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توصیه حزب هندی به مودی
یکی از احزاب نزدیک به حزب حاکم هند به نخس��ت 
وزیر این کش��ور توصیه کرده برای ت��داوم حضور در 
پ��روژه بن��در چابهار، خری��د نفت خام از ای��ران را از 

سربگیرد.
آش��وانی مهاجان یکی از مقام های مسئول این حزب 
در این زمینه اظهار داشت: »با عدم خرید نفت ایران، 
هن��د بندر چابهار را به چین که کماکان خرید نفت از 
ایران را ادامه می دهد، واگذار می کند. از دس��ت دادن 

چابهار  یک شکست راهبردی بزرگ است.
دولت هند در پی فش��ارهای ش��دید آمریکا در حالی 
خری��د نفت خام از ای��ران را متوقف ک��رده که تهران 
س��ومین تامین کننده نفت خام این کش��ور محسوب 
می ش��ود. این در حالی اس��ت که هند در حال توسعه 
بن��در چابهار در ایران اس��ت و از آن ب��ه عنوان دروازه 
طالی��ی تج��ارت بین ایران،افغانس��تان و کش��ورهای 

آسیای مرکزی یاد می شود.  فارس 

حمایت مردم اروپا از تالش برای حفظ 
توافق هسته ای

نتایج یک نظرسنجی در کشورهای عضو اتحادیه اروپا 
نشان می دهد اکثر ساکنان این کشورها از تالش برای 

حفظ توافق هسته ای با ایران حمایت می کنند.
این نظرس��نجی را اندیشکده ش��ورای اروپایی روابط 
خارج��ی انج��ام داده و در آن س��ؤاالتی در م��ورد 
موضوعات مختلف در زمینه سیاست خارجی اتحادیه 
اروپا مطرح شده است. یکی از این سؤاالت در ارتباط 

با برنامه جامع اقدام مشترک )برجام( است.
در بخشی از گزارش این اندیشکده آمده است: مطالعه 
ش��ورای اروپایی روابط خارجی نش��ان می دهد که با 
وج��ود اختالف نظر جدی میان دولت های اروپایی در 
موضوع��ات مختلف منطقه، ام��ا از تالش های اتحادیه 
اروپ��ا برای حفظ توافق هس��ته ای با ای��ران، حمایت 

عمومی قدرتمندی وجود دارد.
بر اس��اس این نظرسنجی، در تمام ۱۴ کشور، اکثریت 
شرکت کنندگان از تالش برای برجام حمایت کرده اند. 
جال��ب آنکه می��زان حمایت از برجام در کش��ورهایی 
بیش از همه اس��ت که دولت هایی راس��تگرا دارند که 
کمت��ر از دیگ��ر اعضای اتحادی��ه اروپا با برج��ام ابراز 

همراهی کرده اند.  صداوسیما  

اخبار

از نظر ایران تمام تعهدات درون و برون 
برجام باید اجرا شوند

س��فیر پیش��ین ایران در لبنان گفت: به شرط آن که 
تحریم ها کنار گذاش��ته شود ش��اید حرکت به سمت 

مذاکرات امکان پذیر باشد.
احمد دس��تمالچیان، گف��ت: اروپایی ه��ا نیازمند آن 
هس��تند که برجام حفظ ش��ود چون مس��ائل امنیتی 
ب��رای آنها مهم اس��ت و این نگرانی ب��رای آنها جدی 
اس��ت از این رو مکرون س��عی دارد برجام و س��اختار 

آن را حفظ کند.
وی ادام��ه داد: اما آنچه برای ایران مهم اس��ت اینکه 
تمام تعهدات درون و برون برجام اجرا ش��وند از جمله 
بندهای��ی که مهم اس��ت ف��روش نفت ایران اس��ت و 
دریافت پ��ول و نقل و انتقال مال��ی. البته هنوز نتایج 
این مذاکرات مشخص نیست اما مذاکرات وسیعی در 
حال انجام اس��ت که اگر به نتیجه برسد احتماال ادامه 
جلس��ات در نیویورک خواهد بود و پیش بینی ش��ده 

