود: امریکایی ها در عالم خیال و توهمات خود فکر می کنند 

با اعمال فش��ارهای اقتصادی به کشورمان، اوضاع داخلی را به هم می ریزند و باعث 
اقدام مردم علیه حکومت می ش��وند و در تالش ب��رای یافتن حامیانی از میان ایرانیان 

خارج یا داخل کشورمان هستند، در حالیکه اینها همه خواب و خیال است. این طور نیست 
که ملت ایران به خاطر برخی فش��ارهای اقتصادی شرافت خود را از دست بدهد، مردم به 

مسئوالن خود اعتماد دارند و انشااهلل از این وضعیت با پیروزی خارج خواهیم شد.
وی در پای��ان ای��ن نکته را یادآوری کرد: تهدید بیش از حد، نش��ان از عمل نکردن 

دارد؛ لذا ما نباید خیلی روی حرف آمریکایی ها حساب کنیم.  صداوسیما

دیدگاه

بزنید، میخورید
بهترین مقابله ی با دش��من هم این است. ببینید 
عزیزان من! دشمنان ما فهمیده اند و دانسته اند که در 
جنگ س��خت نظامی طْرفی نخواهند بست. چند سال 
قب��ل از این، یک رئیس جمهور دیگ��ر آمریکا -که آن 
هم مثل این بداخالق و بی ربط گو و هجوگو بود- یک 
چیزهایی گفت علیه ما. بنده در سخنرانی همان چند 
س��ال پیش گفتم »آقاجان، دوران بزن دررو گذش��ته؛ 
بزنید، میخورید«. میدانن��د این را؛ این را میدانند که 
اگ��ر وارد درگی��ری و برخ��ورد س��خت و نظامی با ما 
بشوند، پایش��ان گیر می افتد. بله، به ما ضربه میزنند، 
اّما خودشان ممکن است چند برابر ضربه بخورند؛ این 
را فهمیده اند. راهی که پیدا کردند، جنگ اقتصادی و 

جنگ فرهنگی و مانند اینها است. 
ح��اال بحث فرهنگی ب��ه کنار، ]اّم��ا[ امروز آنچه 
مط��رح اس��ت برای دش��منان م��ا، جن��گ اقتصادی 
اس��ت. اتاق جن��گ آمری��کا علیه ما عبارت اس��ت از 
وزارت خزان��ه داری آمریکا که هم��ان وزارت اقتصاد و 
دارایی ش��ان است؛ آنجا اتاق جنگ با ما است. خب راه 
مقابله ی با جنگ اقتصادی چیس��ت؟ این است که ما 
در داخ��ل به اقتصاد خودم��ان بپردازیم. وقتی اقتصاد 
ما مّتکی بود، وابس��ته بود، مشکالت به وجود می آید. 
البّته بنده عقی��ده ندارم به اینکه رابطه ی اقتصادی را 
از دنیا باید قطع کرد یا میتوان قطع کرد؛ معلوم است 
ک��ه نمیتوان؛ امروز همه ی دنیا به هم مربوط و مّتصل 
اس��ت اّما تکیه ی ب��ه بیرون از مرزها غل��ط اندر غلط 
است؛ نباید تکیه کرد. بله، بروند با زرنگی، با تدبیر، با 
سیاس��ت گذاری درست، با پیگیری صحیح، با جّدیّت، 

ارتباطات با دنیا ]برقرار کنند[. 
دنیا بزرگ است؛ دنیا که فقط آمریکا و چند کشور 
اروپایی نیست؛ دنیا خیلی وسیع است؛ بروند ارتباطات 
را برقرار کنند به آن مقداری که الزم هس��ت اّما چشم 
ندوزند به هیچ نیروی خارجی؛ چشم بدوزند به عنصر 
داخلی، چش��م بدوزند ب��ه این ارزش ب��زرگ: نیروی 
انسانی داخل. وقتی مردم ببینند که ما مسئولین اصرار 
داریم بر اینکه مش��کالتمان را در داخل حل کنیم و از 
ظرفّیتهای داخلی استفاده کنیم، ولو یک سختی ای هم 
برایشان پیش بیاید، تحّمل میکنند، کمکمان میکنند؛ 
این را مسئولین محترم کشور باید توّجه داشته باشند 

که تکیه ی به خارج نبایستی کرد.
... اگر با جمهوری اس��المی سینه به س��ینه بشوند، 
قطعاً ضربه میخورند و شکست میخورند. آنها میخواهند 
هزینه ی مقابل��ه ی با نظام جمهوری اس��المی و ملّت 
مقتدر ایران را خودشان متحّمل نشوند و هزینه اش را 

به  دوش این دولتهای این جوری در منطقه بگذارند.

