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یف با دبیرکل سازمان ملل  رایزنی ظر
در دیدار نماینده ویژه دبیرکل س��ازمان ملل در امور یمن 
با وزیر خارجه کشورمان ضمن بررسی آخرین تحوالت یمن بر 

لزوم پایان دادن به فاجعه انسانی در این کشور و یافتن راه حل 
سیاسی جامع تأکید شد.

به گزارش باش��گاه خبرنگاران، اسماعیل ولد الشیخ احمد 
با محمدجواد ظریف وزیر خارجه کش��ورمان دیدار و گفت وگو 

کرد.در این دیدار آخرین تحوالت یمن بررسی و بر لزوم پایان 
دادن به فاجعه انس��انی در این کش��ور و یافت��ن راه حل های 

سیاسی جامع تاکید شد.
ولد الش��یخ احمد پیش از این نیز با جابری انصاری معاون 

عرب��ی و آفریقایی وزارت خارجه کش��ورمان دیدار و گفت وگو 
کرد.

وی در این دیدار از حمایت های جمهوری اس��امی ایران 
برای حل سیاسی بحران یمن قدردانی کرد.

یککارشناسمسائلبینالملل:
مرجعیت عراق اجازه انحالل حشد الشعبی را نخواهد داد

کارش��ناس مسائل جهان عرب با اش��اره به تداوم حیات 
نیروه��ای مردمی در عراق گفت: در حقیقت جایگاه این دیــــدگاه

نیروه��ا و پش��تیبانی مرجعی��ت عراق از ای��ن نیروهای 
مردمی اجازه نخواهد داد که حشد الشعبی منحل شود.

»حس��ن هانی زاده«، در گفت وگو با تسنیم، در خصوص مشارکت فعاالنه  
الحشد الش��عبی در عملیات آزادس��ازی ش��هر تلعفر، با اش��اره به اینکه تقابل 
واش��نگتن با الحشد الش��عبی نادیده گرفتن تمامیت ارضی عراق اس��ت، بیان 
داش��ت: با توجه به جایگاهی که الحشد الش��عبی در طول سه سال گذشته در 
عراق پیدا کرده، سلس��له جریان س��ازی هایی علیه این نی��روی مردمی ایجاد 

شده است.
وی با توجه به خصومت واش��نگتن با الحشد الش��عبی گفت: آمریکایی ها 
اخیراً به  طور مستقیم به عرصه های میدانی وارد شده اند و با بمباران نیروهای 
الحشد الش��عبی عمًا در تقابل با این نیرو ها ق��رار گرفته اند. آمریکایی ها اعام 
کرده  اند که الحشد الشعبی نباید در آزادسازی تلعفر مشارکت داشته باشد. این 
امر در واقع به  نوعی نادیده گرفتن تمامیت ارضی عراق و اس��تقال این کشور 
اس��ت؛ به اعتبار اینکه آمریکایی ها در حال حاضر س��عی می کنند بین ارتش 

عراق و نیروهای الحشد الشعبی اختاف افکنی کنند.
کارش��ناس مسائل جهان عرب با اشاره به سفر مقتدی صدر به ریاض نیز 
تأکید کرد: سلس��له تصمیماتی برای تعامل با نیروهای مردمی الحشد الشعبی 
در س��فر اخیر مقتدی صدر رهبر جریان صدر عراق به عربس��تان و دیدار وی 
با محمد بن س��لمان ولیعهد عربس��تان صورت گرفته است. عربستان سعودی 
به مقتدی صدر مأموریت داد که ش��یعیان را به دو دسته شیعه فارس و شیعه 
عرب تقس��یم کند و نوعی صف بندی میان جریان های شیعه عراقی ایجاد کند. 

گفتنی است برخی جریان ها به دنبال حذف الحشد الشعبی هستند. 

درادامهسیاستهایضدایرانی
دستگیری 12 نفر از سوی کویت به بهانه ارتباط با تهران 

وزارت کش��ور کویت اعام کرد مقام های این کشور ۱۲ 
حــاشیه نف��ر از افرادی ک��ه به صورت غیابی به اتهام جاسوس��ی در

برای ایران و حزب اهلل محاکمه ش��ده اند را دستگیر کرده 
است.

به گزارش تسنیم، کویت پیشتر با بیان اتهامات اثبات نشده ادعا کرده بود 
۲5 نفر از اتباع این کش��ور و یک تبعه ایران قصد انجام عملیات »تهاجمی و 

خصمانه« در کویت داشته اند. ایران، قاطعانه این اتهامات را رد کرده است. 
یک نفر از این نفرات به اعدام و بقیه به حبس محکوم شدند. دیوان عالی 
کوی��ت روز ۲8 خرداد، این حکم اعدام را به حبس ابد تخفیف داد. ۱4 نفر از 
این نفرات، از جمله فردی که ادعا می ش��ود تبعه ایران بوده، به صورت غیابی 

