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نگاه توکیو به روابط با ایران 
معاون ارشد وزارت خارجه ژاپن در دیدار با وزیر امور 
خارجه ایران گفت که کش��ورش برای روابط با ایران و 

تداوم رایزنی ها اهمیت زیادی قائل است.
»تاکئ��و موری« معاون ارش��د وزارت خارجه ژاپن که 
به تهران س��فر کرده اس��ت، با محمدجوادظریف وزیر 
امور خارجه کش��ورمان دیدار و گفتگو کرد. »موری« 
با اش��اره به گفت وگوهای سازنده اش با معاون سیاسی 
وزارت ام��ور خارجه افزود: کش��ورش ب��رای روابط با 
تهران و ت��داوم  رایزنی ها اهمیت زیادی قائل اس��ت. 
وزیر امور خارجه کش��ورمان نیز در این دیدار با اشاره 
به روابط خوب و س��ازنده دو کش��ور و همچنین سفر 
تاریخی و مهم نخس��ت وزیر ژاپن ب��ه تهران و دیدار 
با مقام معظ��م رهبری، از ادام��ه رایزنی ها با ژاپن در 
خصوص روابط دوجانبه و مس��ائل منطقه ای استقبال 

کرد.  فارس

توسعه روابط تهران- مکزیک
س��فیر ایران در مکزیکوسیتی گفت: جامعه ایرانی در 
مکزیک از بهترین جمعیت خارجی مقیم این کش��ور 

است و به همراهی با آنها افتخار می کنم.
محمدتقی حس��ینی س��فیر ایران در مکزیکوسیتی با 
خان��م کارولینا زاراگوس��ا فلورس مدیرکل کنس��ولی 
وزارت خارجه مکزیک دیدار و در مورد مسائل جامعه 
ایرانیان رایزنی کرد. او در این دیدار خاطرنش��ان کرد: 
جامع��ه ایران��ی در مکزیک از بهتری��ن جمعیت های 
خارجی مقیم این کش��ور اس��ت و من ب��ه همراهی با 
آنها افتخار می کنم.  س��فیر کش��ورمان خاطرنش��ان 
ک��رد: پیش از این دیدارهایی با مدیران امور مهاجرت 
 در وزارت کش��ور مکزیک داش��ته ام ک��ه مفید بودند. 

 باشگاه خبرنگاران جوان

فشار بر ایران تنش ها را افزایش می دهد
س��فارت روس��یه در لندن طی پیام��ی تاکید کرد که 
افزایش فش��ار بر ایران از س��وی آمریکا و انگلیس به 
تنش ها در خلیج فارس دامن می زند.  سفارت روسیه 
در لندن با انتش��ار پیامی نسبت به افزایش تنش ها در 

خلیج فارس هشدار داد.   ایسنا

اخبار

انگلیس مساله نفتکش ها را به ایران باخت
 رئی��س مرکز علوم سیاس��ی دانش��گاه عال��ی اقتصاد 
روس��یه معتقد اس��ت که دولت انگلی��س که با هدف 
فش��ار بر ایران نفتکش حام��ل محموله نفت ایرانی را 
در تنگه جبل الطارق توقیف کرده بود با اقدام متقابل 
این کش��ور مجبور به عقب نش��ینی شد و در واقع در 

مساله نفتکش ها به ایران باخت.
گریگوری لوکیانف ب��ا بیان اینکه انگلیس امیدوار بود 
با توقیف نفتکش حامل نفت ایران بخشی از مشکالت 
خود در خروج از اتحادیه اروپا را حل کند، اظهار کرد: 
اما حوادث بعدی و توقیف نفتکش انگلیس��ی اس��تنا 
ایمپرو توس��ط سپاه پاسداران به علت تخلف در اصول 
کش��تیرانی در تنگه هرمز نشان داد که لندن محاسبه 

نادرستی نداشته است.
وی ادام��ه داد: اگر تنش های ش��دید می��ان ایران و 
انگلیس نبود بعید بنظر می رسید که کشتی انگلیسی 
توقیف می ش��د و مس��اله از مج��اری دیپلماتیک و با 
توقی��ف کوتاه مدت نفتکش حل و فصل می ش��د اما 
اقدام دولت انگلیس در جبل الطارق ایران را مجبور به 

