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 اینهایی که تازه آمده اند سِر کار در آمریکا، 
مثل این کســانی که تازه وارد عالَم چاقو کشی 
شده اند - این چاقوکش های تازه کار و بی تجربه 
که به هرجا می رسند یک نیش چاقویی می زنند- 
نمی فهمند چه  کار دارند می کنند؛ تا وقتی توی 
دهانشان بخورد؛ وقتی توی دهانشان خورد، آن 
 وقت می فهمند حساب چیست، کتاب چیست. 
جمهوری اســالمی را اینها نشناخته اند، مّلت 
ایران را اینها نشناخته اند. )مقام معظم رهبری 

28/خرداد/ 1396(
»رئیس جمهور گانگستر« شاید بهترین لفظ برای 
معرفی شخص اول ایاالت متحده آمریکا باشد که به 
جای سیاستمداری، تاکتیک قلدری را در پیش گرفته 
و آن را خرج هر مشــکل و مسئله داخلی و خارجی 

کشورش می کند. 
آنچه از جنایت، حیله و سیاستمداری های خون بار 
آمریکا تا کنون به میراث مانده و به واســطه آن، آنها 
را به شیطان بزرگ تبدیل کرده است را امروز دونالد 
ترامپ فارغ از آشنایی با مبانی دیپلماسی و واقعیات 
جامعه بین المللی بر باد داده است، به نحوی که بسیاری 
از رسانه های بین المللی و صاحب نظران جامعه جهانی 
دیگر برای جایگاه ریاست جمهوری این کشور ارزشی 

قائل نبوده و بلکه آن را هم به سخره می گیرند.
چه کسی اعتراف به حمایت از 

تروریسم کرد؟
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در جدید ترین 
اظهــارات غیرواقع بینانه خود اعالم کرد که اقدامات 
خصمانه ایران تا امروز ادامه داشــته است و این رژیم 

از حامیان اصلی تروریسم در دنیاست! 
حسین شــیخ االسالم مشــاور وزیر امورخارجه 
ایران پیرامون این اظهارات غیرواقع بینانه ترامپ در 
گفت وگو با گزارشگر روزنامه کیهان می گوید »اظهارات 
اخیــر ترامپ را حتی نمی تــوان صحبت نامید بلکه 

فحاشی بود.«
وی ادامــه می دهد: »ترامپ بــا لحن اوباش های 
آمریکایــی صحبت کرد که محتوایــی چون دروغ و 
تهمت و حرف های بی اساس داشت همچنین باید توجه 
داشــت که ماجرای ایران و آمریکا به برجام و انقالب 

باز نمی گردد بلکه از کودتای 28 مرداد شروع شد.«
شیخ االسالم می افزاید: »آمریکا همواره به دنبال 
کودتا در انقالب ایران بوده که هوشیاری مردم و نظام 
مانع آن بود. به عنوان مثال در ماجرای تســخیر النه 
جاسوســی عکس العمل و دفاع مشروطی را از سوی 
ملت ایران شــاهد بودیم تا کودتای 28 مرداد تکرار 

نشود.«
مشــاور وزیر امورخارجه ایــران تصریح می کند: 
»ترامپ با دروغ تمام عکس العمل های ملت ها در برابر 
تجاوزهای آنان و هم پیمانانش را گردن ایران می اندازد 
و فراموش کرده خانم کلینتون در کمیته دفاعی سنا 
اعالم کرد که القاعده را جمهوری خواهان ایجاد کرده اند 
و اوباما و مجددا همین خانم به ابداع گروه تروریستی 

داعش اعتراف کرده اند.«
وی با  اشاره به اینکه، این سپاه پاسداران است که 
در برابر تروریست ها قد علم کرده، می گوید: »جمهوری 
اسالمی ایران برای دفاع از خود و حمایت از مظلومان 
با تروریســت ها می جنگد و از این امنیت ایجاد شده 
حتی اروپایی ها هم بهره می برند اما می بینید که ترامپ 

واکاوی 
تناقضات 

سخنان ترامپ 
درباره ایران 

اسالمی

هدیه آقاپور

دست و پا زدن دونالد آمریکایی
 در منجالب شکست ها

* یک کارشناس مباحث تاریخی: نام خلیج فارس سبقه 
چندهزار ساله دارد و حتی در نقشه های رسمی که متعلق به 
ارتش آمریکا و سایر سازمان های بین المللی است از واژه 

»خلیج فارس« استفاده شده است.