محاکمه شدند. 
خبرگزاری رس��می کویت دیروز شنبه نوشت: »وزارت کشور کویت اعام 
می کن��د که نهادهای امنیتی ۱۲ نفر از افراد قبًا محکوم ش��ده را در مناطق 
مختلف دس��تگیر کرد.« این بیانیه ادع��ا کرده مقام های کویت در تاش برای 
یافت��ن دو نفر دیگری هس��تند که به صورت غیابی محاکمه ش��ده و متواری 
هس��تند.  خبرگزاری رس��می کویت روز شنبه نوش��ت: »وزارت کشور کویت 
اع��ام می کند که نهاده��ای امنیتی ۱۲ نفر از افراد قبًا محکوم ش��ده را در 

مناطق مختلف دستگیر کرد.«
این بیانیه ادعا کرده مقام های کویت در تاش برای یافتن دو نفر دیگری 
هستند که به صورت غیابی محاکمه شده و متواری هستند.  این نخستین بار 
نیست که کویت ادعای دستگیری افرادی را در رابطه با ایران مطرح می کند. 
بیش از این نیز در سال ۲0۱3 دستگیری شیعیانی که متهم به رابطه با ایران 
بودند، خبرس��از ش��ده بود. دولت ایران با رد این اتهامات، انتشار این اخبار را 

فضاسازی رسانه ای در راستای ایران هراسی در منطقه عنوان کرده است.

اظهارات ضد ایرانی ترامپ 
رئیس  جمهور آمریکا بار دیگر ادعای خود را درباره 

پایبند نبودن ایران به روح »برجام« تکرار کرد.
به گزارش فارس، »دونالد ترامپ« که بعد از دیدار 
ب��ا اعض��ای تیم امنیت مل��ی اش در جم��ع خبرنگاران 
صحبت می کرد، در جواب سوالی درباره پایبندی ایران 
به توافق هسته ای گفت: »ما نقظه نظرات بسیار قاطعی 
داری��م، ولی می گویم ک��ه آنها مطمئناً ب��ه روح توافق 
پایبند نیستند... درباره پایبندی به روح توافق، می گویم 

که ایران مطلقاً پایبند نیست.«
ادع��ای ترامپ در حالی مطرح می ش��ود که آژانس 
بین المللی انرژی اتمی در تمامی گزارش های خود بعد 
از اجرایی ش��دن برج��ام پایبندی ایران ب��ه این تواقق 

هسته ای را تأیید کرده است.

اهدای نشان افتخار به صالحی
به پاس اقدامات و تاش های دیپلماتیک علی اکبر 
صالحی، نش��ان افتخار از سوی رئیس جمهور قزاقستان 
همزمان با برگزاری مراس��م س��الگرد برق��راری روابط 

دیپلماتیک ایران و قزاقستان به وی اهدا شد.
به گزارش تس��نیم، به پ��اس اقدامات و تاش های 
دیپلماتیک عل��ی اکبر صالحی، مع��اون رئیس جمهور 
و رئیس س��ازمان ان��رژی اتمی ایران نش��ان افتخار از 
س��وی نور س��لطان نظربایف، رئیس جمهور قزاقستان 
همزمان با برگزاری مراس��م بیس��ت و پنجمین سالگرد 
برقراری روابط دیپلماتیک ایران و قزاقستان و با حضور 
آرس��یانبیک محم��د اولی، وزیر فرهن��گ و ورزش این 

کشور به وی اهدا شد.
در این مراس��م رئیس س��ازمان انرژی اتمی ضمن 
تقدیر از اقدامات دوس��تانه کش��ور قزاقستان در توسعه 
روابط دیپلماتیک بویژه در میزبانی چندین دور مذاکرات 
هسته ای در آلماتی، از رئیس جمهور قزاقستان به جهت 

اهدای نشان افتخار تقدیر و تشکر بعمل آورد.
وی همچنین ب��ا مروری بر موضوعات بین المللی و 
دو جانب��ه خواهان تاش هر چه بیش��تر در رفع موانع 

توسعه روابط شد.

 اولویت های سیاست خارجی دولت دوازدهم 
برنامه ارائه ش��ده ظریف ب��رای دولت دوازدهم، در 
برگیرن��ده دو ابر اولویت دیپلماس��ی اقتصادی و تقویت 
روابط با همس��ایگان است و به این منظور تغییراتی در 

ساختار وزارتخانه رخ خواهد داد.
به گزارش مهر، وزرای پیش��نهادی دولت دوازدهم 
هر یک طبق روال مرسومی که هست برنامه هایشان را 
جه��ت اداره وزارتخانه های متب��وع خود تقدیم مجلس 
ش��ورای اس��امی می کنند تا نمایندگان ملت در زمان 
قانونی و مقرر در کمیس��یون های تخصصی با بررس��ی 
هم��ه ابع��اد آن و حت��ی صحب��ت حضوری ب��ا وزرای 
پیشنهادی نسبت به عملکرد و گذشته آنها و برنامه های 

