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سردار حجازی: 

آمریکا ۲ سیلی دیگر خواهد خورد انتقام 
سخت سرجای خود باقی است

۱

طی روزهــای اخیر، منطقه ســبز بغــداد هدف 
موشــک هایی قرار گرفته که همچنان عامالنشان 
مشخص نشده است. نکته قابل توجه آنکه محافل 
رسانه ای و سیاسی غربی، ایران را عامل این حمالت 
معرفــی کرده و ترامپ حتــی ادعای واکنش همه 
جانبه به این حمالت را مطرح کرده است. هر چند 
که این رفتارها که تالش دارند تا بدون هیچ سندی، 
ایــران و جریان های مقاومت را عامل این حمالت 
معرفی نمایند، امری قدیمی و تکراری است اما این 
سوال مطرح است که چرا در مقطع کنونی چنین 
رفتاری از ســوی غربی ها صورت می گیرد؟ پاسخ 
به این پرســش در چند محور قابل توجه اســت. 
نخست آنکه آمریکا در عرصه داخلی با بحران پسا 
انتخابات، ناتوانی در برابر حمالت سایبری به مراکز 
اســتراتژیک نظامی و امنیتی و البته بحران کرونا 
مواجه است از ســوی دیگر انگلیس شریک اصلی 
آمریکا نیز این روزها با رســوایی پنهان کاری سه 
ماهه شــیوع نوع جدید ویروس کرونا مواجه است. 
بر این اساس می توان گفت که آنها با حاشیه سازی 
بیرونــی از جمله ادعاهای ضــد ایرانی در عراق و 
برجسته سازی مســائلی همچون برجام به دنبال 

انحراف افکار عمومی از این رسوایی ها هستند. 
دوم آنکــه ملــت و پارلمان عراق بــر اصل اجرای 
مصوبه پارلمان مبنی بر اخراج نیروهای آمریکایی 
از عراق تاکید دارند حال آنکه ایجاد فضای ناامنی 
و دشمن سازی فرضی، بهانه ای برای توجیه ادامه 
اشغال عراق است. اتهام زنی به ایران در باب موشک 
باران منطقه سبز بغداد را در این چارچوب می توان 
دانســت. ســوم آنکه این روزها در آســتانه اولین 
ســالگرد جنایت آمریکا مبنی بر ترور پیشــگامان 
مبارزه با تروریســم یعنی ســردار شهید سپهبد 
قاســم ســلیمانی و ابومهدی المهندس جانشین 
حشــد الشعبی و همرزمانشــان در فرودگاه بغداد 
است. تروری که خشم و انزجار جهانی از آمریکا را 
شدت بخشید و نهضتی جهانی برای گرفتن انتقام 
خون سرداران مقاومت به پا کرد. اکنون در آستانه 
ســالگرد این جنایت بزرگ، آمریکایی ها چند اصل 
را دنبال می کنند. اوال انحراف افکار عمومی عراق 
از ایــن جنایت تا از خروش ملت عراق برای اخراج 
آمریکایی ها  نمایند.  آمریکایی جلوگیری  نیروهای 
به دنبال مانع تراشی بر ســر راه مردم عراق برای 
برگزاری باشــکوه ســالگرد شــهادت فرماندهان 
مقاومت هستند. آنها با ادعای ضد ایرانی به دنبال 
تخریب روابــط برادرانه و همه جانبه ایران و عراق 
هستند که حاشــیه راندن مراسم سالگرد شهادت 

سرداران مقاومت، بخشی از سناریو است. 
ثانیا آمریکایی ها از انتقام گیری و خروش جهانیان 
در سالگرد شهادت سرداران مقاومت در هراسند لذا 
با جوسازی ضد ایرانی و فرافکنی به دنبال انحراف 
افکار عمومی جهان از ســالگرد تــرور فرماندهان  
مقاومت هســتند تا مانع از مطالبه جهانی مجازات 

و محاکمه عامالن این جنایت ضد بشری گردند. 
ثالثا آمریکایی ها می دانند که انتقام ســخت برای 
ترور ســردار شهید قاسم ســلیمانی در راه است. 
آمریکایی ها با نسبت دادن حمالت موشکی به ایران 
به دنبال القاء انتقام گیری ایران هســتند تا با این 
ادعا به زعم خود ضمن ناتوان نشان دادن ایران، از 