بیانات در دیدار کارگران
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مخاطب شمایید

آگهي مناقصه عمومي
شهردارى كرج

اداره امور قراردادها و پيمانها _ شهرداري کرج
سيد رضا مساعد- سرپرست اداره امور قراردادها و پيمانها

شهردارى كرج در نظر دارد با توجه به بودجه مصوب شوراى اسالمى شهر پروژه مندرج در جدول ذيل را از طريق مناقصه عمومى به پيمانكاران 
واجد شرايط واگذار نمايد.

بانكى معادل مبلغ فوق كه به مدت 90روز اعتبار داشته و قابل تمديد باشدو يا  نامه  ارائه گردد.ضمانت  از روشهاى ذيل  1-سپرده شركت در مناقصه به يكى 
واريزفيش نقدى به مبلغ فوق به حساب 700786948623 بانك شهر. 2- برندگان نفر اول و دوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرار داد نشوند سپرده آنان به ترتيب 
ضبط خواهدشد. 3- شهردارى كرج در رد يا قبول هر يك از پيشنهادها مختار است.4- مبلغ 500/000 ريال بابت هزينه خريد اسناد به حساب 700785313795 
نزد بانك شهر شهردارى واريز و رسيد آنرا ارائه نمايند. 5- متقاضيان مى توانند از تاريخ انتشار آگهى جهت خريد اسناد مناقصه به اداره امور قراردادها و پيمانها 
بلوار بالل شهردارى كرج طبقه هفتم مراجعه نمايند . 6- در هر صورت مدارك مندرج در اسناد مناقصه مالك فروش اسناد و متعاقبا  واقع در ميدان توحيد- 
 عقد قرارداد خواهد بود. 7- توضيح اينكه به غير از سپرده شركت در مناقصه كليه اسناد و مدارك مربوط به پيمانكاران شركت در مناقصه نزد شهردارى باقى
  sajar.mporg.ir يا   و   oldpmn.mporg.ir سايت  در  صالحيت  تاييديه  ارائه  و  مربوطه  رتبه  داشتن  اسناد  خريد  هنگام  است   ذكر  به  الزم   -8  . ماند  مى    
معرفى نامه ممهور به مهر و امضاى مدير عامل ، روزنامه آخرين آگهى تغييرات اعضاى شركت ، كد اقتصادى و گواهينامه صالحيت ايمنى معتبر الزامى ميباشد . 
9- شركت كنندگان در مناقصه مى بايست كليه فرم ها  و اطالعات مورد درخواست شهردارى را تكميل و به همراه ساير اسناد مناقصه در پاكت مربوطه قرار دهند 
. 10- ساير اطالعات و جزئيات در اسناد مناقصه مندرج است . 11- پيشنهادات مى بايست در پاكتهاى مجزا (الف – ب – ج ) الك و ممهور به مهر شركت شده و 
پس از الصاق هولوگرام بر روى پاكت ب و ج تا پايان وقت ادارى روز سه شنبه مورخ 97/5/16 به آدرس كرج – ميدان توحيد- بلوار بالل دبيرخانه شهردارى كرج 
تحويل داده شود. 12- پيشنهادات رسيده در مورخ 97/5/17 در كميسيون عالى معامالت شهردارى كرج ( دفتر شهردار ) راس ساعت 13/30 مطرح و پس از بررسى 

و كنترل برنده مناقصه اعالم خواهد شد
در ضمن هزينه چاپ آگهى به عهده برنده مناقصه ميباشد.

*جهت كسب اطالعات بيشتر با شماره تلفن  35892418- 35892443- 026 تماس و يا به سايت www.karaj.ir مراجعه نمائيد.