آتی اشان، تصمیم گیری داشته باشند.
محمد جواد ظریف جزو آن دس��ته از وزرایی اس��ت 
ک��ه مجددا به عنوان وزیر پیش��نهادی امور خارجه برای 
س��کانداری آن وزارتخانه در دولت دوازدهم معرفی شده 
است. در برنامه ارائه شده از سوی ظریف، ضمن برشمردن 
چالش ها، تهدیدات و فرصت های منطقه ای و بین المللی 
جمهوری اس��امی ایران در دوران گذاری که در آن قرار 
داریم، به نقاط قوت و عملکرد دستگاه سیاست خارجی 

در دولت یازدهم هم پرداخته شده است.
آن گون��ه ک��ه در برنام��ه ظریف آمده، سیاس��ت 
خارجی کش��ورمان در دولت دوازدهم دو »ابراولویت« 
دارد. اولوی��ت اول ح��ل و فصل مش��کات منطقه ای و 
تقویت روابط و سطح همکاری ها با کشورهای همسایه 
و اولوی��ت دوم هم، هر چه فعال تر کردن »دیپلماس��ی 
اقتصادی« به نحوی که بتواند سیاست های کلی اقتصاد 
مقاومتی که م��ورد تاکید مکرر مقام معظم رهبری هم 
ق��رار دارد را در روابط خارجی ایران با دیگر کش��ورها 
جاری و ساری س��ازد و از این طریق منافع ملی کشور 

تامین گردد.
در برنامه ارائه شده دو اولویت فوق، الزم و ملزوم و 
مرتبط با یکدیگر دانس��ته شده و علت آن هم این گونه 
تفس��یر می شود که با حل و فصل مشکات منطقه ای و 
تقویت روابط با همسایگان بستر مناسبی جهت پیشبرد 

دیپلماسی فعال اقتصادی بوجود می آید.

شهرداري کاشان در نظر دارد نسبت به واگذاري تعدادي از امالک خود به شرح جدول ذيل 
مطابق شرح خدمات مندرج در اسناد و مدارک منضم از طريق فراخوان عمومي به شرکت 

کنندگان واجد شرايط اقدام نمايد.

مهلت دريافت اسناد حداکثر تا تاريخ ٩٦/٥/٣٠ ، مهلت قبول پيشنهادات حداکثر تا تاريخ 
٩٦/٦/٢ و بازگشايي پاکات در مورخ ٩٦/٦/٥ مي باشد.

کليه هزينه هاي چاپ آگهي به عهده برندگان فراخوان مي باشد.
تلفاکس:٥٥٤٦٥٨٥٨-٠٣١ 

شهردار کاشان – سيدمحمد ناظم رضوي

شهرداري کاشان 

آگهي فراخوان عمومي ( مزايده عمومي) 
نوبت دوم

شرح مزايدهشماره آگهي

۹۶/۵۸
اجاره يکباب مغازه نانوايي ماشيني واقع در ميدان وليعصر بدون اخذ سرقفلي ، 

حق کسب و پيشه و تجارت

۹۶/۵۹
 اجاره يک باب غرفه تعويض روغني واقع در پايانه مسافربري

 (بلوار شهيدان علي نبار) بدون اخذ سرقفلي ، حق کسب و پيشه و تجارت

۹۶/۶۰
اجاره يکباب غرفه کارواش واقع در پايانه مسافربري (بلوار شهيدان علي نبار) 

بدون اخذ سرقفلي ، حق کسب و پيشه و تجارت

۹۶/۶۱
اجاره يکباب غرفه سوپري (غرفه شماره ۶) واقع در پايانه مسافربري (بلوار شهيدان علي نبار) 

بدون اخذ سرقفلي ، حق کسب و پيشه

۹۶/۶۲
اجاره يکباب غرفه واقع در بلوار قطب راوندي ، حاشيه پارک انقالب بدون اخذ سرقفلي ، حق 

کسب و پيشه و تجارت

۹۶/۶۳
اجاره يکباب غرفه سوپري واقع در پارک بزرگ شهر بدون اخذ سرقفلي ، حق کسب و پيشه و 

تجارت

ت دوم
نوب

 آگهي دعوت مجمع عمومي عادي ساليانه

 شرکت تعاوني مسکن فرهنگان گنبد 
جلسه مجمع عمومي عادي ساليانه نوبت دوم شرکت تعاوني مسکن فرهنگان (فرهنگيان) 
گنبد به شماره ثبت ٣٩٥ و شناسه ملي ١٠٧٠٠٠٤١١٧٠ درساعت (٩) صبح روز يکشنبه مورخ 
٩٦/٠٦/٠٥ درمحل سالن فرهنگي بسيج به آدرس: انتهاي خيابان مدرس روبروي پارک 
ظفرتشکيل مي گردد. لذا از کليه اعضاي محترم تعاوني دعوت بعمل مي آيد جهت اتخاذ 

تصميم نسبت به موضوعات زير دراين جلسه حضور بهم رسانند.
  دستور جلسه :

 ١- استماع گزارش هيات مديره و مديرعامل و بازرس
٢- طرح و تصويب صورت هاي مالي سال ١٣٩٥