برداشتن چنین گامی کرد.
کارشناس روس معتقد است که حضور نیروهای بیگانه 
ازجمل��ه آمریکا و انگلیس در خلیج فارس و تنگه هرمز 
امنیت این آبراهه بین المللی را به خطر می اندازد.وی 
افزود: مطابق اصول بین المللی کش��تیرانی، امنیت هر 
محدوده آبی را کش��ورهای واق��ع در آن محدوده باید 
تامین کنند و کش��ورهای س��احلی خلیج فارس بویژه 
ای��ران از توانایی کافی برای تامین امنیت کش��تیرانی 
برخوردارند.رئیس مرکز علوم سیاس��ی دانش��گاه عالی 
اقتصاد روسیه یادآوری کرد: تمام مسائل در این منطقه 
از فش��ارهای غیرقانونی امریکا بر ایران برای جلوگیری 
از فروش نفت این کش��ور آغاز ش��ده است که از منظر 

قوانین بین المللی اقدامی مجرمانه محسوب می شود.
لوکیانف بر این باور اس��ت که هیچ کشوری حق ندارد 
کش��ور دیگر را از فروش کاالی تولیدی خود منع کند 
و آمریکا که مدعی دفاع از اصول اقتصاد آزاد و لیبرال 
اس��ت با اقدامات علیه ایران، خود به ناقض بزرگ این 
اصول تبدیل می شود.کارشناس روس معتقد است راه 
حل برای وضعیت کنونی خلیج فارس خروج نیروهای 
بیگانه از این آبراهه بین المللی اس��ت و در آن صورت 

وضعیت بتدریج به حالت عادی بازخواهد گشت.
لوکیانف گفت: سیاست های آمریکا در شرایط کنونی 
بر تنش آفرینی در منطقه اس��توار شده است و اهداف 
مختلف ازجمله منزوی کردن ایران، فروش تسلیحات 
بیش��تر به کش��ورهای منطقه و جلوگیری از صادرات 
نف��ت ایران به عن��وان اهداف راهب��ردی این اقدامات 

واشنگتن دنبال می شود.   ایرنا

از نگاه دیگران 

پسماندهای هسته ای دیگر کشورها در ایران دفن نمی شود
نماینده مردم تهران در مجلس با بیان اینکه پسماندهای هسته ای کشورهای دیگر 
در ایران دفن نمی شود، گفت: این موضوع باید برای افکار عمومی واضح بیان شود.
مصطفی کواکبیان در جلس��ه علنی مجلس شورای اس��المی در تذکری شفاهی 
گف��ت:  آیت اهلل یزدی عضو ش��ورای نگهبان اخیرا در م��ورد مجلس اظهار نظری 

داشتند. ایشان فرمودند نمایندگان با وزرا در خصوص استیضاح ها البی می کنند، در 
حالی که اینگونه نیست. وی ادامه داد: با این اظهارات کل نمایندگان زیر سوال می روند. 

بنده از ایشان تقاضا دارم اگر مواردی را سراغ دارید معرفی کنید. نماینده مردم تهران در 
واکن��ش به اظهار نظر یکی از اعضای ش��ورای نگهبان پیرامون مصوبه مجلس درخصوص 
الیحه الحاق ایران به کنوانس��یون دفن پسماندهای هسته ای گفت: الزم است این مساله 
برای ش��فاف سازی در افکار عمومی واضح بیان شود. کواکبیان تاکید کرد: اینگونه نیست 

که پسماندهای هسته ای سایر کشورها در کشور ما دفن شود.  مهر

ایران خواهان هم پیمانی با همسایگان 
محمد ایرانی با اشاره به این که سیاست های اصولی ایران بر اساس ایجاد ارتباط 
س��ازنده با همس��ایگان است، افزود: این اولین بار نیس��ت که جمهوری اسالمی 
ایران خواهان همکاری وهم پیمان ش��دن با کش��ورهای حاش��یه خلیج فارس 

می شود.
سفیر جمهوری اسالمی ایران در کویت در گفت وگو با روزنامه الجریده گفت: ایران 

بر این باور اس��ت که کش��ورهای حاشیه خلیج فارس بدون دخالت های خارجی می 
توانند امنیت این منطقه حساس را حفظ کنند و منطقه نیازی به حضور نیروهای بیگانه 
ندارد. وی با اش��اره به مطرح شدن پیش��نهاد امضای معاهده عدم تعرض به همسایگان 
از س��وی محمد جواد ظریف و همچنین پیشنهاد تقویت گفت وگوهای منطقه ای گفت: 
این اولین بار نیس��ت که جمهوری اس��المی ایران خواهان همکاری و هم پیمان شدن با 