* سردار یداهلل جوانی مشاور عالی 

نماینده ولی فقیه در سپاه: سپاه 

پاسداران در قلب ملت ایران و در 

قلب ملت های منطقه جای دارد و 

اگر همت، تالش و ابتکارات سپاه 

پاسداران نبود قطعا گروهک های 

تروریستی مثل داعش می توانست 

بحران ها و فجایع بسیاری را برای 

بشریت و دنیای غرب رقم بزند.

بــا بینش حداقلی خود ایران را محکوم به حمایت از 
تروریسم می کند.«

مشاور وزیر امورخارجه ایران تاکید می کند: »یک 
زمانی آمریکا حرفی را می زد و همه از آن پشــتیبانی 
می کردند اما در همیــن حرف هایی که ترامپ اخیرا 
زد چه کســانی از او حمایت کردند؟ سه دیکتاتوری 
عربستان، امارات و بحرین به عالوه رژیم صهیونیستی 
تنها از او حمایت کردند که نشان می دهد قدرت آمریکا 

به شدت رو به افول است.«
وی خاطرنشــان می کند: »کسی که شغل اولش 
گرداننده خانه فســاده بوده باید هم چنین چیزی از 
آب دربیاید، در ریاســت جمهوری و غیر از این هم از 

او توقع نمی رود.«
شیخ االسالم اضافه می کند: »نباید فراموش کرد 
که آمریکا، انگلیس، فرانسه، شاه عربستان، امیر بحرین 

و... به صورت علنی اعالم کردند که حکومت ســوریه 
باید عوض شــود و اکنون به این نتیجه رسیدند آن 
چیزی که باید عوض شود نظر آنهاست و این نمونه ای 
از شکست راهبردی آمریکا در منطقه است، پرواضح 
اســت ترامپ هنوز نیامده آمریکا را از هرزمان دیگر 

منزوی تر کرده است.«
خلیج همیشه فارس

 با قدمتی چند هزار ساله 
یاوه گویی های ترامپ که در این سخنرانی اخیرش 

روی دور تند افتاده بود به خلیج فارس رسید!
رئیس جمهور آمریکا که از روی متنی ســخنرانی 
خود را ایراد می کرد گفت که ایران با سالح های خود 
کشتیرانی آزاد را در خلیج عربی )فارس( مورد تهدید 

قرار می دهد!

این درحالی است که تصویر منتشر شده از متن 
سخنرانی ترامپ نشان می دهد که وی به عمد از واژه 
خلیج جعلی استفاده کرده چرا که در متن، مشاورانش 

برایش نام »خلیج فارس« را ذکر کرده بودند!
گفتنی اســت ترامپ اولین رئیس جمهوری است 
در تاریــخ ایاالت متحده که از نام جعلی خلیج عربی 

استفاده می کند.
کوشکی کارشناس مباحث تاریخی در گفت وگو با 
گزارشگر کیهان می گوید: »اینکه چرا برخی کشورهای 
عربــی تصمیم گرفتند برای پهنه آبی ای که در طول 
چند هزار سال گذشته به نام خلیج فارس استفاده شده 
نام دیگری را به کار برند از ســبقه تاریخی برخوردار 

نیست.«
وی ادامه می دهد: »این حرکت از ســوی برخی 
حاکمــان خودکامه منطقه از زمان جمال عبدالناصر 

رئیس جمهــور مصر به بعد از طرف رســانه های این 
کشور آغاز شد.«

کارشــناس مباحث تاریخی تاکید می کند: »در 
کتاب های درسی کشورهای عربی مانند عربستان، مصر 
و عراق نمونه های فراوانی داریم که نشان می دهد نقشه 
ایــن پهنه آبی به عنوان بحر فارس یا خلیج فارس در 
کتاب های درسی این کشورها به چاپ رسیده و جالب 
اینجاست که حتی در نقشه های رسمی که متعلق به 
ارتش آمریکا و ســایر سازمان های بین المللی است از 