٣- طرح تصويب بودجه پيشنهادي سال ١٣٩٦
٤- انتخاب بازرسان اصلي و علي البدل

٥-تعيين و تکليف خط مشي شرکت در سال جاري
٦-تصميم گيري در خصوص پروژه هاي شرکت

الزم به يادآوري است که: اعضايي که بنابه داليلي نمي توانند در مجمع مذکور شرکت نمايند 
مي توانند حق خود را جهت حضور و دادن راي در اين مجمع به يک نماينده تام االختيار 
خود واگذار نمايند. هرنفرعضو حداکثر نمايندگي ٣ نفر عضو و هر غيرعضو نمايندگي فقط 
يک عضو را به همراه داشته باشد و حضورتوام عضو و نماينده تام االختيار وي در مجمع ممنوع 
است. عضو و نماينده وي مي بايست ازتاريخ ٩٦/٠٥/٢٤ لغايت ٩٦/٠٦/٠٤ از ساعت ٩ 
صبح لغايت ١٢ ظهر تواما به دفتر شرکت تعاوني به آدرس: خيابان ١٧ شهريور غربي نرسيده 

به فلکه ترمينال کد پستي: ٤٩١٩٦٦٩٥١٦ جهت تائيد نمايندگي خود مراجعه نمايند.
تاريخ  حداکثرتا   ٩٦/٠٥/٢٤ تاريخ  از  بازرسي  سمت  کانديداي  رساند  مي  اطالع  به 
٩٦/٠٦/٠١ نسبت به ارائه مدارک ذيل جهت تشکيل پرونده به هيات مديره تعاوني اقدام 

نمايند.
١-فرم تکميل شده مخصوص ثبت نام کانديدا ٢- کپي شناسنامه ٣-کپي کارت ملي ٤-کپي 

مدرک تحصيلي ٥-پايان خدمت (مرد) ٦- سوء پيشينه.
به همراه داشتن کارت شناسايي عکس دار معتبر جهت احراز هويت اعضاء و نمايندگان آنان 

جهت حضور در مجمع الزامي است.
اين جلسه با حضور هر ميزان از تعداد اعضاء و نمايندگي هاي آنان رسميت خواهد يافت.

افتخارالدين افتخاري- رئيس هيات مديره شرکت تعاوني  

به باور ناظران سیاسی وقتی 
نسخه پرونـــــده آمریکا  سیاستمداران 

حف��ظ داع��ش را ض��رورت 
مقابله با ایران بر می ش��مرند به صراحت می توان 
اذع��ان کرد بقای حیات نامش��روع اس��رائیل جزء 
اس��تراتژی های اساسی آمریکا محسوب می شود و 
ادع��ای واش��نگتن برای مب��ارزه با ای��ن گروهک 
نف��وذ  ب��رای  ت��اش  معن��ی  ب��ه  تروریس��تی 
بیش��تردرمنطقه اس��ت که حفظ تروریس��ت های 

تکفیری نیز جزء این سناریو محسوب می شود 
به تازگی وزیر خارجه پیش��ین آمریکا مدعی 
ش��ده اگر دولت این کشور گروه تروریستی داعش 
را شکس��ت دهد، »امپراتوری ای��ران« در منطقه 

تاسیس خواهد شد.
هن��ری کیس��ینجر، وزیر امور خارجه اس��بق 
آمریکا به دونالد ترامپ توصیه کرد: برای حفاظت 

از اسرائیل داعش را حفظ کند!
کیس��ینجر گفته شکس��ت داعش ب��ه قدرت 

گرفتن ایران در خاورمیانه منجر می  شود.
وی در ادامه نس��خه پیچی ه��ای جدیدش به 
رئی��س جمهور آمریکا توصیه ک��رده نباید با نابود 
کردن داعش، زمینه را برای توس��عه قدرت ایران 
در منطقه فراهم کرد؛ زیرا به ادعای وی، با س��لطه 
تهران و نیروهای متحدش بر اراضی آزاد ش��ده از 
چنگ داع��ش، یک »امپرات��وری رادیکال ایرانی« 

شکل خواهد گرفت.
کیس��ینجر 94 س��اله، که در زمان ریاس��ت 
جمهوری ریچارد نیکس��ون، وزی��ر خارجه آمریکا 
بود، در یاددداشتی برای خبرگزاری »کاپ ایکس« 

نوش��ت: در این ش��رایط، مثال سنتی که می گوید 
دشمِن دشمن شما می تواند به عنوان دوست شما 
باش��د، دیگر کاربردی ندارد. در خاورمیانه کنونی، 
دشمِن دش��من شما می تواند دش��من شما باشد. 
خاورمیان��ه با نوس��ان ایدئولوژی ها و ب��ا اقدامات 

