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سردار سالمی در آیین رونمایی از دیوارنگاره های النه 

جاسوسی سابق آمریکا:

بیش از حد نیاز موشک ذخیره کرده ایم
فرمانده کل سپاه با بیان اینکه پس از پیروزی انقالب اسالمی، آمریکا در فرسایش 
قدرت قرار گرفته است، گفت: ما فقط به موشک ها تکیه نداریم، هرچند به اندازه 
کافی و بیش از حد نیاز آنها را ذخیره کرده ایم و هدف مان هم مش��خص است و 
نیروهای مان هم کامال آماده هستند. سرلشکر حسین سالمی فرمانده کل سپاه 
پاسداران انقالب اسالمی در آیین رونمایی از دیوارنگاره های النه جاسوسی سابق 
آمریکا، اظهار داش��ت: حقیقت این اس��ت که می توان آمریکا را هویتی متضاد و 
متناقض توصیف کرد و یک شخصیت سیاس��ی کامال تضادگونه است. در تمام 
جنگ های بزرگ جهان و در جنگ های چهل سال گذشته در منطقه ای که آن را 

جهان اسالم میدانیم، آمریکا یا مستقیم یا با واسطه نقش اول را ایفا کرده است.
وی افزود: در طول حیات آمریکا بیش از 8.5 میلیون کش��ته حاصل مداخالت 
آمریکا در شرق و غرب عالم است که از جنگ مکزیک گرفته تا جنگ در خاور دور 
و جنگ های جهانی اول و دوم. در حالی که آمریکا بزرگترین صادر کننده سالح در 
جهان و اصلی ترین طرف در جنگ های کوچک و بزرگ است، اما روی کاغذ و در 

گفته های مقامات آمریکایی از امن شدن جهان سخن می گویند.
سرلشکر سالمی با بیان اینکه در واقعیت های درون ذهن مقامات آمریکایی چیزی 
جز ایجاد ظرفیت برای انهدام سیاره زمین وجود ندارد، تصریح کرد: در حالی که 
آمریکایی ها از مقابله با س��الح های کش��تار جمعی سخن می گویند اما اولین 
رژیمی هستند که به سالح های هسته ای دست یافتند و تنها کشوری هستند که 

از این سالح 2 بار استفاده کرد و صدها هزار نفر را در کسری از ثانیه کشت.
فرمانده کل سپاه تاکید کرد: آیا چنین کشوری که قدرت انهدام چندین بار کره 
زمین را به سالح های هسته ای در اختیار دارد، می تواند مقابله کننده با سالح 
هسته ای باشد؟ وی ادامه داد: آمریکا در حالی از حقوق بشر سخن می گوید که 
در همه نقاط دنیا این حقوق را نادیده می گیرد و به آن حمله می کند، مانند حمله 
به عروسی ها در افغانستان و یا هجوم شبانه به خانه های مردم در عراق. زندان 
های مخوف گوانتانامو و ابوغریب و زندان های دیگر در اروپا و آمریکا آیا حقوق بشر 
است؟ سرلشکر سالمی با بیان اینکه همه دستگاه های شکنجه توسط آمریکایی 
ها ساخته می شود و به رژیم های مستبد صادر می شود، عنوان کرد: رژیم آمریکا 

در حالی از آزادی و دموکراسی سخن می گوید که همه دیکتاتورهای عالم مهره 
های ش��طرنج آمریکا هس��تند. آیا رژیمی که پرچمدار براندازی نظام های مردم 