کشورهای حاشیه خلیج فارس می شود.  ایسنا

رایزنی ظریف در کویت 
محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسالمی ایران در ادامه رایزنی ها با 

مقامات منطقه دیروز راهی کویت شد.
روزنامه کویتی»القبس« در این باره اعالم کرد که ظریف در این سفر با مقامات 
سیاس��ی کویت دیدار و با »صباح الخالد« معاون نخست وزیر و وزیر خارجه این 

کشور گفت وگوهای دوجانبه خواهد داشت.
وزیر امور خارجه ایران قرار است در این هفته نیز سفری به سه کشور اروپایی فنالند، 

سوئد و نروژ داشته باشد. الزم به ذکر است که رئیس دستگاه دیپلماسی جمهوری اسالمی 
ایران عصر یکشنبه بیستم مرداد ماه به منظور دیدار و گفت وگو با مقامات قطری به دوحه 
رف��ت و در م��دت دو روز حضورش در قطر با »ش��یخ تمیم بن حمد آل ثانی« امیر قطر و 
»محمد بن عبدالرحمن آل ثانی« همتای قطری خود، ابعاد مختلف مناس��بات دوجانبه و 

تحوالت این روزهای منطقه را مورد بحث و تبادل نظر قرار داد.  فارس

وزیر امور خارجه در کنگره ملی الماس های درخشان: 
همه ما وامدار ایثارگران، شهدا و  آزادگان هستیم

وزیر خارجه تأکید کرد که آنچه کش��ور  ه ن�د و م��ا را حفظ کرده و در برابر س��ختی ها و پ���ر
فشارها باعث شده این کشور به پیش برود و در برابر زورگوها  

و قلدرها تسلیم نشود، فرهنگ ایثار و شهادت است.
محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان ظهر در کنگره 
مل��ی الماس های درخش��ان به منظ��ور تجلی��ل از آزادگان و 
همزمان با سالروز ورود آزادگان به میهن اسالمی طی سخنانی 
ضم��ن تبریک میالد امام ه��ادی و اعیاد قربان و غدیر، عنوان 
کرد: امسال روز ۲۶ مرداد در زمان نمادینی است بین دو عید 
که آزادگان سرافراز ما و دیگر ایثارگران ما، نماد امروز این دو 

عید هس��تند. عید قربان، عید ایثار و سرس��پردگی و بندگی و 
عید غدیر عید والیت.

وی خطاب به آزادگان گفت: ش��ما برای اطاعت از ولی امر همه 
چیز را در َطبق ایثار نهادید و به قربانگاه جبهه های دفاع مقدس 
رفتید ولذا گواریتان باش��د آنچه شما به دست آوردید و آنچه ما 
را همیش��ه شرمنده خودتان و راه و رفتارتان کردید.وزیر خارجه 
ب��ا بیان اینکه همه ما و هم مردم ایران وامدار ایثارگران، ش��هدا 
و آزادگان هستیم، اظهار داشت: آنچه کشور ما را حفظ کرده و در 
برابر همه نامالیمات، سختی ها و فشارها باعث شده این کشور به 
پیش برود و این کش��ور بایستد و این کشور سر خم نکند و این 
کشور در برابر زورگوها و قلدرها تسلیم نشود، همان فرهنگ ایثار 

و شهادت است که شما بهترین نمونه های آن هستید.
رئیس دس��تگاه دیپلماسی افزود: همه مردم ما از فرهنگ ایثار و 

شهادت و چشمه جوشانی که از اباعبداهلل الحسین به ارث بردند، 
بهره مندند و همه مردم ایران با این فرهنگ توانستند کشور را در 
برابر فشارها و تجاوز ها بیمه کنند؛ ولی مثال، شاهد و نمونه آن 
شما هستید و باالتر از آن شهدا که شاهدان بر امتند و رسول خدا 
شاهد بر همه ما. وی با بیان اینکه امروز در دنیای کنونی قدرت 
فقط توانمندی سیاسی، اقتصادی و نظامی نیست، اظهار داشت: 
امروز شاخصه های قدرت متنوع و متکثر شده اند و فرهنگ، باور و 

توانمندی ایستادگی یک عامل و شاخصه بزرگ قدرت است.
ظریف در ادامه سخنرانی خود افزود: مردم ما مبنای قدرت ما 
هس��تند و این قدرت است که در کنار سایر آنچه از این مردم 
داری��م، هر چه داریم از م��ردم داریم. امام )ره( که می فرمایند 
مردم ولی نعمت ما هستند، به واقع مردم ولی نعمت ما هستند 
و خانواده شهدا، ایثارگران و آزادگان و جانبازان بهترین نمونه 

مقاومت آن مردمی هس��تند که ب��ه خاطر همان مقاومت ولی 
نعمت ما شدند. 

