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ترامپ: با ایران سر جنگ ندارم
رئیس جمه��ور آمریکا در مصاحب��ه ای که بامداد 

دوشنبه منتشر شده گفته قصد جنگ با ایران ندارد.
دونالد ترامپ در مصاحبه ای با فاکس نیوز که بامداد 
دوش��نبه منتشر شده بار دیگر تأکید کرده قصد جنگ 
ب��ا ایران ندارد، اما در اظهاراتی ادعامحور گفته به ایران 

اجازه نخواهد داد تسلیحات هسته ای داشته باشد.
ترامپ گفت: »به ایران اجازه نخواهم داد س��اح 
هس��ته ای داشته باش��د. نمی خواهم بجنگم، اما وقتی 
با وضعیتی مثل ایران روبه رو باشید نمی توانید به آنها 
اجازه بدهید ساح هس��ته ای داشته باشند، نمی توان 
اجازه داد چنی��ن اتفاقی بیفتد«. رئیس جمهور آمریکا 
اضافه کرد: »با وجود همه مس��ائلی که اتفاق می افتد 
من کسی نیس��تم که بخواهد وارد جنگ بشود، چون 
جنگ به اقتصادها لطمه می زند و مهم تر از همه جنگ 

باعث کشته شدن انسان ها می شود«.
ترامپ علی رغ��م این بامداد دوش��نبه در توئیتی 
ایران را به جنگ طلبی متهم کرد و مدعی ش��د جنگ 
»پای��ان کار ایران« خواهد بود. او نوش��ت: »اگر ایران 
جنگ می خواهد رس��ماً پایان کارش خواهد بود. دیگر 

هرگز ایاالت متحده را تهدید نکن!«.
ارت��ش آمری��کا در هفته های گذش��ته ب��ا متهم 
ک��ردن ای��ران ب��ه افزای��ش تح��رکات در منطقه ناو 
گروه »یواس اس آبراهام لینکل��ن« و چهار بمب افکن 
»بی 52«  را روانه منطقه کرده اس��ت. تهران ادعاهای 
واشنگتن را رد و هدف آمریکا از انتشار چنین اخباری 

را »جنگ روانی« توصیف کرده است.  تسنیم

 مقابل هر خطری در کنار ایران 
خواهیم ماند

رئی��س »دیوان وقف س��نی« ع��راق ضمن اعام 
حمای��ت قاطع از تهران، تحریم های آمریکا علیه ایران 

را ظالمانه توصیف کرد.
»عبداللطیف الهمیم« رئیس »دیوان وقف سنی« 
که مرب��وط به اوقاف اهل تس��نن در عراق اس��ت، از 

جمهوری اسامی ایران حمایت کرد.
الهمی��م در جریان ضیافت افطاری که برگزار کرد 
و »ایرج مس��جدی« سفیر جمهوری اسامی ایران در 
ع��راق نیز در آن حضور داش��ت، تحریم ه��ای ایاالت 

متحده آمریکا علیه تهران را محکوم کرد.
پایگاه خبری »المس��له« به نقل از این مس��ئول 
عراق��ی گزارش داد که »تحریم های آمریکا علیه ایران 
ظالمانه اس��ت«. وی با بیان این مطلب تأکید کرد که 
»مردم ع��راق در برابر هرخطری که ای��ران را تهدید 

کند، در کنار این کشور برادر باقی خواهند ماند«.
ای��ن اظهارات الهمی��م حمایت ه��ای منطقه ای و 
بین المللی از جمهوری اسامی ایران در برابر تحرکات 
و اقدامات تنش زای آمریکا اس��ت ک��ه به گفته ناظران 
بیش��تر جنگ روانی علیه ایران اس��ت و با هدف بر هم 
زدن امنیت و ثبات منطقه صورت می گیرد.  فارس

خروج آمریکا از برجام اشتباه بود
وزیر خارجه پیش��ین آلمان در واکنش به مواضع 
آمریکا در ارتباط با ایران گفت، اقدام واش��نگتن مبنی 

بر خروج از توافق هسته ای اشتباه بود.
فیش��ر گفت: من تصور نمی کنم که دونالد ترامپ 
خواستار جنگی بزرگ در خاورمیانه است. من همچنین 
فکر نمی کنم که تهران خواس��تار تقابل  و جنگ باشد 
اما وقتی آمریکا شروع به اعزام ناو  هواپیما بر به منطقه 
می کند و یا به تحرکات نیروهای هم پیمانش می پردازد 