انتقام گیری سخت ایران جلوگیری نمایند. 
چهــارم آنکه ادعاها در باب منطقه ســبز بغداد را 
می توان ادامه جوســازی های نظامــی آمریکا در 
منطقه دانســت که پس از ادعــای حضور ناوگان 
جنگی آمریکا و رژیم صهیونیستی در خلیج فارس 
مطرح شــد. آمریکا با این رفتاها در حالی به دنبال 
قدرت نمایی ظاهری اســت که سعی دارد تا پازل 
بایدن رئیس جمهور بعدی آمریکا نیز کامل نماید. 
طی ماه های اخیر ادعاهای حقوق بشری، هسته ای 
و تروریســتی غرب علیه ایران شدت گرفته است 
که هدف از آنها اجماع ســازی و توجیه سیاســت 
فشار هوشمندانه بر ایران است تا در نهایت تهران 
را گرفتار اشتباه محاسباتی ورود به مذاکره نمایند. 
مذاکره ای با شــروط غرب که عــدم لغو تحریم ها 
و نپرداختن خســارت به ایــران ، حلقه اولیه آن و 
در مرحله بعدی نگارش برجام گســترده تر، حذف 
توان موشــکی و جایگاه منطقه ای ایران اساس آن 

را تشکیل می دهد. 

کابوس های آمریکا در سالگرد 
حاج قاسم 

ــر ــبـ خـ

رئیس قوه قضاییه;: 

هر کسی به مردم تعهد داده باید  به 
تعهدش عمل کند

۲

سرمقاله

سیاستروزچراییرفتارهایسینوسیصندوقداراولکشوررابررسیمیکند؛
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سردار حجازی: 

آمریکا ۲ سیلی دیگر خواهد خورد انتقام سخت سرجای 
خود باقی است

جانشین فرمانده نیروی قدس سپاه گفت: انتقام سخت سرجای خود باقی می ماند یعنی باید از 
کسانی که امر و اقدام کردند انتقام گرفته شود اما زمان و نحوه انتقام به شرایط بستگی دارد.

ســردار سیدمحمد حجازی در جمع خبرنگاران شهادت سردار سلیمانی را قابل انتظار دانست 
و اظهار داشــت: شهادت سردار ســلیمانی گرچه خیلی تلخ بود اما موردانتظار بود و من بارها 
نور عجیبی را بخصوص قبل از شهادتش در چهره ایشان می دیدم و دو روز قبل از شهادت که 
ایشان را مالقات کردم کامال مشخص بود که وضع کامال متفاوتی بوده و خود سردار هم کامال 
آمادگی شــهادت را داشــت و گویی منتظر یک حادثه بود و حالی که از خبر شــنیدن سردار 
ســلیمانی به هرکسی از جمله من دســت داد این بود که واقعا رسالت و مسئولیتی که سردار 
سلیمانی برعهده داشت چگونه باید استمرار پیدا کرده و چه کسی باید این مسیر را ادامه دهد.
وی ادامه داد: بیشتر از دغدغه شــهادت ایشان، برای رسالت ایشان پس از شهادتشان نگرانی 
داشــتیم که وقتی مقام معظم رهبری در پیام حکم ســردار قاآنی فرمودند تمام کسانی که با 
سردار سلیمانی در نیروی قدس کار می کردند در آنجا بمانند و با سردار قاآنی کار کنند، قدری 
آرامش یافتیم که این مســیر ادامه پیدا می کند که به لطف خدا تاکنون پرچمی که توســط 
سردار ســلیمانی برافراشته شده و او بر دوش گرفته بود، به زمین نیفتاده و انشااهلل این مسیر 

توسط جوانان عزیز کشور و پویندگان این راه پرصالبت ادامه خواهد یافت.
جانشــین نیروی قدس سپاه پاســداران دررابطه با حکمرانی سردار دل ها در دل مردم منطقه 
بیان کرد: انصافا شهید سلیمانی یک پدیده عجیب است که نه تنها در دل مردم ایران بلکه در 
دل مردم منطقه یعنی کشــورهایی همچون عراق، سوریه، لبنان، افغانستان و سایر آن ها جای 
دارد و این ها کمتر از مردم ایران در سوگ شهید سلیمانی اشک نریختند حتی در هندوستان، 
جایی که سردار سلیمانی حتی یکبار هم به آن وارد نشده بود مراسمات متعدد و ابراز عالقه و 
عشق به سردار صورت گرفت. وی افزود: قطعا عملکرد ایشان در سپاه قدس سبب تاثیرگذاری 
او شده و مردم ازطرفی وحشی گری های داعش و امثال آن را می دیدند و ازطرفی مجاهدت های 
سردار ســلیمانی برای ســرکوب اینها و برای ازبین بردن این پدیده نامبارک، مردم احساس 
کردند که کســی سایه تهدید را از سر آنان برطرف کرده و به فریاد آنان رسیده است، از مردم 
لبنان شــنیدم که با به وجود آمدن داعش در سوریه شب ها خواب راحت از ترس وجود داعش 