خاصی، جهان را تحت تاثیر قرار داده است.
او در ادامه مطلب خود با مطرح کردن ادعاهای 
خود علیه ایران آورده است: جنگ دنیای بیرونی با 
داعش می تواند یک مثال باش��د. اغلب قدرت های 
غیرداعش��ی - از جمل��ه ایران و دولت های س��نی 
پیش��رو - بر ض��رورت نابودی داع��ش اتفاق نظر 
دارن��د. اما کدام یک از آن ها وارث س��رزمین های 
داعش خواهد بود؟ ائتاف س��نی ها؟ یا یک حوزه 
نفوذ که تحت سلطه ایران است؟ پاسخ آن چندان 
واضح نیس��ت؛ زیرا روسیه و کش��ورهای عضو ناتو 
از جناح های مخالفی حمایت می کنند. اگر اراضی 
تحت کنترل داعش از سوی سپاه پاسداران انقاب 
ایران ی��ا نیروهای آموزش دیده و مدیریت ش��ده 
آن ه��ا تصرف ش��وند، در نتیجه آن ی��ک کمربند 
از ته��ران تا بیروت ایجاد می ش��ود، ک��ه می تواند 
نش��انه ای از ظهور یک »امپراتوی رادیکال ایرانی« 

باشد.
وی در ادامه یادداشت خود مدعی شده است: 
در حالیک��ه اقدام��ات آمریکا به برخ��ی نیروهای 

وی��ژه در جبهه ه��ای زمینی و بمب��اران از طریق 
جنگنده ه��ای ائت��اف محدود می ش��ود؛ ایران در 
حال س��لطه بر هر دو کشور است. به همین دلیل 
برقرار ماندن داعش کمک بزرگی به محدود کردن 

قدرت نفوذ ایران خواهد کرد.
ج��دا از ن��گاه و رویکردهای ض��د ایرانی این 
وزیرخارجه پیشین که قبل تر نیز شاهد گزافه گویی 
و گستاخی های وی علیه جمهوری اسامی بودیم 
نکته حائز اهمیت این است که ادعای آمریکا مبنی 

بر مبارزه با داعش کاما پوچ و بی معناست.
با وج��ود اینک��ه آمریکای جنایت��کار تاکنون 
نقش پ��در داعش را به خوبی ایفا کرده اس��ت اما 
پیروزی ه��ای اخی��ر دولت و ملت س��وریه و عراق 
هریک در خاک کش��ور خود هزینه های سنگینی 
بر پیکره این گروهک های تروریستی تحمیل کرده 
و ه��ر روز بیش از گذش��ته به اف��ول و اضمحال 

نزدیک می شوند.
ب��ه نظ��ر می رس��د ب��ا شکس��ت های متعدد 
گروهک های تروریس��تی بی��ش از همه معادالت 
آمریکا و متحدانش دچار از هم گس��یختگی شده 
اس��ت به همین دلیل کیس��ینجر حفظ داعش را 
بهترین مس��یر برای بقای حیات اس��رائیل توصیه 

می کند. 
از بی��ن بردن محور مقاومت ایران- س��وریه- 

لبنان در راس��تای تضمین امنیت رژیم نامش��روع 
صهیونیس��تی و در نهای��ت مقابله ب��ا نقش و نفوذ 
رو به گس��ترش جمهوری اسامی ایران در منطقه 
جز اهداف مهم و اصلی آمریکا محس��وب می شود 
و دالره��ای س��عودی نیز به کمک ای��ن این رژیم 

استعمارگر آمده است
به باور ناظران سیاس��ی گروه های تروریستی 
در عراق و س��وریه اکنون به ظاهر شناس��نامه ای 
ب��ا رنگ و بوی مذهب و دین دارن��د. آنها در واقع 
تکفیری هایی هس��تند که با عناوین مختلف اما در 
خدمت آمریکا و برای تأمین منافع نامشروع رژیم 
صهیونیستی در منطقه دست به جنایات هولناکی 

می زنند.
براساس تقسیم بندی های سیاسی و فکری این 
گروه ها؛ مهمترین گروه های تروریس��تی درعراق و 
سوریه ش��امل داعش، جبهه النصره، گروه توحید 
و جهاد، جبهه اس��امی آزادیبخش سوریه، ارتش 
آزاد س��وریه و سایر تشکیات کوچک و متوسطی 
نظیر شورای مجاهدین عراق و انصار الُسنه هستند 
که هر یک بر اس��اس مبانی فک��ری در چارچوب 
تفک��رات افراطی��ون س��لفی و با هدف گس��ترش 
ایده های وهابی، تکفیری و ضد ش��یعی سر بیرون 

آورده اند. 
ام��ا امروز هم��ه می دانن��د که ای��ن جنایات 

و ای��ن گروه ها هیچ پیوند و انس��ی با دین اس��ام 
ندارند و آنچه که آنها می کنند، گسترش بی ثباتی 
وناامن س��ازی در منطقه ای است که رژیم اسراییل 
و امری��کا و انگلیس بدان چش��م طم��ع دوخته اند 
و وضعیت��ی که آنه��ا بوجود آورده اند زمینه س��وء 
استفاده و بهره برداری کشورهای غربی به خصوص 