مالقات هایی باشد.
این دیپلمات پیشین کشورمان اظهار کرد: برجام یک 
توافق دو طرفه اس��ت و ای��ران تمام تعهداتش را نجام 
داده اگر دیگران تعهداتش��ان را نجام دهند ایران هم 
باقی می ماند اما اگر این اتفاق نیفتاد ایران هم به طور 

تدریجی از برجام خارج خواهد شد.
وی گف��ت: ترام��پ از دی��دار با روحان��ی صرفا دنبال 
گرفتن عکس یادگاری اس��ت مثل آنچ��ه درباره کره 

شمالی اتفاق افتاد.
این دیپلمات پیش��ین کش��ورمان در رابطه با احتمال 
هرگونه مذاکره میان ای��ران و آمریکا گفت: آمریکا به 
دنبال شناساندن رژیم صهیونیستی در منطقه است و 
کشورهای مختلف را به عنوان برده خود در این مسیر 
می خواهند، مثل نگاهی که امروز به عربستان سعودی 
دارند. آمریکا از مذاکره با ایران هم به دنبال استیالی 
همین هدف اس��ت. اما در مقاب��ل آنها جبهه مقاومت 
وج��ود دارد و ای��ن دو محور برای تعیین سرنوش��ت 
آینده منطقه در جنگ هس��تند. آمریکا دنبال تقسیم 
کشورهای منطقه است تا به هر شکل آن را در اختیار 
بگیرد اما جبهه مقاومت تالش دارد تا کشورها مستقل 

از آمریکا و جنایت های رژیم صهیونیستی باشند.
وی ادامه داد: عراق بعد از صدام روز به روز مس��تقل و 
توس��عه یافته تر می شود و همین مساله درباره سوریه 
نیز اتفاق افتاد. االن در دوران گذار به سر می بریم و این 
مستلزم این است تمام کنشگران در این مساله درگیر 
باشند و خوش��بختانه هستند. بهترین زمین های سوق 

الجیشی در اختیار محور مقاومت است.  تسنیم

از نگاه دیگران 

طرح اتهام علیه ایران نشانه بزدلی است
عض��و دفتر سیاس��ی جنبش انص��اراهلل یمن گفت: عربس��تان به ای��ن بهانه که 
موشک های ما تهدیدی برای امنیت آن به شمار می رود علیه ما اعالم جنگ کرد 
و امروز وقتی چاه های نفت س��عودی را هدف قرار می دهیم، دیگران را به انجام 

عملیات متهم می کند.
محمد البخیتی هدف از عملیات اخیر پهپادی انصاراهلل به تاسیسات نفتی آرامکو 

را  وادار کردن عربس��تان برای پایان دادن به جنگ دانس��ت و گفت: وقتی عربستان 
تجاوزگ��ری خ��ود را متوقف و به محاصره خود علیه یم��ن پایان دهد، این عملیات ها به 
طور خودکار متوقف خواهد ش��د. وی گفت: امروز وقتی چاه های نفت س��عودی را هدف 
قرار  می دهیم، تعجب می کنیم که یمن را از این عملیات ها تبرئه و کس��انی غیر از ما را 
در ارتباط با آن متهم می کنند. این امر یک محکومیت برای آنها به ش��مار می رود. این 

امر همچنین بزدلی آنها را نشان می دهد.  تسنیم 

تنها راه ایران در قبال اقدام کانادا، تالفی و انتقام است
یک اس��تاد علوم سیاسی دانش��گاه تهران، گفت: تنها راه ایران در خصوص اقدام 

کانادا در توقیف اموال خود در این کشور، تالفی و انتقام است.
احمد بخشایش اردستانی اظهار کرد: سال ۲۰۰۵ تا ۲۰۰۹ دو مسئله در لبنان 
اتف��اق افتاد و چند ت��ن از خانواده ه��ای کانادایی گرفتار ش��دند و بعد از آن از 

حزب اهلل و گروه حماس شکایت کردند.
وی افزود: در س��ال ۲۰۱۵ زمانی که رابطه ایران با کانادا قطع ش��د، کانادا کم کم به 