واژه »خلیج فارس« استفاده شده است.«
کوشکی درباره اینکه چرا برخی کشورهای عربی 
اصرار دارند این ناحیه را خلیج عربی بنامند می افزاید: 
»این امر به کدها و  اشــاراتی که از ســوی انگلیس و 
آمریکا به آنها داده شده است بازمی گردد، شاهد هستیم 
که گوگل ارث با یک پایه اطالعات بین المللی که حوزه 

جغرافیا و نقشه ها را پوشش می دهد از نام جعلی خلیج 
استفاده می کند و از طرف دیگر رسانه های وابسته به 
انگلیس هم چنین دیدگاهی را ترویج می کنند می توان 
دریافت که این خط از ســوی قدرت های استعماری 

آمریکا و انگلیس داده می شود.«
وی در پایــان خاطرنشــان می کند: »اســتفاده 
ترامپ از نام جعلی خلیج عربی پاداشــی است به آن 
ثروت چندصدمیلیارد دالری سعودی ها که به ترامپ 

پیش کش شد.«
تناقض گویی

 به سبک ترامپ
شکی در این نیست که دشمنان انقالب اسالمی 
همواره به دنبال شکاف انداختن میان مردم و رهبری 
و یا میان ارکان های نظام و مردم هســتند که در این 

راه از هیچ حربه و سیاستی دریغ نکردند.
اما باید خدا را شکر کرد که دشمنان این انقالب 
را از احمقــان و کوته بینان قرار  داده که نمونه بارز آن 

همین دونالد آمریکایی است.
او چندی پیش در تریبون ســازمان ملل خود را 
دوست مردم ایران خواند و هم پیمان قسم خورده اش، 
رژیم صهیونیستی بر آن تاکید ورزید تا از این طریق 
شــکافی برای مردم و نظام قائل شوند اما اکنون در 
همین سخنرانی اخیر رئیس جمهور آمریکا وی صراحتا 
ملت شــریف ایران به همراه ســپاه پاسداران انقالب 

اسالمی را حامی تروریسم خطاب کرد.
در همین رابطه مقام معظم رهبری با نگاه ژرف 
خود به مسائل سیاسی و بین المللی قاطعانه و کوبنده 
می فرمایند: »به این هارت و پورت های این بابایی که 
تازه آمده آمریکا، نگاه نکنید؛ اینها جدید نیســت، 
اینها از اّول بود، حاال زبان هایشــان و لحن هایشان 

فرق می کند.« 
سردار یداهلل جوانی مشاور عالی نماینده ولی فقیه 
در سپاه پاســداران در گفتگو با گزارشگر روزنامه 
کیهان می گوید: »سخنان ترامپ درباره ملت ایران، 
ســپاه پاســداران و نظام جمهوری اسالمی ایران 

اظهاراتی به دور از واقعیت است.«
وی ادامه می دهد: »باعث شرم و خجالت برای 
ملت آمریکاســت که از چنیــن رئیس جمهوری 
برخوردار هســتند، گرچه برخی از ملت آمریکا نیز 
به ویژگی های رئیس جمهورشان واقف هستند، کسی 
که با هیچ مکتبی آشنا نبوده و حرف هایش از مبنای 

محکمی برخوردار نیست.«
سردار جوانی می افزاید: »همین ترامپ در دوره 
رقابت های انتخاباتی صراحتا گفت که موسس داعش 
آمریکا می باشــد و از افرادی چــون اوباما و خانم 
کلینتون به عنوان موسســان این گروه تروریستی 
یاد کرد، همچنین امروز در دنیا بر کســی پوشیده 
نیست که سپاه پاسداران عامل اصلی جریان مبارزه 

با تروریسم در منطقه غرب آسیا است.«
مشاور عالی نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران 
با اشاره به اینکه اگر امروز خطر داعش در حال مرتفع 
شدن از سر بشــریت بوده به خاطر مجاهدت های 
سپاه پاسداران است، می گوید: »اگر همت، تالش 
و ابتکارات سپاه پاسداران نبود قطعا گروهک های 
تروریستی مثل داعش می توانست بحران ها و فجایع 