ظری��ف اضافه ک��رد: مردمی که به خاطر تحمل س��ختی ها و 
ایستادگی اس��ت که ولی نعمت همه ما هستند. یعنی هر چه 
نعمت داریم در زیر س��ایه پ��روردگار از این مردم داریم و این 
یک عامل بزرگ قدرت اس��ت. اگر امروز آمریکا با همه ادعای 
ق��در قدرت��ی اش - چون ما تنها یک قدر ق��درت نداریم و آن 
خداس��ت - نمی تواند در برابر مردم ایس��تادگی کند به خاطر 
فرهنگی اس��ت که شما نماد آن فرهنگ هس��تید و به خاطر 
همین اس��ت که ما  وامدار ایثارگران هستیم و همواره وامدار 
ایثارگ��ران خواهیم بود اگر ما بخواهیم قدرت و س��ربلندی و 
ش��رف و عزت امروز را داشته باشیم باید همیشه به یاد داشته 

باشیم که وامدار چه کسانی هستیم. مهر 

نشست سه جانبه ایران، انصاراهلل یمن و سفرای 4 کشور اروپایی برگزار شد 

 ابتکار عمل تهران برای صلح 
و امنیت منطقه

گروه دیپلماسی  ویژه ابتکار عمل ه��ای جمهوری اس��المی ایران گ�زارش 
ب��رای تحقق صلح و ثبات در منطقه ه��ر روز ابعاد تازه می گیرد 
چنانکه در جدیدترین اقدام نشس��ت س��ه جانبه ای��ران، انصاراهلل 
یمن و سفرای 4 کش��ور اروپایی در تهران برگزار شد و در پایان 
حاضران بر توقف هر چه س��ریع تر جنگ و دس��ت یابی به راهکار 
سیاس��ی تأکید کرده و خواس��تار تسریع در ارس��ال کمک های 

انسانی به مردم یمن شدند.
جمهوری اس��المی ایران همواره بر اص��ل راهکار یمنی – یمنی 
ب��رای حل بح��ران یمن تاکید داش��ته و دارد و در ای��ن راه نیز 
طرح ه��ای متعددی را مطرح کرده اس��ت. جهانیان اذعان دارند 
که اگر س��ازمان ملل و کشورهای مدعی حل بحران یمن تاکنون 
ب��ه طرح های ایران توجه کرده بودن��د قطعا این بحران و فاجعه 
انس��انی بیش از 4 سال به طول نمی کشید. بر خالف کشورهای 
غرب��ی که از یک س��و به دنب��ال بهره گیری از ای��ن جنگ برای 
فروش س��الح و سرکیس��ه کردن کش��ورهای عربی هستند و از 
س��وی دیگر تسلیم ش��دن مردم یمن را راهکار پایان بحران می 
نامند جمهوری اس��المی، پایان حمالت ائتالف متجاوز به یمن، 
ارس��ال س��ریع کمک های بشردوستانه، تش��کیل راهبرد یمنی- 
یمنی برای تشکیل دولت و در نهایت آغاز روند بازسازی ویرانه ها 
را راهکار پیشنهادی برای پایان این بحران داشته که اگر تاکنون 
م��ورد توجه قرار گرفته بود قطع��ا پایان بحران را رقم زده بود. با 
تمام این تفاسیر در شرایطی که از یک سو مقاومت یمن رسوایی 
ائتالف سعودی آمریکایی را رقم زده چنانکه عملیات های پهپادی 
و موش��کی یمنی ها رس��ما آنها را زمین گیر کرده است. از سوی 
دیگر بیداری جهانی در باب ابعاد جنایات ائتالف آنها بویژه غرب 
را در برابر افکار عمومی قرار داده است. با این روند غرب گزینه ای 
ج��ز تغییر رفتار ندارد و در ای��ن بین تنها گزینه آنها بهره گیری 
از ظرفیت های جمهوری اس��المی اس��ت که از یک سو از جایگاه 
مهم مردمی در منطقه و جهان برخوردار اس��ت و پیش��گام صلح 
و امنیت شناخته می ش��ود و از سوی دیگر دارای جایگاهی ویژه 
در میان مردم یمن به کش��وری حامی مظلومان و مقابله کننده 
با ظالمان اس��ت. در این چارچوب حتی کشورهای اروپایی دست 
اجبار به س��وی ته��ران دراز کرده اند تا راهی ب��رای فرار خود و 
س��عودی از باتالق یمن بیابند. راهی که تهران تحقق آن را پایان 
تج��اوز به یمن و احترام به خواس��ت ملت این س��رزمین عنوان 
می کند. در همین چارچوب انصاراهلل یمن و س��فرای چهار کشور 
اروپایی )آلمان، فرانسه، انگلیس و ایتالیا( دیروز ۲۶ مرداد ماه در 