ساالر در دنیا است، میتواند ادعای آزادی را داشته باشد؟
فرمانده کل سپاه با اشاره به ادعای آمریکایی ها مبنی بر مبارزه با تروریسم، گفت: 
 Obama Is این ادعا در حالی اس��ت که رئیس جمه��ور فعلی آمریکا می گوید
Founder of ISIS یعن��ی اوباما رئیس جمهور قبلی خالق و موس��س داعش 
است. آیا آواره کردن ملت سوریه در کشورهای دیگر، حمله به کارخانه سرم سازی 
در س��ودان، اس��قاط هواپیمای ایرانی با 290 مسافر نشانه های هویت آمریکا در 
جهان نیس��ت؟ فرمانده کل س��پاه با بیان اینکه مقاومت امروز سیال و در حال 
حرکت است و مرزهای خود را گسترش می دهد، خاطرنشان کرد: امروز قدرت 
تولید مخاطرات ناشناخته علیه آمریکایی ها باال رفته است و آمریکا دیگر نمی تواند 
فقط یک طرفه به دیگران هزینه تحمیل کند که این به فلسفه سیاسی آمریکا 
و نبود عقل سیاسی در آنها بر می گرددوی با بیان اینکه در طرف مقابل ما از یک 
میدان تدبیر مرکزی برخورداریم که می تواند مانند میدان مغناطیسی قوی تمام 
نیروهایی که علیه استکبار بسیج شده اند جذب کند، تصریح کرد: فلسفه قدرت 
ما عدالت، کرامت انسان، آزادی، آگاهی و شرف برای همه ملت ها است. این فلسفه 
دوس��ت ایجاد می کند و برای همین است که انسانی در هزاران مایل دورتر از ما 
مثل ما می اندیشد و حاضر است در راه این اندیشه و فکر عمل کند و حتی کشته 
شود. سرلشکر سالمی گفت: ما جماعتی از آماده بودن ها برای کشته شدن در راه 
آرمان هایمان هستیم و این جماعت هرگز تهدید، تطمیع و ارعاب را نمی پذیرد و 
در دل و قلب خود به بازدارندگی رسیده است. بازدارندگی ما معنوی است زیرا از 
کشته شدن در راه ایمانمان نمی ترسیم در حالی که در جوامع استکبار این نیرو 
وجود ندارد. سرلشکر سالمی با بیان اینکه ملت ایران امروز در زیباترین و طالیی 
ترین دوران حیات خود ظرف صدها سال گذشته است، خاطرنشان کرد: ایران به 
هیچ نقطه ای از جهان چشم داشت ندارد، اما قلمرو قدرتش را تا آنجا گسترش 
می دهد که دشمن هر مبدائی را برای اقدام خود قرار دهد، آن مبدا نابود را نابود 
خواهد کرد و آنقدر میدان قدرتمان را گسترش دهیم تا هر نقطه ای که دشمن 

بخواهد اقدامی انجام دهد آن نقطه را نابود کنیم.
وی در پایان با تاکید بر اینکه منطق، دین، ملت و رهبر ما عناصر قدرت ماست، 
گفت: ما فقط به موشک ها تکیه نداریم، هرچند به اندازه کافی و بیش از حد نیاز 
آنها را ذخیره کرده ایم و هدفمان هم مشخص است و نیروهایمان هم کامال آماده 

هستند.  فارس

چند هفته مانده  به سالگرد اعتراض ها علیه سیاست های اقتصادی دولت »امانوئل 
مکرون« و نظام سرمایه داری در فرانسه موسوم به جنبش "جلیقه زردها"، در پایان 
پنجاه و یکمین هفته اعتراضی)ش��نبه های سیاه(، شهر "مونپلیه" بار دیگر میزبان 
معترضان در یک تظاهرات ملی بود در حالی که  طبق تحقیق محققان فرانسوی از 
بیمارستان های منطقه ای و دانشگاهی فرانسه)سی اچ یو - CHU(، تعداد معترضانی 
که در نتیجه استفاده پلیس از سالح جنجالی »فلش بال«)ال بی دی - LBD( دچار 

آسیب های چشمی شده اند، افزایش یافته است.
ش��بکه خبر فرانس��ه گزارش کرد: از آغاز جنبش اعتراضی جلیقه زردها، اختالف 
نظرهای بسیاری درباره روش های مداخله و خشونت های پلیس وجود داشته است. 
سالح پرتاب کننده توپ دفاعی یا »فلش بال« که نیروهای امنیتی و پلیس در طول 

اعتراضات اخیر به میزان بسیاری از آن استفاده کرده اند، در مرکز توجهات قرار گرفته 
است.این مطالعات که در نشریه بین المللی »النست« منتشر شده، جراحات چشمی 
در نتیجه استفاده از »فلش بال« علیه جلیقه زردها در طول سال های 20۱۶ تا 20۱9 
را شامل می شود. نتایج تحقیقات نویسندگان، پزشکان و محققان فرانسوی که این 
مطالعه را انجام داده اند، نشان می دهد، در سال 20۱۶، فقط دو مورد از صدمات ناشی 
از »فلش بال« در سال 20۱۶ و یک مورد دیگر در سال 20۱۷ گزارش شده که پیش 
از آغاز جنبش ضد نظام سرمایه داری در فرانسه موسوم به جنبش جلیقه زردها بوده 
است.25 مورد آسیب ناشی از کاربرد این سالح ها توسط پلیس فرانسه به سال 20۱8 
سال آغاز جنبش جلیقه زردها و ۱5 مورد دیگر در دوره مطالعه در سال 20۱9 مربوط 
می شود. بر اساس این مطالعات، قربانیان)سال های 20۱۶ تا 20۱9( به طور متوسط 
2۶ سال دارند و از مجموع آنها، ۳8 نفر مرد و پنج نفر دیگر زن هستند. در مجموع 
25 نفر از شکستگی های مدار چشم، ۱2 نفر از شکستگی صورت و دو نفر دیگر نیز 
از آسیب مغزی رنج می برند. ۳0 نفر از این تعداد نیز به ناچار باید یک بار تحت عمل 
جراحی قرار گیرند و حتی 9 نفر مجبور به تخلیه چشم خود شدند. الزم به ذکر است 
دیروز رهبران جلیقه زردهای فرانسه با برگزاری تجمعی در شهر مون پلیه و تشکیل 