ميزان غيرنقدى رتبه مبلغ سپرده به ريال مبلغ اعتبار به ريال شرح عمليات رديف

داشتن حداقل رتبه 5 راه و ترابرى يا 5 آب 100درصد 150/000/000 3/000/000/000
جمع آورى و هدايت آبهاى سطحى

 (لوله گذارى،جدولگذارى،و حفر چاه جذبى)
سطح منطقه 4

1

100 درصد ارائه حداقل رتبه 5 راه و ترابرى 175/000/000 3/500/000/000  اجراى عمليات جدولگذارى و پياده رو سازى
سطح منطقه 6 2

100درصد ارائه حداقل رتبه 5 راه و ترابرى 250/000/000 5/000/000/000
 اجراى عمليات مرمت، بهسازى و بهبود

 معابر(جدولگذارى و پياده رو سازى )سطح
منطقه 8

3

آگهى مزايده عمومى
جمهورى اسالمى ايران
وزارت راه و شهرسازى

سازمان راهدارى و حمل و نقل جاده اى 
اداره كل راهدارى و حمل و نقل جاده اى استان خراسان رضوى

اداره كل راهدارى و حمل و نقل جاده اى استان خراسان رضوى در نظر دارد واگذارى يك غرفه با كاربرى بوفه (اغذيه فروشى) به شرح ذيل را از طريق مزايده واگذار نمايد.

نيز  و   http://iets.mporg.ir اينترنتى  از طريق سايت  روز شنبه 1397/5/13  ادارى  وقت  آخر  تا  روز شنبه 1397/5/6  مورخ  از  مزايده:  اسناد  تهيه  نحوه  و  مهلت 
 مراجعه حضورى به دبيرخانه كميسيون مناقصات به آدرس مشهد ، انتهاى خيابان فدائيان اسالم ، اداره كل راهدارى و حمل و نقل جاده اى ، اداره پيمان و رسيدگى قابل 

دريافت مى باشد.
اثر  به بعد هيچگونه پيشنهادى قابل قبول نيست و ترتيب  از زمان مقرر  تا راس ساعت 14 روز سه شنبه مورخ 1397/5/23 مى باشد و   مدت قبول پاكات مزايده: 

نخواهد شد.
بازگشايى مزايده: ساعت 10 روز چهارشنبه مورخ 1397/5/24

محل تسليم پاكت پيشنهادات: مشهد ، انتهاى خيابان فدائيان اسالم ، اداره كل راهدارى و حمل و نقل و جاده اى خراسان رضوى واحد دبيرخانه در قبال اخذ رسيد مى باشد 
(تحويل پاكات به قسمت هاى ديگر قابل قبول نيست)

جهت كسب اطالعات بيشتر مى توانيد به سايت اينترنتى http://iets.mporg.ir مراجعه نمائيد و يا با شماره تلفن 33158261-051 (اداره امور بازرگانى و سرمايه گذارى) 
تماس حاصل نمائيد.

شناسه آگهى 212997

اداره كل راهدارى و حمل و نقل جاده اى استان خراسان رضوى

ت اول
نوب

مبلغ تضمين (ريال)موضوع مزايدهشماره مزايده

4/200/000واگذارى يك غرفه با كاربرى بوفه (اغذيه فروشى) واقع در اداره كل راهدارى و حمل و نقل جاده اى (انتهاى خيابان فدائيان اسالم)97/31/55

مائده شیرپور

maede.shirpour91@gmail.com

ترامپ عادت ک��رده در قبال  صحبت های ناشی از واقعیتی دستــــاورد
که مقامات جمهوری اس��المی ایران دارند، بلوفی 
بزن��د و اینط��ور وانمود کند ک��ه می تواند هم حق 
مل��ت ای��ران را نده��د و ه��م ب��رای ادام��ه بردن 
دستاوردها کشور تهدید کند، اما در جواب اهانت ها 
و بلوف  های��ی که ترام��پ و امریکایی  ه��ا گفته آند 
س��ردار س��لیمانی جمله ای کوبنده گفته و تاکید 
کرده که »من و نیروی قدس حریف شما هستیم.« 
ب��ا مروری به حرف س��ردار س��لیمانی همین یک 

جمله را برایتان تا حدودی تفسیر می کنیم.