این خطر زیاد است که واقعه ای ناخواسته رخ دهد.
وی افزود: »اقدام یک س��ال پیش آمریکا مبنی بر 
خروج از توافق هس��ته ای با ایران اش��تباه بود.در این 
توافق ایران وظیفه داش��ت که برنامه هس��ته ای خود 
را متوقف کند. من از خودم می پرس��م که این )روند( 
کج��ا پایان می یابد. من هیچ نش��انه ای در دس��تگاه 
قدرت ایران نمی بینم که رژیم سقوط کند و اگر ایران 
هم از توافق هسته ای خارج شود در این صورت خطر 

جنگ افزایش خواهد یافت.«
فیش��ر همچنین درباره امکان فروپاشی اروپا هم 
گفت که اروپا در ش��رایط خوبی نیس��ت اما نمی توان 
از فروپاش��ی هم سخن گفت. هر اندازه که آینده اروپا 
در سایه تردید قرار بگیرد به همان میزان هم قوی تر 

خواهد شد.  فارس

ایران با حسن نیت برجام را اجرا می کرد
قائم مقام اس��بق وزارت خارج��ه آمریکا گفته که 

ایران با حسن نیت برجام را اجرا کرده است.
»آنتونی بلینکن«، قائم مقام سابق وزارت خارجه 
آمری��کا با بیان اینک��ه ایران با »حس��ن نیت« توافق 
هس��ته ای برج��ام را اجرا ک��رده، از تصمی��م »دونالد 
ترام��پ«، رئیس جمه��ور آمریکا برای خ��روج از این 

توافق انتقاد کرد. 
بلینکن در پاس��خ به س��والی در خصوص ش��دت 
گرفتن تنش ها میان ایران و آمریکا احتمال بروز جنگ 
می��ان دو طرف را رد کرد اما اوضاع را »نگران کننده« 

توصیف کرد. 
او گفت: »فک��ر می کنم کار هنوز به آنجا )جنگ( 
نکش��یده، ولی اوض��اع نگران کننده اس��ت و این مایه 

تأسف است چون الزم نبود به اینجا برسیم.«

اخبار

موضع گیری خصمانه وزیر خارجه انگلیس علیه ایران
وزیر خارجه انگلیس در س��خنانی مغرضانه ضمن دفاع از آمریکا، علیه ایران 

اتهام زنی کرد.
»جرمی هان��ت« در اظهاراتی خصمانه، به دف��اع از مواضع آمریکا در قبال 
ایران پرداخت و گفت در صورتی که »منافع« آمریکا در منطقه هدف قرار گیرد، 

ایاالت متحده به این اقدام پاسخ می دهد.
ب��ه گ��زارش »رویترز« وزیر خارجه انگلیس که در حاش��یه »اجاس بهداش��ت 

جهانی« در »ژنو« با خبرنگاران  صحبت می کرد، گفت که در صورت هدف قرار گرفتن 
مناف��ع آمریکا ، آن ها تافی خواهند کرد و این موردی اس��ت ک��ه ایرانی ها نیاز به تفکر 

بسیار، بسیار دقیق درباره آن دارند.
وزیر خارجه انگلیس در ادامه مدعی شد که بهترین راه جهت حل بحران خاورمیانه، 

عقب نشینی ایران از فعالیت های بی ثبات کننده اش است. فارس

دور دست
ایرانی ها سرافراز ایستاده اند و متجاوزان رفته اند

وزی��ر امور خارجه ای��ران در واکنش به توئیت رئیس جمه��ور آمریکا به وی 
یادآوری کرد که ایرانی ها چندین هزاره است که سرافراز ایستاده  اند و متجاوزان 

رفته اند.
ظریف نوش��ت: »به  تحریک تیم B، دونالد ترامپ امیدوار به رقم زدن کاری 

است که اسکندر، چنگیز و سایر متجاوزان در انجام آن شکست خوردند. ایرانی ها 
هزاران س��ال س��رافراز ایس��تاده اند، در حالی که متجاوزان همه رفته اند. تروریس��م 

اقتص��ادی و رجزخوانی نسل کش��ی پایان کار ایران را رقم نمی زن��د. هرگز یک ایرانی را 
تهدید نکن. احترام را امتحان کنید، جواب می دهد.«

ترام��پ بامداد دوش��نبه در توئیتی ایران را به جنگ طلبی متهم کرد و مدعی ش��د 
»اگر ایران جنگ می خواهد رس��ماً پایان کارش خواهد ب��ود. دیگر هرگز ایاالت متحده 

را تهدید نکن!«.