امریکا از چنین شرایطی را فراهم کرده است.
ناظران سیاس��ی ب��ر این باورند ش��واهد انکار 
ناپذیری وج��ود دارد که نش��ان می دهند آمریکا، 
رژیم صهیونیستی، عربستان سعودی، هر کدام به 
طریق��ی به حمایت از گروه های تروریس��تی عراق 
و س��وریه اقدام کرده اند تا بدین وس��یله به اهداف 

خود نائل شوند.
آمریکا پس از حادثه یازدهم س��پتامبر، مقوله 
مب��ارزه ب��ا تروریس��م را ط��رح و آن را در جهت 
مناف��ع ایاالت متحده آمریکا، به مثابه ابزاری برای 
دس��تیابی این کش��ور به امیال توسعه طلبانه خود 

منطقه به کار گرفت. 
ناظ��ران سیاس��ی ای��ن را هم ب��اور دارند که 
ای��االت متحده نمی خواهد طرفین درگیری یعنی؛ 
چه تروریس��ت ها و چه دولتهای عراق و سوریه، به 
ط��ور کامل پیروز میدان ش��وند، بلکه ادامه جنگ 
فرسایش��ی به معن��ای تضعیف بیش��تر طرفین و 

اعمال نفوذ بیشتر امریکا خواهد بود.
 در حقیق��ت، ای��ن گون��ه اقدام��ات آمریکا با 
اهداف متعددی نظیر تسلط بر این گروهها با هدف 
تأمین منافع خود و متحدان منطقه ای واش��نگتن؛ 
راهبری می شود. آمریکا و اسرائیل دشمنان درجه 

اول ایران هستند.

چراییتوصیهکیسینجربهترامپبرایمحافظتازداعش

حفظ تروریست ها برای جلوگیری از حذف اسرائیل 

معاون وزی��ر خارجه ایران با 
اعام حمای��ت از تاش های گفتمــــان

س��ازمان ملل ب��رای حل هر 
چه س��ریعتر بح��ران در یمن و اس��تفاده از همه 
امکان��ات در این زمینه، موفقی��ت این تاش ها را 
منوط به بیطرفی کامل این س��ازمان و تاش برای 

اعتمادسازی بین طرف های درگیر خواند.
حسین جابری انصاری پس از دیدار و گفت وگو 
با اسماعیل ولد الشیخ احمد نماینده ویژه دبیرکل 
س��ازمان ملل در امور یم��ن، گفت  و گوهای انجام 
ش��ده را خ��وب و س��ازنده خواند و افزود: ایش��ان 
در تاش اس��ت که در ش��رایط فعلی مجدداً حل 
سیاس��ی و تحرک سیاسی را در صحنه یمن فعال 

کرده و پیگیری کند.
وی خاطرنش��ان کرد: دیدار ایشان از ایران در 
چارچ��وب دیدار از کش��ورهای منطقه برای جلب 
کمک در موفقیت این مسئولیت و این کاری است 
ک��ه در مقطع فعلی دنبال می کند.  جابری انصاری 
اضاف��ه کرد: ما از ابتدای بحران یمن معتقد بودیم 
که بحران یمن مثل بحران های مش��ابه در منطقه 
ح��ل نظامی ندارد و باید مبتن��ی بر گفت وگوهای 
مستقیم بین طرف های درگیر در یمن و حرکت به 
سمت حل سیاسی و مراجعه به آرای عمومی ملت 

یمن این مشکل در مسیر حل قرار بگیرد.
وی مهمتری��ن گام را توقف آتش بس و پایان 
جنگ ویرانگری خواند که همه چیز یمن را هدف 
گرفته و محاصره کاملی که بر یمن تحمیل ش��ده 
به نحوی که موجب تشدید بیماری های مختلف از 
جمله بیماری وبا شده و به شکل گسترده ای ملت 

ایران را هدف گرفته است.
مع��اون وزی��ر خارج��ه با بی��ان اینک��ه ما از 
تاش های س��ازمان ملل برای حل هر چه سریعتر 
بحران یمن و خروج از وضعیت فعلی به شکل کلی 

حمایت می کنیم، خاطرنش��ان کرد: معتقد بودیم 
ک��ه موفقیت ها و تاش ها منوط به این اس��ت که 
سازمان ملل در چارچوب ماموریت بین المللی خود 
بیطرفی کامل را رعایت کرده و برای اعتمادسازی 
بی��ن طرف ه��ای درگیر و بی��ن آنه��ا و ماموریت 

نماینده سازمان ملل تاش کند. 
مع��اون عربی و آفریقایی وزارت خارجه اضافه 
کرد: مفاهمه کلی بین ما و نماینده س��ازمان ملل 
وج��ود دارد و امیدواری��م با طرح ه��ای عملیاتی و 
ابت��کار عملی که س��ازمان مل��ل در پیش خواهد 
گرفت و مراع��ات همه جوانب موضوع تاش برای 
رفع هر چه س��ریعتر محاص��ره کامل ملت یمن و 
پایان جنگ ویرانگر تحمیل ش��ده بر این کش��ور، 