تبعی��ت از آمریکا پرونده های این چند خانواده را بررس��ی ک��رد و حماس و حزب اهلل را 
محکوم کرد، ولی پولی نداشت که به خانواده ها بپردازد. چون نگاه کشور کانادا به ایران 
همان نگاه آمریکا هست تصمیم گرفت دو ساحتمان ایران که در شمال غرب این کشور 
قرار دارد و بس��یار ارزش��مند اس��ت توقیف کند و درآمد حاصل از آن را به خانواده های 

قربانیان بدهد.  ایسنا 

سفر صالحی به وین 
عل��ی اکبر صالحی رییس س��ازمان انرژی اتمی و مع��اون رییس جمهور دیروزدر 
راس هیاتی به منظور ش��رکت و س��خنرانی در کنفرانس عمومی ساالنه آژانس 

راهی وین شد.
ش��صت و س��ومین کنفرانس عمومی س��االنه آژانس بین المللی ان��رژی اتمی از 

امروزهفته جاری در وین آغاز به کار می کند.
تقویت اثربخش��ی اجرای پادمان ها و اس��تفاده بیشتر از علم و فناوری هسته ای برای 

توسعه، برخی از مباحثی اس��ت که نمایندگان کشورهای عضو آژانس بین المللی انرژی 
اتمی در ش��صت و س��ومین کنفرانس عمومی آژانس در وین در مورد آنها بحث خواهند 
کرد. صالحی عالوه بر سخنرانی در این نشست در حاشیه آن با تعدادی از همتایان خود 
دیدار می کند.گفتنی اس��ت؛ جمهوری اس��المی ایران در قبال هه تعهدات برجامی خود 

جز بدعهدی از کشورهای اروپایی چیز دیگری ندیده است.  مهر 

یک استاد دانش��گاه گفت: االن چهار سال است  
سیاست فشار حداکثری را می شنویم در حالی 
که این دوره از ش��ش ماه نباید تجاوز کند وقتی 

طوالنی می شود یعنی فشارها اثری ندارند.
س��عداهلل زارعیاظهار کرد: آمریکایی ها به صراحت 
گفتند و در جاهایی تلویحا اعالم کردند ایران باید 
چند مساله را برای اینکه در سطح منطقه و جهان 
م��ورد پذیرش قرار گیرد بپذیرد؛ اینکه اس��رائیل 
به عن��وان دولت مش��روعیت دارد، هرگونه اقدام 
منطقه ای باید مبتنی بر توافقات پیشین قدرت های 

غربی باشد، ایران باید درباره اقدامات صنعتی خط 
قرمزها را رعایت کند و این فقط هسته ای نیست 
بلکه دانش های های تک" را شامل می شود، ایران 
باید استاندارهای فرهنگی و اجتماعی آمریکایی ها 
را بپذیرد، ایران بای��د به لحاظ دفاعی حدودی را 
رعای��ت کند و ایران باید برای حض��ور و نفوذ در 

منطقه خطوط قرمز غرب را بپذیرد.
وی ادام��ه داد: در چنی��ن ش��رایطی از مذاکره 
صحب��ت می کنن��د اما این تحمی��ل یک طرفه 
خواسته هایشان اس��ت و با تهاجم نظامی فرقی 
ندارد. این یک جنگ سیاس��ی است که ژنرال ها 
پش��ت میز ب��ا کراوات می نش��ینند ام��ا صدای 

چکاچک اسلحه از آن شنیده می شود.
وی ادامه داد: وقتی کش��وری متوسل به تحریم 
و فش��ار حداکثری می ش��ود یعنی نتوانسته در 
مقابل ق��درت مقابله ای و دفاع��ی طرف مقابل 
کاری کند. در دوره کلینتون هم ایران آزاد نبود 
نفت خود را به راحتی بفروش��د ی��ا بازگرداندن 

پول هایم��ان. صده��ا حک��م قضای��ی در دوران 
گذشته علیه ما صادر ش��ده و میلیاردها دالر از 
پول های ما بلوکه شده. از این رو امروز صحبت 