 خیس شدن پوشک سربازان تان را
فراموش کردید؟

ترام��پ چند روز پیش در پاس��خ به روحانی و 
صحبتهای او درباره بس��تن تنگ��ه هرمز در صورت 
صادر نشدن نفت ایران تهدید تلویحی را انجام داده 
ب��ود و اینطور حرف زده بود ک��ه انگار نه حق ملت 
ایران را به رس��میت می شناس��د و نه اهل گفت گو 
اس��ت و می خواهد امنیت جه��ان را به خطر اندازد! 
سردار سرلشکر قاسم سلیمانی گفت: شما تا به امروز 
چه غلطی کردید که برای ما خط و نشان می کشید؟ 
من حریف تو هستم، نیروی قدس حریف شماست. 
یادتان رفته برای سربازانتان پوشک بزرگسال تهیه 
می کردید و امروز آمدید ما را تهدید می کنید؟ شما 
در جنگ 33روزه چه غلطی کردید؟ غیر از این است 

که شروط حزب اهلل برای پایان جنگ را پذیرفتید؟
اما این صحبت های سردار سلیمانی تحلیل های 

فراوانی می تواند داشته باشد.

تنگه های استراتژیک، مثل باب المندب
اما س��پاه بر چه اس��اس می گوید که جمهوری 
اس��المی توان مقابله با تهدیدهای توخالی امریکا را 
دارد؟! شاید برای گزینه نخست بهتر است که سراغ 
همان صحبتی برویم که رئیس جمهوری در اتریش 
بیان ک��رد، روحانی گفته که اگ��ر نفت کش های ما 
نتوانند از تنگه هرمز نفت مبادله کنند هیچ نفت کشی 
از این تنگه رد نخواهد ش��د، این بدان معنا است که 
جمهوری اسالمی در صورتی که حق ملتش تضییع 
شود و کسی قصد تجاوز به خاک شهیدپرور را داشته 

باشد برای بستن تنگه هرمز درنگ نخواهد کرد.
اما این تنها تنگه مورد نظری نییست که بتواند 
ح��ق ملت ایران را از اس��تکبار جهانی بازس��تاند، 
همانطور که حس��ن روحانی رئیس جمهوری گفته 
تنها تنگه استراتژیک کشور تنگه هرمز نیست و ما 
برای مقابله با دشمنانمان تنگه های دیگری را نیز 
داری��م. با نگاهی به اتفاق��ی که در باب المندب رخ 

داده اس��ت و دو موشکی که از یمن جنگ زده به 
ناو نظامی و نفت کش عربس��تانی اصابت و طی آن 
فرمان توقف تردد از این تنگه صادر ش��ده اس��ت، 
کام��ال می توان ب��ه جدی ب��ودن تهدید جمهوری 
اسالمی پی برد. وقتی یمن جنگ زده با دو موشک 
می توان��د باب المن��دب را ببن��دد چ��را جمهوری 
اسالمی با دستاوردهایی که رونمایی شده و خیلی 

از آنها نیز رونمایی نشده است، نتواند؟! 

پایگاه های در تیرس
درس��ت اس��ت که جمهوری اس��المی با همه 
تالش هایی ک��ه برای کمک مستش��اری به عراق و 
س��وریه برای بیرون راندن داعش کرده است پایگاه 
نظامی در این کشورها ندارد اما امریکایی ها و آنهایی 
که تالش شایانی برای ترساندن ملت ایران دارند باید 
بدانند که پایگاه هایی که در منطقه تاسیس کرده آند 

در تیرس موشک های دوربرد جمهوری اسالمی ایران 
قرار دارد و اگر دست از پا خطا کنند، همه پایگاه ها در 

آنی منهم و به تلی از آهن پاره مبدل خواهند شد.
ای��ن پایگاه ها که اتفاقا فرصت��ی برای کمک به 
تروریس��تها و آش��وب در منطقه را ایجاد کرده است 
در صورت اش��اره جمهوری اس��المی نابود شده و به 
جز سرنگونی صاحبان آنها ملت منطقه را از چنگال 
وحشی گری های سربازان امریکایی نجات خواهد داد.

بر همین اس��اس امریکا که عادت به بلوف زنی 
دارد نبای��د فراموش کند که پایگاه ه��ای آنها زیر 

ذره بین دائمی جمهوری اسالمی هستند.