ام��کان موفقیت تاش  ها برای گفت وگوی جدی و 
مس��تقیم بین طرف های درگیر و حرکت به سمت 
حل سیاس��ی بحران که رجوع به آرای ملت یمن 
در نهای��ت آن خواهد بود، امکان خروج از وضعیت 

فعلی فراهم شود. 
جابری انصاری درباره اینکه آیا شیخ ولد احمد 
گزارش��ی از این س��فر ارائه کرد؟ گفت: ایشان در 
مرحله اخی��ر و در چارچوب برنام��ه و طرحی که 
دنبال می کنند از برخی کش��ورهای منطقه دیدار 
کرد و در مجموع برداشتی که در قالب گزارش این 
س��فر ارائه کرد این بود که زمینه های خوبی برای 

موفقیت تاش های مرحله فعلی وجود دارد.
وی هم چنین گفت که ولد الشیخ از جمهوری 

اسامی درخواست داش��ته و دارد که کمک کند و 
افزود: ما هم از ابتدا از تاش های سازمان ملل برای 
حل سیاسی بحران حمایت کردیم و در این مقطع 
خاص هم پایان هر چه س��ریع تر بح��ران در یمن، 
یعنی پایان فاجعه انسانی در یمن و همه تاش های 
خودمان را برای کمک به تاش های نماینده سازمان 

ملل و این سازمان به کار خواهیم گرفت.
معاون وزیر خارجه افزود: امیدواریم س��ازمان 
مل��ل و نماینده آن با در نظ��ر گرفتن واقعیت های 
صحنه یمن و خواس��ته های ای��ن ملت تاش کند 
برای اعاده اعتماد از دس��ت رفت��ه در صحنه یمن 
بین طرف های مختلف و بین آنها و نماینده سازمان 
ملل و امکان شروع یا حرکت این لوکوموتیو و قطار 
صلح را بتواند فراهم کند. وی در پایان تصریح کرد: 
ما از همه امکاناتمان در این مسیر برای حل هر چه 

سریع تر بحران یمن استفاده می  کنیم.

 قدردانی از حمایت های ایران
برای برقراری صلح در یمن

اس��ماعیل ولد الش��یخ احمد نیز پ��س ازاین 
دی��دار در جمع خبرنگاران ضمن ابراز خرس��ندی 
از حض��ور در ایران و قدردانی از حمایت های ایران 
ب��رای برقراری صلح و ثابت در یمن تأکید کرد که 

بحران یمن راه حل نظامی ندارد.
وی ب��ر حل سیاس��ی ای��ن بح��ران از طریق 
مس��المت  آمیز تأکی��د کرد و اف��زود: در چارچوب 
حل سیاس��ی بحران یمن به ایران س��فر و با آقای 
جابری انص��اری دیدار کردم ت��ا جنگی که یمن و 

ملت آن را درگیر کرده است، خاتمه یابد.
ولد الش��یخ در پاس��خ به س��ؤالی درباره طرح 
آمریکا برای انتش��ار عم��دی ویروس وبا در یمن و 
اینکه آیا سازمان ملل این موضوع را بررسی کرده 
اس��ت، بدون پاسخ به این س��ؤال، عنوان کرد: من 
نمی گوی��م بحرانی که در ح��ال حاضر در یمن در 
جریان اس��ت، بحرانی بی سابقه در جهان نیست، 
ولی ش��کی نیس��ت که این جنگ، شرایط سخت 
و اوضاع بهداش��تی و انس��انی در یمن را متش��نج 
کرده است. حقوق کارمندان بخش های بهداشت و 
درمان پرداخت نمی شود و همه اینها باعث فاجعه 

کنونی در یمن شده است.
نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل در امور یمن 
ادامه داد: شما می دانید که من از چهار سال پیش 
تاکنون به عنوان هماهنگ کننده امور انس��انی در 
یمن فعال هس��تم و از آن زمان تاکنون نسبت به 
بروز فاجعه وبا در یمن هش��دار دادم. شرایط برای 
بروز این بیماری ها فراهم ش��ده ب��ود و نتیجه آن 

فاجعه کنونی است که اکنون شاهد آن هستیم.
وی بار دیگر تأکید ک��رد که راه حل همه این 
مس��ائل از جمله ش��یوع وبا و فاجعه انس��انی یک 

راه حل سیاسی فوری است.
نماینده وی��ژه دبیرکل س��ازمان ملل در امور 
یم��ن درباره کارش��کنی های عربس��تان و ائتاف 
عرب��ی برای رس��یدن کمک ه��ای انساندوس��تانه 
از جمل��ه دارو ب��ه مردم یمن و اینکه آیا س��ازمان 
مل��ل نمی خواه��د اقدامی حقوق��ی در این زمینه 
علیه عربس��تان صورت دهد؟ نیز خاطرنشان کرد: 
از جمل��ه مواردی که در ح��ال حاضر به آن توجه 
داریم، رس��یدن کمک های انساندوستانه به تمامی 
مناطق یمن اس��ت، اما در زمینه انتقال کمک های 
غذایی و س��ایر کمک ها به مناطق مختلف یمن از 

جمله تعز دشواری هایی وجود دارد.