نداشتند و سردار سلیمانی چنین ترس هایی را از دل مردم منطقه رفع کرد.
سردار حجازی در رابطه با تشییع باشکوه شهید سلیمانی در ایران و عراق تصریح کرد: تشییع 
باشــکوهی که اتفاق افتاد، پاداشــی به خدمات سردار سلیمانی و ســیلی محکمی به صورت 
استکبار جهانی بود و به آنان نشان دادند که مردم ملت ها و بخصوص مردم ایران با خواسته ها 
و اراده  آمریکایی هــا نه تنهــا موافقت ندارند بلکه این چنین ضدیــت کرده و با به صحنه آمدن 
اعتراض خود را بیان کردند؛ شهید ســلیمانی یک اسوه مجاهدت، پایداری، مقاومت و باور به 
پیروزی حق علیه باطل بود که توانست در حیات مبارک خود اقدامات ارزنده ای را تقدیم کند.

وی ادامه داد: بیان مقام معظم رهبری در مراسم ستاد برگزاری سالگرد شهید سلیمانی درباره 
انتقام سخت کافی است، ایشان فرمودند که تاکنون دو سیلی به صورت استکبار خورده است، 
یکی مراســم تشییع بود و دوم موشک باران پایگاه عین االسد بود که پس از جنگ جهانی دوم 
تاکنون هیچ دولتی رســما مقر آمریکایی ها را مورد هدف قرار نداده و ایران اسالمی این هجوم 

نظامی را انجام داد و آنان کاری دررمقابل این هجوم انجام ندادند.
جانشین نیروی قدس سپاه پاسداران بااشاره به اقدامات پیش بینی شده برای شکست شیطان 
بزرگ و انتقام خون شــهید سلیمانی اظهارداشت: براساس گفته مقام معظم رهبری، دو سیلی 
دیگر نیز هست که اولین سیلی شکست نرم افزاری آمریکا در منطقه است که درحال رخ دادن 
است و کشورهای منطقه درراســتای خواست آمریکا حرکت نمی کنند و این یعنی نرم افزاری 

آمریکا و تحمیل اراده بدون پرداخت هزینه ای که انجام می دهند شکسته خواهد شد.
وی افزود: آخرین ســیلی اخراج آمریکایی ها از منطقه است که انشااهلل انجام خواهد شد البته 
این ها فقط سیلی است و انتقام سخت سرجای خود باقی می ماند یعنی باید از کسانی که امر و 
اقدام کردند انتقام گرفته شود اما زمان و نحوه انتقام به شرایط بستگی دارد و با همت خادمان 

ملت و دعای مردم منتظر این اتفاق و انتقام عظیم هستیم.  تسنیم
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صفحه 7

»هنگام خرید وسایل برقی به برچسب مصرف انرژی آن دقت نمایید«

آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای

روابط عمومی شرکت مديريت تولید برق شهیدرجائی

ت اول
نوب

1- نام مناقصه گزار: شرکت مدیریت تولید برق شهیدرجایی- سهامی خاص )نیروگاه شهید رجایی(
2- شرایط و عناوین مناقصه : 

3- محل دریافت اسناد مناقصه: کیلومتر 25 اتوبان قزوین-کرج،امور قراردادها و توسعه بازار ،اداره قراردادها،
تلفن 3-88796681-021 و 12-32849211-028 - داخلی 6073

4- سپرده شرکت در مناقصه: به شرح مبلغ جدول فوق الذکر بصورت ارائه یکفقره ضمانت نامه بانکی یا واریز وجه به حساب جام6804466081 بانک ملت 
شعبه اسدآبادی قزوین )باجه نیروگاه با کد شعبه 2109/7 به نام مناقصه گزار(.

5- تاریخ فروش اسناد مناقصه: پنج روز کاری از تاریخ آخرین چاپ نوبت دوم آگهی. 
6- تاریخ تحویل اسناد مناقصه به دبیرخانه نیروگاه: تا ساعت 15 عصر روز پنج شنبه مورخ 1399/10/25.

7- مبلغ فروش هر اسناد مناقصه: مبلغ 545.000 ریال با احتساب 9% ارزش افزوده برای هر مناقصه به صورت واریز وجه به حساب جام 6804466188 بانک 
ملت شعبه اسدآبادی قزوین )باجه نیروگاه با کد شعبه 2109/7( به نام مناقصه گزار.