دیپلمات
آغاز بررسی ابعاد حادثه راه آهن »خواف_هرات« 
سخنگوی وزارت امور خارجه گفت:بررسی ابعاد حادثه راه آهن خواف_هرات 

و کمک به مداوای مجروحان بافاصله آغاز شده است.
سید عباس موسوی حادثه تروریستی مین گذاری در مسیر راه آهن خواف 
- هرات را که منجر به ش��هادت و جراحت چند تن از اتباع ایرانی و افغانس��تانی 

شاغل در این پروژه شد به شدت محکوم کرد.
وی با خانواده ش��هدا و مجروحان ایرانی و افغانس��تانی این حادثه ابراز همدردی 

کرد و گفت: بررس��ی ابعاد این حادثه و کمک به مداوای مجروحان بافاصله آغاز ش��ده 
اس��ت. به گفته عباس خطیبی معاون س��خت راه آهن بخش��ی از این پروژه به طول ۶۰ 
کیلومتر از مرز ش��متیغ در خاک ایران تا هرات در خاک افغانس��تان س��اخته می شود. 
وی از ش��هادت یک نف��ر و مصدومیت دو تن دیگ��ر از عوامل پیمانکار پ��روژه راه آهن 

خواف - هرات خبر داد.

سخنگو

موضوع مناقصه: عملیات اجرایى فــاز اول دیواره گذارى رودخانه لتحر 
(حد فاصل میدان شهیدان زارع مجرد تا رودخانه گازرگاه) مطابق شرح  
خدمات مندرج در اسناد و مدارك و شرایط مناقصه و قرارداد منضم .

مبلغ سپرده شــرکت در مناقصه: 350/000/000 (سیصد و پنجاه میلیون 
ریال) به صورت ضمانتنامه بانکى با اعتبار حداقل ســه ماهه یا ســپرده 

نقدى در وجه شهردارى کاشان.
مهلت دریافت اسناد حداکثر تا تاریخ 98/03/21 از اداره پیمان و رسیدگى 
، مهلت قبول پیشنهادات حداکثر تا تاریخ 98/03/23 و بازگشایى پاکتها 

در مورخ 98/03/26 در محل شهردارى کاشان خواهد بود.
- هرگاه برندگان اول تا سوم مناقصه ، حاضر به عقد قرارداد در مهلت مقرر 
نشوند ، سپرده شرکت در مناقصه ایشان به ترتیب ضبط خواهدگردید.
- کلیــه هزینه هاى چاپ آگهــى به عهده برنده مناقصه مى باشــد و 

شهردارى در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است
- سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مناقصه درج شده است.

تلفاکس:55440055-8(031)

آگهى مناقصه عمومى شماره 98/26

شهردار کاشان - سعید ابریشمى راد
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با  منطقه ای  کارش��ناس  یک  آس�یا بیان اینکه ق��درت منطقه ای غ�رب 
ایران بس��یار افزای��ش یافته اس��ت و می دانند که 
توان مقابله ب��ا ایران را ندارند، می گوید: ش��رایط 
حساس��ی در منطقه ب��ه وجود آم��ده و به عقیده 
بس��یاری از تحلیلگ��ران، در حال حاض��ر منطقه 
خاورمیانه به بش��که ای از باروت تبدیل شده است؛ 
اما اگر جنگی ایجاد ش��ود قطعا کشورهای مقابل 
ایران ضرر خواند کرد، زیرا بس��یار آسیب پذیرند و 

منافع  آن ها از بین خواهد رفت.
»عادل الجبیر« وزیر مش��اور دولت عربستان 
س��عودی در امور خارجی در کنفرانس خبری در 
ریاض با تکرار ادعاهای بی اس��اس علیه جمهوری 
اس��امی ای��ران و متهم کردن آن ب��ه تاش برای 
بی ثبات کردن منطقه، گفت که پادشاهی سعودی 
خواهان جنگ در منطقه نیس��ت و برای آن تاش 
نمی کن��د؛ بلکه تمام تاش خود را برای جلوگیری 

از وقوع چنین جنگی به کار خواهد گرفت.
معاون وزیر دفاع س��عودی هم مدعی شد که 
گ��روه انصار اهلل یمن "ابزار اج��رای مقاصد ایران" 
است. خالد بن س��لمان معاون وزیر دفاع سعودی 
در توییتی مدعی ش��د که حمل��ه نیروهای ارتش 
و کمیت��ه ه��ای مردمی یمن به تاسیس��ات نفتی 
س��عودی نش��ان می دهد که گروه انصار اهلل "ابزار 
اج��رای مقاصد ایران و در خدم��ت طرح های )به 