جابریانصاری:

ازهمهامکاناتمانبرایحلسریعتربحرانیمناستفادهمیکنیم

مقامدولتاوباما:
ترامپمیخواهدتئوری»مرددیوانه«را

دربارهایرانپیادهکند
یک مقام ارشد کاخ سفید در دولت قبلی 

آمریکا با اشاره به اینکه ترامپ می خواهد معادلـــــه
تئ��وری »مرد دیوانه« را درباره ایران اجرا 

کند، نوشته که چنین رویکردی کارساز نخواهد بود.
به گزارش تس��نیم، »فیلی��پ گوردون«، دیپلمات س��ابق 
آمریکای��ی که بی��ن س��ال های ۲0۱3 تا ۲0۱5 مش��اور ویژه 
رئیس جمه��ور آمریکا بود در یادداش��تی به تحلیل دیدگاه های 
افراط��ی »دونالد ترام��پ«، رئیس جمهور آمری��کا درباره چین، 
ایران و کره شمالی پرداخت و نوشت او قصد دارد تئوری »مرد 

دیوانه« را پیاده کند. 
استفاده از تئوری »مرد دیوانه« در سیاست خارجی عموماً 
به ریچارد نیکس��ون، س��ی وهفتمین رئیس جمهور آمریکا طی 
س��ال های ۱969 تا ۱974، داده می شود. او تنها رئیس جمهور 
آمریکا بود که مجبور به استعفا شد و طی دوران ریاست جمهوری 
با مسائل متعددی مثل بحران نفتی ۱973 در پی جنگ اعراب 

و اسرائیل و رسوائی واترگیت دست وپنجه نرم کرد.  
تئوری »مرد دیوانه« در دوران او مبتنی بر رویکردی ساده 
بود: به وجود آوردن این باور در میان رهبران ش��وروی س��ابق 
که رفتار آمریکا ممکن اس��ت غیرمنطقی و شدیداً متغیر باشد. 
تئوری بیان می کرد که در این صورت، رهبران ش��وروی از بیم 
مقابله به مثل، دس��ت به تحریک کشوری که در جنگ سرد با 

آن هستند نخواهند زد.
گوردون نوش��ته است: »با گذشت چند ماه از دولت ترامپ 

هنوز مش��خص نیست سیاست خارجی او سرانجام چه مسیری 
را دنبال خواهد کرد. آنچه اما مش��خص اس��ت این اس��ت که 
رفتارهای تکانشی )عجوالنه(، تقابل جویانه و بی پروایی که وجه 
مشخصه ترامپ در دوران کارزار انتخاباتی بود، از دوران انتقال 

قدرت پابرجا مانده و به ریاست جمهوری او راه یافته اند.«
او می نویس��د: »ترامپ از زمان به دس��ت گرفتن سر رشته 
امور، هنجارها را به چالش کش��یده، مرس��ومات دیپلماتیک را 
شکسته و به اقدامات تحریک آمیز جزئی با دشنام یا تهدیدهای 

نوع خاص خودش پاسخ داده است.«
مقام سابق آمریکایی خاطرنشان کرده است: »ممکن است 
ماج��را این باش��د که ترام��پ قصد دارد به عنوان یک مس��ئله 
تاکتیکی مواضع س��خت گیرانه در موقعیت های چانه زنی اتخاذ 
کند؛ رویکردی در مذاکرات که او آن را »هنر معامله« می نامد. 
ریچارد نیکس��ون، مدتها پیش تئوری مرد دیوانه را ایجاد کرد- 

این ایده که او آنقدر غیرقابل پیش بینی است که اگر مطالباتش 
برآورده نش��وند، ممکن اس��ت هر لحظه کاری دیوانه وار انجام 
دهد. به نظر می رس��د ترامپ که به عدم ثبات رفتاری مش��هور 
است، فرد مناسبی برای اجرای این تاکتیک است.« گوردون در 
ادامه به پیش بینی فرضی وقایعی پرداخته که ترامپ در صورت 

ادامه این رویکرد در قبال ایران با آن مواجه خواهد شد.
او، ب��ا لحنی فرضی، حالتی را تصور کرده که در س��پتامبر 
۲0۱7، ترامپ از توافق هس��ته ای با ایران خارج شده و جنگ با 
این کش��ور را آغاز کرده است: »سپتامبر ۲0۱7 است و فضای 
کاخ س��فید را بحث درباره گزینه ها در خصوص تشدید تنش ها 
با ایران در بر گرفته اس��ت. ده ها سرباز آمریکایی دیگر در عراق 
در حمات مورد حمایت ایران کش��ته شده اند و رئیس جمهور 
ناامید اس��ت که حمات هوایی قبلی اش نتوانس��ته جلوی این 

اقدامات ایران را بگیرد.«