از فشار حداکثری جنگ روانی است.
وی ادامه داد: االن چهار سال است این سیاست 
فش��ار حداکثری را می شنویم در حالی که این 
دوره از شش ماه نباید تجاوز کند وقتی طوالنی 
می ش��ود یعنی فش��ارها اثری ندارند. وی گفت: 
معتق��دم ما در حال رویت ی��ک وضعیت فراگیر 

جهانی هستیم. ایسنا 

ریم��ون آرون، نظریه پ��رداز رئالیس��م در ح��وزه روابط 
بین الملل، در جایی گفته اس��ت: »دیپلماس��ی یک بازی 
اس��ت که در آن بازیکنان گاه خطر از دس��ت دادن جان 
خ��ود را می پذیرند و گاه پی��روزی را بر ثمرات حاصل از 

پیروزی ترجیح می دهند.«
ش��اید این جمله برای دیپلمات یا سیاستمداری که قرار 
است س��ال ها در عرصه سیاس��ت فعالیت کند غریب به 
نظر آید. به نظر می آید نمی ش��ود همه چیز را بر سر یک 
پیروزی که مش��خص نیس��ت بتوانید نتیج��ه آن را هم 
ببینید یا نه قمار کنید. در واژگان جدید بین المللی شاید 
بت��وان به این کار لقب انتحار سیاس��ی داد. بااین حال به 
نظر می رسد گاهی اوقات برخی دیپلمات ها و یا برخی از 
شخصیت های سیاسی هم به عنوان آخرین راه های پیش 
رو برای باقی ماندن در عرصه سیاست و یا دست زدن به 

»قمار آخر« دست به انتحار دیپلماتیک بزنند.
در طول یک هفته گذش��ته خبرهای جالبی از واشنگتن 
به س��مت شرق مخابره ش��د. از یک س��و بولتون مشاور 
جنگ طلب ترامپ که از دوس��تان نزدیک )منافقین( بود 
ب��ه دلیل تحمیل کردن شکس��ت های پیاپ��ی به ترامپ 
در عرصه سیاس��ت خارج��ی این کش��ور به خصوص در 
مذاکره با کره ش��مالی و گروه طالبان در افغانس��تان، از 
کاخ س��فید اخراج شد. از سوی دیگر اما این لحن ترامپ 
ب��ود که بار دیگ��ر در مقابل ایران به ش��دت تغییر کرد. 
گرچه بهانه اخراج بولتون مس��ئله دیگری بود اما ترامپ 
که حاال کارنامه ای جز شکس��ت در مذاکرات بین المللی 
چون مذاکره با چین، طالبان، کره ش��مالی، هندوستان، 
دانم��ارک و یا حتی تصمی��م مذاکره با انص��ار اهلل یمن 
و ایران نداش��ته اس��ت، تنها به دنبال ی��ک پیروزی در 

گفت وگویی بین المللی اس��ت تا بتواند با خیال راحت به 
سمت رقابت های انتخاباتی سال ۲۰۲۰ برود. 

دول��ت روحانی که از ابتدای روی کار آمدن همواره اقتصاد 
و معیش��ت مردم را ب��ه مذاکره با آمریکا گره زده اس��ت، 
ح��اال که اروپا نیز ب��ه وعده های خود در برجام جامه عمل 
نپوش��انده است، باز هم سعی دارد راه رفته را یک بار دیگر 
ه��م امتحان کند. ترامپ با مالیم کردن لحن خود در برابر 
ایران به دنبال این است که تهران را وادار سازد تا گام های 
خود برای کاس��تن از تعهدات برجام��ی اش را برندارد اما 
در مقابل قرار اس��ت چه اقدامی انجام دهد؟ وعده اعطای 
برخی معافیت های نفتی به کشورهای خریدار نفت از ایران 
و هموار کردن بازگشت ۱۵ میلیارد دالر از درآمدهای ایران 
به کشور وعده ای است که قرار است ایران را وادار سازد به 