زعم وی( توسعه طلبانه تهران در منطقه است.
ش��اه س��عودی از س��ران کش��ورهای عرب و 
کش��ورهای حاشیه خلیج فارس دعوت کرده تا دو 
هفته دیگر در نشس��تی با موضوع حوادث اخیر در 
تأسیسات نفتی عربستان سعودی و بندر »فجیره« 

امارات شرکت کنند.
بر اس��اس این گزارش، روزنامه الش��رق االوسط 
تاکید کرد که قرار اس��ت در حاش��یه اجاس سران 
کشورهای اس��امی در دهه آخر ماه مبارک رمضان 
در شهر مکه مکرمه نشس��تی با حضور محدودی از 
سران کش��ورهای عربی برگزار ش��ود و معنای خبر 
این اس��ت که رهبران عربی که قرار است نخستین 
نشست رسمی ائتاف ناتوی عرب های سنی را افتتاح 
می کنند که  به منظور آماده ش��دن برای هر جنگی 

است که بین آمریکا و اسرائیل علیه ایران در بگیرد.
جعفر قنادباش��ی کارشناس مسایل منطقه ای  
در مورد نشست سران کشورهای عربی و اظهارات 
برخی س��ران این کش��ورها علیه ایران اظهار کرد: 
صف بندی علیه ایران توس��ط کش��ورهای مرتجع 
عرب��ی ب��ه همراهی آمری��کا در طول چهل س��ال 

پیروزی انقاب اس��امی همواره وجود داشته که 
متاس��فانه در این صف بندی، کشورهای عربی نیز 
رژیم صهیونیس��تی را با خود هم��راه کردهند، اما 
اتفاقی که در این سال های اخیر رخ داده این است 
که حضور این رژیم جعلی در منطقه علنی ش��ده 
و با همراهی کشورهای مترجع عربی علیه ایران و 

محور مقاومت فعالیت می کند.
وی تصریح کرد: شاهد هستیم که ایران در کنار 
کشورهای مقاومت ایس��تاده و آنها هم صف بندی 
را علیه ای��ن رژیم جعلی و هم پیمانانش تش��کیل 
داده ان��د، اما نکته ای که باید به آن توجه کنیم این 
اس��ت که نگاه ما به منطقه، نباید مقطعی باش��د؛ 
چراکه ش��واهد و رویدادهای اخیر در منطقه نشان 
می ده��د که جبهه مقابل ایران و محور مقاومت در 
حال ضعیف شدن است به طور مثال؛ اگر به اوضاع 
یمن و سوریه نگاه کنیم به این موضوع پی خواهیم 
برد که این کشورهای مقابل ایران در منطقه بسیار 
ضعیف ش��ده اند و هم��واره در جنگ هایی )یمن و 

سوریه( که به وجود آورده اند، شکست خورده اند.
قنادباش��ی به اظهارات برخی مقامات عربی و 

غرب��ی در خصوص جن��گ در منطقه خلیج فارس 
اش��اره کرد و گفت: شرایط حساسی در منطقه به 
وجود آمده و به عقیده بس��یاری از تحلیلگران، در 
حال حاض��ر منطقه به بش��که ای از باروت تبدیل 
شده است که هر زمان باید احساس خطر کرد، اما 
اگر چنین اتفاقی رخ دهد قطعا کش��ورهای مقابل 
ایران ضرر خواند کرد، چراکه آنها بس��یار آس��یب 
پذیر ش��ده اند و در ابتدا منافع آن ها از بین خواهد 
رفت و خودش��ان نیز در جریان موضوع قرار دارند، 
کشورهای عربی بازار خود را از دست می دهند که 

این به ضرر اقتصاد آنها تمام خواهد شد.

 هر اتفاقی رخ دهد به ضرر آمریکا
و عربستان است

این کارشناس مس��ایل منطقه ای تاکید کرد: 
جمهوری اس��امی ایران هی��چ گاه به دنبال جنگ 
نبوده و نیس��ت؛ هیچ زمانی هم آغاز کننده جنگ 
نیس��ت، اما اگر در این میان اتفاقی رخ دهد قطعا 
آمریکا و همپیمانان منطق��ه ای اش ضرر خواهند 
کرد، زیرا آمریکا ابتدا منابع نفتی خود را از دس��ت 
می دهد و دوم اینکه رژیم صهیونیستی را از دست 
خواهد داد و امنیت این رژیم برای آمریکا بس��یار 
مه��م اس��ت و نمی خواه��د منطقه دچ��ار بحران 
ش��ود، از سوی دیگر کش��ورهای مرتجع عربی هم 
بازارهای خود را از دس��ت خواهند، لذا در روزهای 

اخی��ر مقامات غربی بارها اع��ام کرده اند که قصد 
جنگ ندارند و هدف ش��ان ایج��اد تبلیغات روانی 

علیه ایران است.