ناوهایی که رصد می شوند
همانطور که اخیرا فیلمی از ناورهای امریکایی که 
در خلیج فارس قرار داند منتشر شده که حتی فرمانده 
نیروی دریای��ی منطقه ای جمهوری اس��المی برای 

ارتب��اط برقرار کردن با ن��او امریکایی از فرمانده آنها 
می خواهد فارسی صحبت کند! می توان گفت که در 
صورتی که امریکا دست از پا خطا کند فضاحتی بیش 
از آنچه گرفتن ملوانان امریکایی برایشان به بار آورد، 
رقم خواهد خورد و اینبار به جای اس��ارت سربازانی 
که مدام اش��ک می ریزند و به قول س��ردار سلیمانی 
پوشک هایش��ان را خیس می کند، جس��د سرابازان 

متجاوز را به دوش امریکایی ها قرار خواهیم داد.
بر همین اساس بلوف زنان امریکا نباید فراموش 
کنند که ناوهای آنها زیر رصد ماس��ت و در تیرس 
م��ا قرار داد و در صورت هرگونه تجاوزی همه آنها 

نابود خواهند شد.

سربازان آمده به خدمت
جمهوری اسالمی ایران سربازان آماده به خدمتی 
دارد که در قالب بسیج، سپاه و ارتش در داخل و در 

قالب گروه های مقاومتی در منطقه حاضر هس��تند 
با یک اش��اره س��ورپرایزی عظیم را برای متجاوزان 
رونمایی کنند، س��ربازان داخلی هم بارها و بارها در 
نقاط حساس کشور و خصوصا در هشت سال جنگ 
تحمیلی نش��ان دادند که تا آخرین قطره خونشان 
برای جمهوری اسالمی و حفظ خاک کشور مبارزه 
خواهند کرد. اما امریکایی ها که مزدور تربیت کرده 
و مزدورانشان با اولین گلوله و اولین فریاد جایشان 
را خیس می کنند چطور می توانند اینطور وقیحانه 
در برابر نیروهای مقاومت و جمهوری اسالمی بلوف 
زن باش��ند بهتر است س��ابقه مجاهدت نیروهای را 
مانند آنچه ش��هید حججی در مقابل داعش نشان 

داد بار دیگر مرور کنند.

موشک های دوربرد
موش��ک هایی که جمه��وری اس��المی از آنها 
رونمایی کرده اس��ت ب��ه راحتی می توانن��د با دور 
زدن رادار به خاک کش��ورهای متجاوز و پایگاه های 
متجاوزین برخورد کرده و در کس��ری از ثانیه قلب 
حیفا و تالویو را هدف بگیرند، موشک های نقطه زنی 
که یکبار در مبارزه با داعش نشان داده شده که دو 
پایگاه تروریس��ت ها را چطور بدون کمترین آسیبی 
بر م��ردم عادی ناب��ود کرده اس��ت توانایی نابودی 
پایگاه های امریکا و رژیم صهیونیستی و سعودی که 

پول این بلوف زنی را تقبل کرده است را داراست.

پهپادهای گنبد آهنین شکن
پهپادهای رادار گریز جمهوری اس��المی بارها 
و بارها ثابت کرده اس��ت که از هر گنبد آهنینی و 
از ه��ر راداری می تواند نفوذ کنند و این دس��تاورد 
بوم��ی نی��ز می تواند در ص��ورت تج��اوز به خاک 
کش��ور به کارمان آمده و دشمنان را هدف بگیرد، 
دش��منانی که ب��ا دالرهای س��عودی و حمایتهای 
رژیم صهیونیس��تی و امریکا مدام در حال تضییع 
ح��ق ملت هس��تند باید بدانند که اگر قرار ش��ود 
جمهوری اسالمی مماشات را کنار بگذارد جویی از 
خون آنها به وسعت کره زمین به راه خواهد افتاد.

پشتوانه مردمی
از همه مهمتر مردمی هستند که در جمهوری 
اسالمی از حکومت دفاع کرده و برای مقابله سربازان 
وطن با دش��منان خاکش��ان حاضرند از همه دار و 
ندارشان بگذرند و این پشتوانه مردمی با هیچ سالح 
و تهدیدی نخواهد ترس��ید مانن��د آنچه در جنگ 
هش��ت ساله در عراق رخ داد. در نهایت باید نوشت 
که امریکا بهتر است قبل از بلوف زدن هایی که راه به 
جایی نمی برد و قبل از هر تهدید بداند که نیروهایی 
که خاک سوریه را از داعشی هایی که سراسر جهان 
از جمله غرب و امریکا حمایتش��ان می کردند پس 
گرفتند، نیروهایی که موصل را از داعش پس گرفته 
و پایتخت این غده سرطانی را نابود کردند نیروهایی 
که جنگ رژیم صهیونیستی را 33 روزه تمام کرده 
و این رژیم را سرجایش نشاندند قابل تهدید نیستند 

و نمی توان آنها را تهدید کرد.