برجام پایبند بماند. تسنیم

شیطنت واشنگتن برای مقصر جلوه دادن ایران در حمله  پهپادی انصارهللا به آرامکو 

خیال پردازی آمریکا برای توجیه شکست سعودی 
گزارش

آمریکا در حالی تهران را به دس��ت داشتن درعملیات پهپادی 
انصاراهلل علیه تاسیس��ات نفتی آرامکو عربستان متهم می کند 
که این رژیم اس��تکباری دستش در ریختن خون مردم بیگناه 
یمن که جزء ضعیف ترین کشور منطقه به شمار می آید؛ آلوده 
اس��ت. جمهوری اسالمی ایران تنها حمایت معنوی از مردم و 
ارتش یمن را در دس��تور کار قرار داده است و مقصر و مسبب 
همه این آتش افروزی ها، آمریکای جنایتکار است و بهتر است 
انگش��ت اتهام زنی را به سمت خود روانه کند نه ایران که جز 
صلح و ثابت و امنیت و نیز حفظ استقالل و تمامی ارضی برای 

همه کشورهای منطقه و جهان چیز دیگری نمی خواهد.
مقام ه��ای آمریکایی در واکنش به عملیات پهپادی انصاراهلل و 
ارتش یمن علیه تأسیس��ات نفتی عربستان سعودی در منطقه 
بقیق، تالش کرده اند هجمه رسانه ای تازه ای علیه ایران شکل 

دهند.
بامداد روز ش��نبه ابتدا کاربران ش��بکه های اجتماعی از انفجار 
و آتش س��وزی در تأسیس��ات نفت��ی عظی��م منطق��ه بقیق« 
عربس��تان س��عودی خبر دادند. میزان آتش سوزی چنان زیاد 
بود که مقام های س��عودی این بار نتوانستند این خبر را پنهان 
کنن��د و به ناچار با صدور بیانیه ای رس��ما اعالم کردند که در 
این تأسیس��ات حریق رخ داده است. س��اعاتی بعد هم ریاض 
پذیرفت که این آتش س��وزی گس��ترده حاص��ل یک عملیات 

پهپادی است.
انصاراهلل و ارتش یمن مسئولیت این عملیات موفق را بر عهده 
گرفته و اع��الم کرده اند که این اقدام تالفی جویانه در پاس��خ 
به حمالت هوایی بی وقفه عربس��تان س��عودی و متحدانش به 
شهرهای مختلف یمن صورت گرفته است؛ حمالتی پنج ساله 
که به گفته سازمان ملل متحد بدترین بحران بشری در تاریخ 

معاصر را در یمن، فقیرترین کشور عربی، ایجاد کرده است.
با این وجود، از دیروزآمریکا که از طریق ارائه پشتیبانی نظامی 
به عربس��تان سعودی رسما در حمالت به یمن مشارکت دارد، 
انگش��ت اتهام را به س��وی ایران گرفته و تالش کرده تا پاسخ 
مشروع ارتش یمن را اقدامی از جانب تهران علیه ریاض جلوه 

دهد.
آغازگ��ر این خ��ط، توییتی بود که مای��ک پامپئو وزیر خارجه 
آمری��کا منتش��ر کرد. پامپئو ک��ه چندی پی��ش گفت هنگام 
ریاس��ت بر س��ازمان س��یا )آژانس مرکزی اطالع��ات آمریکا( 
دوره ه��ای دروغگویی و فریبکاری را گذران��ده، بدون هرگونه 
مدرکی، مدعی ش��د که ای��ران عامل نزدیک به ۱۰۰ حمله به 
عربس��تان س��عودی بوده و اکنون نیز حمله ای بی سابقه علیه 
تأمین انرژی جهان انجام داده است. هیچ مدرکی وجود ندارد 

که نشان دهد این حمالت از یمن انجام شده است.
این ادعای پامپئو با واکنش منفی گس��ترده ای در ش��بکه های 
اجتماع��ی روب��رو ش��د، از برخی نماین��دگان کنگ��ره گرفته 
ت��ا کارشناس��ان ام��ور غرب آس��یا. کیت کیت��زر مدیر بخش 
سیاس��تگذاری مؤسس��ه »Yemen Peace Now« در این 
مورد نوش��ته اس��ت: هیچ مدرکی وجود ندارد؟ اینکه حوثی ها 
مس��ئولیت آن را بر عهده گرفته اند، چ��ه؟ اینکه این حمالت 
پاس��خی تالفی جویان��ه به حم��الت هوایی ائتالف س��عودی-