می خواهند مصر را در مقابل ایران قرار  دهند
وی ب��ه اظهارات ع��ادل الجبیر اش��اره کرد و 
افزود: از اظهارات وی نباید تعجب کرد، چراکه آنها 
خود می دانند که اص��ا آمادگی جنگ در منطقه 
را ندارند و در جنگ یمن و س��وریه نیز شکس��ت  
خورده ان��د؛ لذا پش��ت چهره ع��ادل الجبیر ترس، 
نگرانی و مرعوب ش��دن نهفته اس��ت. هدف اصلی 
این کشورهای عربی این است که مصر را به سمت 
ائتاف ضدایرانی خود بکش��انند، چراکه می دانند 
مصری ه��ا یکی بزرگترین ارتش ه��ای دنیا و عرب 
را دارن��د و می خواهند مصر را ب��ه بازی در مقابل 
ایران وادار کنند و هدف از برگزاری نشست سران 

کشورهای عرب به منظور مقابله با ایران است.
قنادباش��ی خاطرنش��ان کرد:  اگ��ر جنگی در 
منطق��ه رخ ده��د این آمری��کا و کش��ورهای هم 
پیمان عربی اش هس��تند که متضرر خواهند ش��د 
و خودش��ان نیز به این موضوع رس��یده اند، چراکه 
قدرت منطقه ای ایران بس��یار افزایش یافته است 
و می دانن��د که ت��وان مقابل��ه با ای��ران را ندارند، 
لذا نشس��ت س��ران برخی از کش��ورهای عربی با 
موضوعیت ایران با شکست مواجه خواهد شد.الف

قنادباشی مطرح کرد؛

صف  بندی جدید علیه ایران 

فرمانده اسبق نیروی دریایی انگلیس: 
ترامپ خواهان جنگ با ایران نیست

فرمانده پیش��ین نی��روی دریای��ی انگلیس  ضم��ن تاکی��د بر اینک��ه »دونال��د ترامپ« در ح��اش�یه
خواهان جنگ با ایران نیس��ت، درباره ت��وان تافی جویی تهران 
هش��دار داد و اف��رادی چون »ج��ان بولت��ون« را »احمق هایی« 

خواند که هیچ چیزی از جنگ نمی دانند.

»اَلِ��ن ویلیام جان وس��ت« نظامی بازنشس��ته انگلیس��ی که 
از 2۰۰2 ت��ا 2۰۰۶ فرمان��ده نی��روی دریایی این کش��ور بود، در 
مصاحبه ای درباره توان ایران برای حمات تافی جویانه به هرگونه 
حمله آمریکا هش��دار داد و برخی گروه های پرنفوذ در عربس��تان 
سعودی، فلسطین اشغالی و آمریکا را حامی جنگ با ایران خواند.

او به »دیلی اس��تار« گفت: »ب��ه نظر من، خود دونالد ترامپ 
خواهان جن��گ )با ایران( نیس��ت اما گروه ه��ای قدرتمندی در 
اس��رائیل، عربستان سعودی و ایاالت متحده هستند که معتقدند 

چنی��ن حمله ای یک اتفاق خ��وب خواهد بود و "جان بولتون" از 
آن جمل��ه اس��ت. آنها فکر می کنند که پ��س از نابودی نیروهای 
مس��لح ایران، تغییر رژیم حاصل خواهد ش��د و همه چیز خوب 
پیش خواهد رفت اما فقط یک مش��کل در اینجا وجود دارد و آن 

این است که آنها کاما در اشتباه هستند«.
این فرمانده پیش��ین نیروی دریایی انگلیسی مدعی شد: »شما 
برای حمله به ایران، تسلط بر آن و سپس وادار کردن آن برای تبدیل 
ش��دن به یک کشور متفاوت )از جمهوری اس��امی ایران(، به یک 

میلیون )نظامی( نیاز خواهید داش��ت«. وست معتقد است که برای 
پیروزی نهایی آمریکا بر ایران، ایاالت متحده چاره ای جز اشغال این 
کشور ندارد و اگر چنین نکند، ایران توانایی حمات تافی جویانه در 

کل منطقه به نیروهای آمریکای و متحدانش را دارد.
وی گفت: »این بحث خطرناکی است که گفته شود همه چیز 
خوب پی��ش خواهد رفت، ما می توانیم هواپیماها و کش��تی های 
شما )ایران( را ساقط کنیم اما شما با این کارها پیروزی در جنگ 

را به اتمام نرسانده اید. فارس