»مجلس ملی« در مورد آینده این جنبش رایزنی کردند.
در آستانه یک سالگی جنبش جلیقه زردهای فرانسه، در حدود ۶00 نفر از رهبران 
این جنبش با برپائی نوعی مجلس ملی در شهر مون پلیه واقع در جنوب این کشور، 

به بررسی وضعیت آتی این جنبش پرداختند. 
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پورمختار: 

روزنامه سیاست روز عملکرد نظارتی 
مجلس شورای اسالمی را بررسی 

می کند )1(:

صفحه 2
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آی��ا تعام��ل با دنی��ا، تنه��ا در مفهوم پیوس��تن به 
کنوانسیون های زیرمجموعه س��ازمان اف.ای.تی.اف 

تعریف می شود؟
دولتم��ردان و ه��واداران اصالح طل��ب آن، در یک 
حرکت سیاسی سعی دارند تا فشار تحمیل پذیرفتن 
نظام اسالمی به کنوانسیون های پالرمو و سی.اف.تی 
را افزایش دهند، شدت این فشارها زمانی بیشتر شد 
که آقای اسحاق جهانگیری درباره این دو کنوانسیون 
نقل قولی اش��تباه و غلط را مطرح کرد و مدعی شد 
که رهبری با پیوس��تن به این دو کنوانسیون موافق 
هستند، او حتی از تصویب پیوستن ایران به پالرمو و 
سی.اف.تی در جلسه سران سه قوه خبر داده بود که 
البته هر دو ادعا تکذیب شد. پس از آن بود که برخی 
دیگر از مس��ئولین دولتی و شخصیت های سیاسی 
اصالح طلب وارد موضوع ش��ده و با قوت  بیش��تری 
بر روی فش��ار برای پیوس��تن ایران به اف.ای.تی.اف 

متمرکز شدند.
سیاستی که موافقان اف.ای.تی.اف در پیش گرفته اند، 
شعار تعامل با دنیا اس��ت، از نظر آنها تعامل با دنیا، 
به معنای پیوس��تن ایران ب��ه اف.ای.تی.اف و اجرای 
کنوانس��یون های زیرمجموع��ه آن اس��ت، در حالی 
که کش��ورهای غربی به ویژه آمری��کا و اروپایی ها از 
ناقضان اصلی قوانین بین المللی هستند و نمونه بارز 
آن توافقی است که با جمهوری اسالمی ایران بر سر 
موضوع هسته ای امضا کردند، اما هیچ یک از تعهدات 
خ��ود را اج��را نکردند، بلکه همراه ب��ا بدعهدی های                   