کارنامه سپاه پاسداران را در عراق و سوریه ببینید؛

هفت فرصت استراتژیک برای گرفتن جان متجاوزان

در  را  سلیمانی  قاسم  سردار  اظهارات  جهان  مختلف  رسانه های 
واکنش به یاوه گویی های رئیس جمهوری آمریکا در سطح گسترده ای 

پوشش دادند.
خبرگزاری رویترز نوشت: سردار سلیمانی فرمانده سپاه پاسداران 
ایران روز پنج شنبه  خطاب به رئیس جمهور آمریکا اعالم کرد، تهران به 
هرگونه اقدام خصمانه واشنگتن پاسخ خواهد داد. به شما می گویم 

از آنچه که شما فکر می کنید به شما نزدیکتریم.
وایس نیوز آمریکا نیز نوشت: ژنرال ارشد ایران روز پنج شنبه 

در اظهاراتی آتشین به ترامپ هشدار داد ما آماده هستیم.
روزنامه صهیونیستی هاآرتص نیز نوشت: فرمانده سپاه قدس اظهار 
کرد ترامپ باید بداند ما ملت شهادت هستیم. این را بدانید اگر جنگی 
اتفاق بیفتد این نابودی همه امکانات شما و پیروزی ما است که پایان 

جنگ را رقم خواهد زد؛ پس شما جنگ را شروع کنید باقی ماجرا با ما.
شبکه خبری روسیاالیوم نوشت: سلیمانی فرمانده سپاه قدس خطاب 
به ترامپ گفت: طرف حساب شما من و سپاه قدس است نه همه نیروهای 

مسلح ایران، ما از آنچه که تصور می کنید به شما نزدیکتر هستیم.
روزنامه صهیونیستی یدیعوت آحارنوت نیز ضمن بازتاب سخنان 
نیروی  فرمانده  نوشت:  خود  اینترنتی  پایگاه  در  سلیمانی،  سردار 
به  پنج شنبه  روز  ایران  اسالمی(  انقالب  پاسداران  )سپاه  قدس 
دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، نسبت به هرگونه اقدام نظامی 
علیه ایران هشدار داد. وی تهدید کرد: اگر واشنگتن جنگی را آغاز 

کند، ما پایان دهنده این جنگ خواهیم بود.
و  قاطعانه  سخنان  پوشش  با  نیز  عربی  سی ان ان  خبری  شبکه 
حماسی سردار سلیمانی با عنوان »پیام هشدارآمیز سردار سلیمانی 
به ترامپ« می نویسد: سردار سلیمانی خطاب به ترامپ گفت حساب و 

کتاب تو با من است و ما از آنچه تصور می کنید به شما نزدیک تریم.

خبرگزاری اسپوتنیک عربی در گزارشی از سخنان سردار سلیمانی 
می نویسد: سردار سلیمانی خطاب به ترامپ گفت طرف تهدیدات تو 

من هستم نه حسن روحانی رئیس جمهوری ایران.
پایگاه خبری النشره لبنان نوشت: فرمانده نیروی قدس سپاه اعالم 
کرد آمریکایی ها از من خواستند تا جلوی حمالت عراقی ها را به سربازانشان 

بگیریم. ترامپ باید بداند که ما در انتظار و عاشق شهادتیم.
پایگاه خبری الدیار در گزارشی از سخنان سردار سلیمانی خطاب 
به ترامپ نوشت: تو باید بدانی که این جنگ همه دار و ندارت را 
ما  را  پایانش  ولی  این جنگ هستید  آغازگر  کرد. شما  نابود خواهد 
اهانت  ما  رئیس جمهوری  و  ملت  به  باش  مراقب  پس  می زنیم  رقم 

نکنی و بدانی که چه می گویی.
به  خودم  من  قمارباز!  ترامپ  افزود:  سلیمانی  قاسم  سردار 

ما  می ایستم.  مقابلت  در  تنهایی 
سر  پشت  را  سختی  حوادث  ملت، 
پیشینیان  از  بروید  گذاشته ایم. 

به تهدید  را  ما  و  بپرسید   خود 
کشتن نکنید.

نمای نزدیک

بازتاب گسترده اظهارات سردار سلیمانی در واکنش به تهدیدات ترامپ