اماراتی اس��ت که یمن را به گرس��نگی کش��انده، چه؟ اینکه 
این نتیجه طبیعی یک جنگ داخلی بین المللی ش��ده است که 
ایاالت متح��ده فعاالنه در آتش آن دمیده، چه؟ مهم نیس��ت 
چق��در دروغ بگوی��ی پامپئ��و، نمی توانید یمن را ب��ه عبارات 

ساده انگارانه ای خالصه کنید که میل شما به جنگ با ایران را 
تأمین کند. حمالتی مانند این، نتیجه تشدید مداوم این جنگ 
است. اگر می خواهید این حمالت را متوقف کنید، بهتر نیست 

که برای پایان دادن جنگ به دیپلماسی واقعی رو بیاورید؟
با وجود ای��ن واکنش ها، مقام های آمریکای��ی با درز هدفمند 
اطالعات تالش کرده اند تا فضای رسانه ای را نیز با توییتی که 

پامپئو منتشر کرد، همسو کنند.
ب��ه عنوان نمونه، روزنامه »نیویورک تایمز« به نقل از مقام های 
بی نام آمریکایی نوشته است: ظن مقام های آمریکایی و سعودی 
به این اس��ت که ایران نیروه��ای فنی را به یمن اعزام کرده تا 

حوثی ها را در زمینه فناوری پهپاد و موشک آموزش دهند.
این روزنامه با وجود اشاره به گزارش اخیر سازمان ملل متحد 
که در آن اش��اره شده است که ارتش یمن پهپادهایی با بردی 
نزدیک به ۱۵۰۰ کیلومتر در اختیار دارد، نوش��ته است: با این 
وج��ود همچنان این احتمال وج��ود دارد که ]این پهپادها[ از 
کش��وری دیگر مانند عراق یا از داخل خود عربستان سعودی 

ارسال شده باشند.
نیویورک تایمز سپس ادعا کرده است که تهران عالوه بر اعزام 
تکنسین به یمن، نیروهای یمنی را نیز برای آموزش در زمینه 

فناوری ساخت و تعمیر پهپاد، به ایران آورده است.
شبکه س��ی. ان. ان هم گزارشی مش��ابه نیویورک تایمز منتشر 
کرده و مدعی ش��ده اس��ت که این حمالت نه از یمن، بلکه از 
عراق انجام گرفته اس��ت. تنها دلیلی که سی. ان. ان برای اثبات 
این ادعا ارائه کرده، این اس��ت که ای��ن حمله از لحاظ میزان 

خسارات، بی سابقه بوده است!
در بخش��ی از این گزارش ادعا ش��ده است: به گفته یک منبع 
مطلع از این حادثه، نشانه های اولیه حاکی از آن است که این 
حم��الت از یمن صورت نگرفته و احتماال از عراق انجام ش��ده 
اس��ت. به گفته این مقام، این خسارت ناشی از حمله پهپادی 

بوده است.
ای��ن گزارش می افزاید: شورش��ی های حوث��ی تاکنون بیش از 
۲۰۰ حمل��ه پهپادی از یم��ن علیه اهدافی داخل عربس��تان 

س��عودی انجام داده اند و هیچ ی��ک از آن ها به اندازه حمله روز 
ش��نبه مؤثر نبوده اند. همین مسئله این باور را تقویت می کند 

که این حمله از داخل یمن صورت نگرفته است.
روزنامه وال اس��تریت ژورنال نیز ادعایی مشابه مطرح کرده، با 
این تفاوت که این رس��انه به نقل از مقام های آمریکایی نوشته 
اس��ت که این عملی��ات احتماال با موش��ک های کروز صورت 
گرفته اس��ت. این روزنامه نوشته اس��ت: افراد مطلع می گویند 
مقام های س��عودی و آمریکایی در ح��ال تحقیق در مورد این 
احتمال هس��تند که حمالت روز ش��نبه علیه تأسیاست نفتی 
سعودی، با موشک های کروزی صورت گرفته باشد که از عراق 