آیا مسئولیت برجام  
نافرجام را پذیرفتید؟

ادامه صفحه 2

موسوی الرگانی:
ارقام مرکز آمار از وضعیت تورم با قیمت 
کاالهاهمخوانی ندارد

امیر آبادی: 
ثبت اموال نمایندگان از امروز رسماً در 

مجلس آغاز می شود
2
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سرمقاله

صفحه 2

خواهرزاده امام موسی صدر در گفت و گو با سیاست روز مطرح کرد؛

آگهى خرید و تملک زمین واقع در روستاى مثالکوه تالش
شماره مجوز 1398/4816

بمنظور  گیالن  استان  گاز  شرکت 
دولت  گازرسانى  و  عمرانى  طرحهاى  اجراء 
(احداث ایستگاه تقلیل فشار گاز مثالکوه) 
الیحه   9 ماده  از  حاصله  اختیارات  حسب  
و  اراضى  تملک  و  خرید  نحوه  قانونى 
انقالب  شوراى   1358 سال  مصوب  امالك 
تملک  و  تحصیل  به  نسبت  دارد  قصد   ،
در  مترمربع   144 مساحت  به  زمینى  قطعه 
قسمتى از پالك 122  سنگ اصلى 41 بخش 
به  بدینوسیله  لذا   ، نماید  اقدام  گیالن   28
نوع  هر  صاحبان  و  مالکین  یا  مالک  اطالع 
یاد  ملک  در  قانونى  متصوره  حقوق  و  حق 
 15 مدت  ظرف  حداکثر  که  میرساند  شده 
روز از تاریخ انتشار نوبت دوم این آگهى با 
استان  گاز  حقوقى شرکت  امور  به  مراجعه 
، پارك شهر، خیابان  گیالن واقع در رشت 
زمین  انتقال  در  را  الزم  همکارى  ملت، 
معمول دارند ، در غیر اینصورت طبق قانون 
استنادى نسبت به تحصیل و تصرف قانونى 
زمین  محل  ضمنا  شد.  خواهد   اقدام  آن 
مورد نظر منطبق با کروکى ذیل مى باشد.

شرکت گاز استان گیالن 
(سهامى خاص)

(آب یعنی زندگى)

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله اي
شرکت آب و فاضالب روستایی استان هرمزگان در نظر دارد مناقصه مشروحه ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار 
نماید. کلیه مراحل برگزاري مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل 
ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضاي الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. پیشنهاد دهندگان موظف می باشند 
اسناد مناقصه را از طریق سامانه ستاد دریافت و با توجه به مندرجات اسناد مناقصه مدارك الزم را شامل پاکات الف ، ب و ج تهیه و به صورت 

فایلهاي pdf در سامانه فوق درج نمایند .
1- موضوع مناقصه : عملیات اجرایی تجهیز چاه، احداث موتورخانه و خط انتقال روستاي طاشکوییه از توابع شهرستان حاجی آباد

2- مبلغ برآورد اولیه کارفرما : 35/620/500/549 ریال
3- مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار: 1/781/025/027 ریال

4-  نوع تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار:ارائه ضمانت نامه هاي مقرر در ماده 4 آئین نامه تضمین معامالت دولتی سال 94 بشرح مندرج 
در اسناد مناقصه

5- قیمت اسناد مناقصه و شماره حساب : واریز مبلغ 500,000 ریال به حساب 4001108304019773 بانک مرکزي بابت خرید اسناد مناقصه 
از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)

6-  مهلت زمان دریافت اسناد مناقصه از سامانه : از 1398/8/12 لغایت 1398/8/16 ساعت 19:00
7- مهلت زمان ارائه پیشنهاد : تا ساعت 19:00 مورخ 1398/8/26

8-  تاریخ بازگشائی پیشنهادات: در ساعت 9 صبح مورخ 1398/8/27
9- محل بازگشائی پیشنهادات: سالن کنفرانس شرکت آب وفاضالب روستائی استان هرمزگان

10- رشته و پایه مورد نیاز: دارا بودن حداقل رتبه 5 در رشته آب
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت الف : آدرس: بندرعباس . بلوار 
امام  حسین(ع)،  جنبب اداره استاندارد . شرکت آب و فاضالب روستائی استان هرمزگان . اداره حقوقی ، قراردادها و پاسخگویی به شکایات 

. تلفن  3- 33338002 - 076
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس تهران  021-41934 

تاریخ انتشار نوبت اول : 1398/8/12 تاریخ انتشار نوبت دوم : 1398/8/13
شناسه آگهى : 649714

وزارت نیرو
شرکت آب و فاضالب روستایى 

استان هرمزگان

آگهى اصالحیه

شرکت آب منطقه اى آذربایجان غربى 

اى  منطقه  آب  شرکت  اول  نوبت  کیفى  ارزیابى  فراخوان  آگهى  درج  پیرو 
پلدشت  B  آذربایجان غربى در مورد عملیات احداث دایک حفاظتى ناحیه
اى  منطقه  آب  شرکت  آرم  روز  سیاست  روزنامه  در   1398/8/11 مورخه 
آذربایجان غربى صحیح مى باشد که اشتباها شرکت آب منطقه اى آذربایجان 

شرقى درج گردیده که بدینوسیله اصالح مى گردد.

وزارت نیرو
شرکت مدیریت منابع آب ایران 
شرکت آب منطقه اى آذربایجان غربى

چشم جلیقه زردها، هدف فلش بال پلیس فرانسه

بیش از حد نیاز موشک 
ذخیره کرده ایم

سردار سالمی در آیین رونمایی از دیوارنگاره های 
النه جاسوسی سابق آمریکا:

صفحه 1