بسیاری را برای بشریت و دنیای غرب رقم بزند.«
وی تصریح می کند: »سپاه پاسداران در مبارزه با 
تروریسم در کنار ملت های سوریه و عراق قرار گرفت 

و با کمک به ارتش ها و دولت های درگیر با تروریسم 
توانست شر داعش را به مراتب کم کند و اما ترامپ 
سپاه را متهم می کند به حمایت از تروریسم تا از این 

طریق این نهاد انقالبی را مورد تحریم قرار دهد.«
سردار جوانی اضافه می کند: »رفتارهای متناقض 
آمریکایی ها مسبوق به سابقه است و ما در طی 37 
سال گذشته مرتب شاهد هستیم که حرف ها و عمل 
آنها متناقض است، به عنوان مثال ادعای حمایت از 
حقوق بشر را دارند درحالی که بیشترین جنایت را 

در حق بشریت همین ها مرتکب شدند.«
مشاور عالی نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران 
پیرامون ادعای آمریکایی ها در مبارزه با تروریســم 
اظهار می دارد:« درحالی این ادعا از ســوی ایاالت 
متحده آمریکا مطرح می شــود که خودشان حامی 
و مبدع گروه های تروریســتی هستند و بیشترین 
ســهم را در بی ثبات سازی اقصی نقاط جهان دارند 

اما دیگران را متهم به این امر می کنند.«
وی ادامــه می دهد: »آمریکا فکــر می کرد با 
فروپاشی شــوروی سابق و بلوک شرق، به رهبری 
جهان دســت پیدا می کند امــا بیداری ملت ها در 
منطقه راهبردی غرب آســیا و بــه برکت انقالب 
اسالمی، به دوران سلطه آمریکایی ها پایان می دهد، 
بنابراین آنها از شکست های خود عصبانی هستند.«

ســردار جوانی با  اشــاره به اینکــه آمریکا با 
ابرقدرتی هــم خداحافظی خواهد کرد، می گوید: 
»آمریکایی هــا از رهبری جهــان در آینده تنزل 
پیدا خواهند کرد و به یک قدرت هم سطح دیگر 
قدرت ها تبدیل خواهند شد و از ابرقدرتی فاصله 

خواهند گرفت.«
مشاور عالی نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران 
می افزاید: »آمریکایی ها برای اینکه روند تحوالت را 
تغییر دهند به مغلطه روی می آورند که در همین 
راستا دچار تناقض گفتاری هم می شوند همانطور 
که دیدیم برای دو قطبی ســازی در ایران خود را 
طرفدار ملت ما نشــان می دهنــد و از طرف دیگر 
وقتی می خواهند تحریم هایی را بر این ملت تحمیل 
کنند ملت ایران را به عنوان ملت تروریستی معرفی 

می کنند.«
وی در ادامه تصریح می کند: »کشوری که دولت 
مردان اینچنینی دارد قطعا آینده تیره و تاری خواهد 
داشــت و وضعیتی پیدا خواهد کرد که شاید ملت 
آمریکا تصورش را هم نمی کنند، از سوی دیگر الزم 
به ذکر اســت امروز ملت های منطقه بیدار شدند و 

سپاه پاسداران محبوب ملت های بیدار است.«
ســردار جوانی خاطرنشــان می کند: »ســپاه 
پاســداران در قلب ملت ایران و در قلب ملت های 
منطقه جــای دارد و آمریکا در رویارویی با همین 
ملت ها در منطقه، با شکست قطعی مواجه خواهد 
شــد که در آینده نتایج این شکست بیش از پیش 

آشکار می شود.«
در کنار همه این تفاســیر باید توجه داشت که 
حماقــت این افراد نیز نمی تواند دلیلی بر باز بودن 
فضا برای تصمیم گیری هایشــان باشــد و یا از این 
طریق و بر چســب احمق بودن به قولی هرکاری 

خواستند انجام دهند.
همچنین باید به این نکته توجه داشت که ترامپ 
آنقدر نسخه دقیق بدون روتوش آمریکایی است که 

رفتارهایش تفسیر آنچنانی ندارد.