یا ایران شلیک شده اند.
وال اس��تریت ژورنال نقش داشتن ارتش یمن در این عملیات 
را زیر سؤال برده و سپس نوشته است: روز شنبه وزارت کشور 
عربستان سعودی گفت که این تأسیسات مورد حمله پهپادی 
قرار گرفته است. افراد مطلع، صحت این گفته را تایید کرده اند. 
اما مقام های ]کش��ورهای[ خلیج فارس گفتند که کارشناسان 
دارن��د ای��ن احتمال را نیز که در این عملیات از موش��ک های 
کروز، به جای پهپاد یا همراه با پهپاد، اس��تفاده ش��ده باشد را 

بررسی می کنند.
طرح ادعای نقش آفرینی گروه های مقاومت در عراق در حالی 
صورت می گیرد که واش��نگتن مدتی اس��ت که دولت عراق را 
برای فش��ار به حشدالشعبی تحت فشار قرار داده و شماری از 
اعضای این گروه ها را نیز در فهرس��ت تحریم قرار داده اس��ت. 
عالوه بر این، در ماه های گذشته برخی تأسیسات وابسته به این 
گروه ها هدف حمالتی قرار گرفته که برخی منابع مس��ئولیت 

آن ها را به آمریکا و رژیم صهیونیستی نسبت داده اند.
وال اس��تریت ژورنال در بخش��ی از گزارش خود واقعیت را در 
مورد رویکرد واش��نگتن در قبال این حادثه و دیگر موضوعات 
منطقه ای نوشته است، اینکه واش��نگتن از هر موضوعی برای 
فضاس��ازی رسانه ای علیه ایران استفاده می کند، فارغ از اینکه 
حقیقت چه باش��د. این روزنامه نوشته است: فارغ از اینکه چه 
کسی حمله روز شنبه را انجام داده و این حمله از کجا صورت 

گرفت��ه، س��ران ایاالت متحده و عربس��تان س��عودی احتماال 
انگشت اتهام را به سوی تهران خواهند گرفت.

البت��ه وزیر خارج��ه ای��ران در واکنش به اتهام زنی بی س��ند 
واش��نگتن به ته��ران درباره حمله پهپادی یمن به عربس��تان 
س��عودی گفت: مایک پامپئو بعد از ناکامی در فشار حداکثری 

علیه ایران به فریبکاری حداکثری روی آورده است.
محم��د جواد ظریف نوش��ت: مایک پامپئو بع��د از ناکامی در 
سیاس��ت فش��ار حداکثری علیه ای��ران، دارد ب��ه "فریبکاری 
حداکثری" روی می آورد. ایاالت متحده و مشتریانش در یمن 
ب��ه خاطر این توهم که  برتری تس��لیحاتی به پیروزی نظامی 

منجر نمی شود، گیر افتاده اند.
محمد ج��واد ظریف افزود: اته��ام زدن به ای��ران باعث پایان 
فاجعه نخواهد ش��د اما قبول پیش��نهاد آوریل ۲۰۱۵ ما برای 
پایان جنگ و آغاز گفت وگو ممکن است منجر به پایان فاجعه 

شود.
این پیام توییتری پاس��خی به پیام توییتری شب گذشته وزیر 
خارج��ه آمریکا ب��ود که در آن او بدون ارائه هر گونه س��ند و 
مدرک��ی ایران را به دس��ت داش��تن در پاس��خ پهپادی موفق 

یمنی ها به متجاوزان سعودی متهم کرد.
اشاره ظریف به پیشنهاد آوریل ۲۰۱۵« طرح پیشنهادی ایران 
ب��ود که موارد ذیل را دربر می گرف��ت: ۱- برقراری آتش بس و 
توقف س��ریع همه حمالت نظامی خارجی ۲- ارس��ال فوری و 
بدون وقفه کمک های انساندوس��تانه و پزشکی برای مردم یمن 
۳- از سرگیری گفتگوی ملی یمنی و تحت هدایت مردم یمن و 
با مشارکت نمایندگان همه احزاب سیاسی و گروههای اجتماعی 