محل وزارت خارجه ایران در تهران برگزار شد.
در چارچ��وب رایزنی های جمهوری اس��المی ای��ران برای حل و 
فصل سیاسی بحران یمن نشست مشترک سه جانبه  ای با حضور 
هیاتی از کش��ورمان به ریاس��ت علی اصغر خاجی، دستیار ارشد 
وزی��ر امور خارجه در امور ویژه سیاس��ی، هیاتی از انصاراهلل یمن 
به ریاس��ت محمد عبدالسالم س��خنگوی انصاراهلل یمن و سفرا و 
روسای نمایندگی های چهار کش��ور ذیربط اتحادیه اروپا موسوم 
به E4 )انگلستان، فرانس��ه، آلمان و ایتالیا( در محل وزارت امور 

خارجه کشورمان برگزار شد. 
در این نشس��ت هیأت های حاضر در جلس��ه دی��دگاه  دولت های 
متبوع خود را در خص��وص تحوالت یمن از جمله در موضوعات 
سیاسی، میدانی و وضعیت انسانی یمن به شکل مشروح بیان و از 
استمرار وضعیت بحرانی یمن که به کشته و مجروح شدن ده ها 
هزار یمنی و ویرانی زیرس��اخت های این کشور منتهی شده است 

عمیقا ابراز تاسف کردند.در پایان این نشست، هیأت های شرکت 
کننده، با تاکید بر لزوم توقف هر چه س��ریع تر جنگ، بر راهکار 
سیاسی به عنوان راهکار نهایی بحران یمن تاکید و با ابراز نگرانی 
از وضعیت انس��انی در یمن خواستار تسریع در ارسال کمک های 

انسانی شدند. 
همچنین، هیأت های شرکت کننده بر لزوم اجرای کامل توافقات 
اس��تکهلم و انجام تعه��دات کامل طرفین تاکی��د کردند و آن را 

مقدمه ای بر حل و فصل نهایی سیاسی بحران یمن خواندند.
پیش از این س��فر انگلیس در ته��ران در توئیتی از برگزاری این 
نشس��ت خب��ر داد و از وزارت خارج��ه ایران ب��رای میزبانی این 
نشس��ت قدردانی ک��رد. هیأت جنبش انصاراهلل یمن به ریاس��ت 
محمد عبدالسالم سخنگوی انصاراهلل یمن و رئیس هیأت مذاکره 
کننده دولت نجات ملی که تهران حضور دارد روز یکش��نبه ۲0 
م��رداد ماه نیز با محمدجواد ظریف وزی��ر امور خارجه جمهوری 

اسالمی ایران دیدار و گفت وگو کرد.
ظری��ف در این دیدار خواس��تار توقف هر چه س��ریع تر جنگ و 
رف��ع محاصره یمن ش��د و با تاکید بر اینکه راه��کار حل بحران 
یمن سیاس��ی اس��ت، افزود: جمهوری اس��المی ایران همواره از 
انجام گفتگوهای یمنی- یمنی و اجرای کامل توافقات اس��تکهلم 

حمایت می کند.
 محمد عبدالس��الم همچنین یکشنبه با علی اصغر خاجی دستیار 
ارشد وزیر امور خارجه در امور ویژه سیاسی دیدار و در خصوص 
آخرین تحوالت یمن گفتگو و رایزنی کرد.خاجی هم با اش��اره به 
وضعیت فاجعه بار انسانی در یمن افزود: جمهوری اسالمی ایران 
همچنان به تالش های خود برای رفع محاصره آن کشور و ارسال 

کمک های انسانی به یمن ادامه می دهد. 