8-  زمان و محل قرائت پیشنهادات مناقصه: زمان بازگشائی پاکات )الف،ب،ج( روز شنبه مورخ 1399/10/27 رأس ساعت 10 صبح در محل مناقصه گزار انجام 
خواهد شد و حضور نمایندگان هر پیشنهاد دهنده )حداکثر 2 نفر( با ارائه معرفی نامه کتبی در محل جلسه بالمانع می باشد.

9- پیشنهاد دهندگان اختیار دارند از 1 تا 8 دستگاه مینی بوس موضوع مناقصه را بنا به توانمندی خویش و با رعایت شرایط و اسناد و ارائه تضمین شرکت 
در مناقصه به صورت مستقل شرکت و پیشنهاد قیمت ارائه نمایند و محدودیتی برای هر مناقصه گر وجود ندارد.

- این آگهی را می توانید در سایت اینترنتی ذیل مشاهده کنید.
http://iets.mporg.ir   :سایت ملی اطالع رسانی

http://tender.tpph.ir    :سایت شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی
http://www.rpgm.ir   :سایت نیروگاه شهید رجایی

میزان سپرده شرکت در مناقصه )ریال(موضوع مناقصهشماره مناقصهردیف

26-99/9خ1

واگذاری و اجاره سرویس ایاب و ذهاب کارکنان به تعداد 5 دستگاه مینی 
بوس روزکار و 3 دستگاه مینی بوس شیفت کار مسیر قزوین/ الوند/ 

محمدیه/ قشالق/ آبیک/ نظرآباد/ هشتگرد و کرج به نیروگاه و بالعکس 
)به شرح کروکی های شرایط مناقصه(

460.500.000

 آگهی مناقصه عمومی 

خرمی - سرپرست شهرداری

ت اول
نوب

نظر دارد مناقصه عملیات اجرایی روسازی معابر  به استناد مصوبه شورای محترم اسالمی شهر در  شهرداری بندرامام خمینی )ره( 
تعاونی شهرداری حجت 6 تا حجت 9 بلوار انصار و بلوار اروند و ... با برآورد اولیه 11/713/007/534ریال را برگزار نماید. لذا از کلیه شرکتهای 

واجد شرایط ، دعوت به عمل می آید جهت دریافت اسناد مناقصه به امور حقوقی و قراردادهای شهرداری مراجعه نمایند.  
1- موضوع مناقصه: روسازی معابر سطح شهر بندر امام خمینی )ره(

2- زمان دریافت اسناد مناقصه: تاریخ 99/10/13  لغایت 99/10/15
3- محل دریافت اسناد: 

بندرامام خمینی )ره( ، بلوار آیت اله طالقانی ، ساختمان مرکزی شهرداری ، امور حقوقی و قراردادها تلفن: 4 - 2222020 - 0615 
4- مدارک مورد نیاز جهت دریافت اسناد: 

فیش واریزی به مبلغ 1/000/000 ریال به حساب فراگیر به شماره 1083057382 نزد بانک تجارت شعبه مرکزی بنام شهرداری بندر امام خمینی 
)ره(

5- زمان تحویل پیشنهادها: روز یکشنبه 99/10/21 از ساعت 8 الی 14
6- محل برگزاری مناقصه: نشانی مندرج در ردیف 3

7- زمان بازگشایی پاکات:
روز چهارشنبه 99/10/21 توضیح اینکه به پیشنهادات فاقد امضاء - مشروط - مخدوش و یا اینکه بعد از موعد مقرر در بند 5 آگهی مناقصه 

واصل شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.
8- تضمین شرکت در مناقصه :

مبلغ 585/650/000 ریال که به صورت ضمانت نامه معتبر بانکی در وجه شهرداری و یا واریز وجه نقد به حساب 0105424881000 بنام سپرده 
شهرداری بندرامام خمینی )ره( که میبایست در پاکت الف قرار گرفته و همزمان با سایر پاکت ها تحویل مناقصه گذار گردد.

9- سایر اطالعات در اسناد مناقصه ارائه شده است.
10- امور اداری مالی شهرداری پاسخگوی سواالت تخصصی شما خواهد بود.

11- اعتبار مناقصه از محل بودجه سال جاری شهرداری بندرامام خمینی )ره( می باشد.

وزارت کشور 
استانداری خوزستان

شهرداری بندر امام خمینی )ره(

بایدویروسمنحوس
غربزدگیراقرنطینه

ومهارکرد

واست بر این غم جهان خون بگر ید ر
تعدادروزهایکشتارمردمیمنتوسطائتالفآمریکایی-سعودیبه2100رسید