❖

❖

- از شــرکتهای واجد شــرایط دعوت به عمــل می آید، جهت 
دریافت اســناد مناقصه با در دست داشــتن فیش واریزی مبلغ 
500/000 ریال به حساب شماره 0105052166009 بانک ملی 
به نام شهرداری اهواز به مدیریت قراردادها یا حراست شهرداری 
ســاختمان شماره 3 به نشانی:  اهواز- خیابان انقالب جنب 
پزشکی قانونی ساختمان شماره 3 شهرداری- اداره 
تماس 33799160-33774062(  قراردادها)تلفن 
یا بــه ســامانه مدیریــت قراردادها به نشــانی 

peymankar.ahvaz.ir مراجعه نمایند.
- در شرایط یکسان اولویت با شرکت های بومی خواهد بود.

- شــرکت های خدماتی به منظور شرکت در مناقصه باید دارای اصل 
تاییدیه معتبر اداره کار و امور اجتماعی می باشند.

- هزینه انتشار آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.
- مهلت قبول پیشــنهاد نرخ و پاسخ به مناقصه، از تاریخ انتشار آگهی 
بــه مدت ده روز کاری است و تحویل در محل دبیرخانه محرمانه 
حراســت مستقر در آدرس فوق الذکر می باشــد)حداکثر مهلت تحویل 

پاکت ها ساعت 15 روز سه شنبه مورخ 96/8/9 می باشد.(
- شهرداری در رد کلیه یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار می باشد.
- مبلغ ضمانت نامه شــرکت در مناقصه پنج درصد مبلغ اولیه می باشد 

که می بایست به یکی از سه طریق ذیل ارایه شود.
الف- فیش واریز مبلغ فوق به حســاب سیبا 0203994398001 نزد 

بانک ملی بنام شهرداری اهواز
ب- بصورت ضمانتنامه بانکی بنام ســازمان آتش نشانی و بمدت سه 

ماه از تاریخ افتتاح پیشنهادها با قابلیت یک دوره تمدید سه ماهه
ج- چک تضمین شده بانکی بنام سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی 

شهرداری اهواز
- برندگان اول و دوم مناقصه هر گاه حاضر به انعقاد قرارداد نشــوند 

سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.
- تاریخ برگزاری کمیسیون مناقصه در ساعت 12 ظهر روز چهارشنبه 
مورخ 96/8/10 می باشــد. حضور پیشــنهاددهندگان در جلسه مجاز 

می باشد.
- نتیجــه کمیســیون برابــر مــواد 15 و 18 آیین نامــه معامــات 
شهرداری های کانشهرها، به برنده اعام خواهد شد، تا مراحل انعقاد 

قرارداد انجام شود.
- به اســتناد بنــد 5 مــاده 11 آئین نامه معامات شــهرداری های 
کانشهرها، میزان تضمین انجام تعهدات 5٪ درصد می باشد که پس 

از تحویل قطعی آزاد خواهد شد.
- بر اساس ماده 10 آیین نامه مالی شرکت در مناقصه و ارائه پیشنهاد 

به منزله قبول شروط و تکالیف شهرداری می باشد.
- به برنده مناقصه پیش پرداخت داده نخواهد شد.

- سایر اطاعات و جزئیات در اسناد مناقصه مندرج شده است.

شــهرداری اهواز در نظر دارد موضوع مشــروحه زیر را از طریق 
مناقصه عمومی به شرکت های خدماتی واجد شرایط واگذار نماید.

یف
رد

مبلغ اولیهشرح مناقصه
)ریال(

پنج درصد 
سپرده شرکت در 

مناقصه)ریال(

خرید گاری فان در سطح 1
مناطق هشتگانه شهرداری اهواز

 23/500/000/000
ریال

 1/175/000/000
ریال

شهرداری اهواز

آگهی مناقصه عمومی
)نوبت اول(

اداره کل ارتباطات امور بین الملل شهرداری اهواز