این کشور ۴- تشکیل دولت فراگیر وحدت ملی یمن.
سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: آمریکایی ها سیاستی به نام 
فش��ار حداکثری را علی��ه ایران در پیش گرفتن��د که به دلیل 

ناکامی ها به سمت دروغ حداکثری گرایش پیدا کرده است.
س��یدعباس موس��وی به اظهارات وزیر ام��ور خارجه آمریکا و 
یکی از س��ناتورهای آمریکایی در خص��وص حمالت پهپادی 
به تأسیس��ات نفتی عربس��تان توس��ط یمنی ها واکنش نشان 
داد و اظهار داش��ت: حدود ۵ س��ال اس��ت که ائتالف سعودی 
ب��ا تجاوزات مکرر به یمن و ارتکاب انواع جنایات جنگی آتش 
جنگ را در منطقه ش��عله ور نگاه داش��ته و یمنی ها نیز نشان 

داده اند مقابل جنگ و تجاوز ایستادگی می کنند.
موسوی با اشاره به سخنان وزیر امور خارجه آمریکا خاطرنشان 
ک��رد: چنین اتهام زنی ها و اظهارنظره��ای کور و بی حاصل در 
چارچ��وب دیپلماتیک غی��ر قابل درک و بی معنی اس��ت. در 
رواب��ط بین المللی حتی "خصومت ورزی" هم دارای حداقلی از 
باورپذی��ری و چارچوب های منطقی اس��ت که مقامات آمریکا 
این اصول حداقلی را نی��ز درنوردیده اند. این گونه اظهارنظرها 
و اقدامات بیش��تر ش��بیه برنامه ریزی س��ازمان  های مخفی و 
اطالعاتی برای تخریب وجهه کش��وری به منظور زمینه س��ازی 
ب��رای اقداماتی در آینده اس��ت. آمریکایی ها سیاس��تی به نام 
"فشار حداکثری" در پیش گرفتند که ظاهراً به دلیل ناکامی ها 

به سمت "دروغ حداکثری" گرایش پیدا کرده است.
س��خنگوی وزارت امور خارج��ه در پایان تنه��ا راه حل ایجاد 
آرام��ش در منطقه و پایان دادن ب��ه بحران بی حاصل در یمن 
را توقف حمالت و تجاوزات ائتالف س��عودی، قطع کمک های 
سیاس��ی و تسلیحاتی کش��ورهای غربی به متجاوزین و تالش 

برای یافتن راه حل های سیاسی دانست.

آگهى تجدید مناقصه عمومى شماره 98/2
(مرحله دوم)

مدیر شهردارى منطقه سه کاشان، سید محمد متشکره

ول
ت ا
نوب

شهردارى منطقه سه کاشان 

موضوع مناقصه: عملیات زیرسازى معابر منطقه سه مطابق شرح خدمات 
مندرج در اسناد و مدارك و شرایط مناقصه و قرارداد منضم.

به  ریال)  میلیون  200/000/000 (دویست  مناقصه  مبلغ سپرده شرکت در 
با سپرده نقدى در  اعتبار حداقل چهار ماهه  با  بانکى  صورت ضمانتنامه 

وجه شهردارى منطقه سه کاشان.
مهلت دریافت اسناد حداکثر تا تاریخ 98/7/10 از اداره پیمان و رسیدگى 
، مهلت قبول پیشنهادات حداکثر تا تاریخ 98/7/12 و بازگشایى پاکتها 

در مورخ 98/7/14 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 خواهد گردید.
-کلیه هزینه هاى چاپ آگهى به عهده برنده مناقصه مى باشد و شهردارى 

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

تلفن: 55241329- 031

زارعی:

مذاکره در شرایط فعلی تحمیل یک طرفه خواسته های آمریکاست

چرا روحانی نباید درباره ترامپ انعطاف نشان دهد؟