گفتن��ی اس��ت ای��ران تاکنون پنج دور نشس��ت با چهار کش��ور 
اروپایی )فرانس��ه، انگلی��س، ایتالیا و آلمان( درباره یمن داش��ته 
اس��ت. آخرین دور این نشست دوشنبه ۲7 اسفند ماه 1397 در 
شهر بروکسل پایتخت بلژیک با حضور »حسین جابری انصاری« 
دس��تیار سابق وزیر خارجه ایران در امور ویژه سیاسی و با حضور 
نمایندگان چهار کش��ور اروپایی و »هلگا اشمید« معاون مسئول 
سیاس��ت خارجی اتحادیه اروپا و دبیرکل سرویس اقدام خارجی 

این اتحادیه بو
س��ه روز مانده به پایان س��ال 1397 )دوش��نبه ۲7 اس��فند ماه 
1397( ش��هر بروکس��ل پایتخ��ت بلژیک میزب��ان پنجمین دور 
مذاکرات ایران و چهار کش��ور اروپایی )آلمان، فرانس��ه، انگلیس 
و ایتالی��ا( درباره بحران یمن با حضور »حس��ین جابری انصاری« 
دس��تیار ارش��د وزیر خارجه ایران در امور ویژه سیاسی و »هلگا 
اش��مید« معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و دبیرکل 
س��رویس اقدام خارجی این اتحادیه بود. جابری انصاری و اشمید 
به همراه مدیران کل سیاس��ی چهار کشور درباره اوضاع یمن به 
گفت وگو نشس��تند. البته پیش از آن هم جابری انصاری و اشمید 
در دیدار دوجانبه تحوالت یمن، سوریه و منطقه را مورد بحث و 

تبادل نظر قرار دادند.
پس از این نشس��ت اتحادیه اروپا در بیانی��ه ای اعالم کرد که این 
نشس��ت بر اوضاع سیاسی و انس��انی در یمن متمرکز بوده و همه 
طرف ها بر حمایت قوی خود از فرآیند سیاسی تحت نظارت سازمان 
ملل تأکید داشته اند. طرفین همچنین بر اهمیت توافق استکهلم و 

اجرای فوری آن به ویژه در بندر الحدیده تأکید کردند. 
تصمیم اتخاذ ش��ده در ایران این اس��ت ک��ه در ارتباط با یمن و 
بر اساس خواس��ته خود یمنی ها که از ایران نقش تسهیل کننده 

را طلب کرده اند، ما ب��ا اروپایی ها گفت وگوهای چند جانبه ای را 
پیش ببریم. دستیار ارشد وزیر امور خارجه در امور ویژه سیاسی 
افزود: صراحتا اعالم کرده ایم اگر این گفت وگوها به نتیجه برسد، 
گفت وگو در ارتباط با مسائل دیگر را نیز مورد توجه قرار خواهیم 
داد و در مورد آن در س��طح ملی تصمیم گیری خواهد ش��د. این 
موضع را با صدای بلند ه��م به اروپایی ها گفته ایم.جابری انصاری 
با یادآوری این نکته که یکی از دالیل موفقیت نس��بی مذاکرات 
استکهلم، همین چارچوب چند جانبه مذاکرات ایران و اروپا بود، 
افزود: اروپایی ها نیز به صراحت به تاثیر این چارچوب بر موفقیت 

مذاکرات استکهلم اشاره کردند.
این دیپلمات ارشد کشورمان تصریح کرد: اگر این گفت وگوها در 
یمن تاثیر خودش را به ش��کل ملموس��ی نش��ان دهد و منجر به 
پایان جنگ شود، در ایران با دید مثبت به گفت وگویی در ارتباط 
با مس��ائل دیگر و گفت وگوی چند جانبه نگاه خواهد ش��د.هیأت 
صنعاء )دولت نجات ملی( و هیأت دولت مس��تعفی یمن، پس از 
دو س��ال توقف مذاکرات، سرانجام گفتگوها را با هدف رسیدن به 
صلح در اس��تکهلم س��وئد آغاز کردند و این مذاکرات 15 آذر ماه 

1397 در استکهلم برگزار شد. 
مذاک��رات دو س��ال پیش در کویت پس از چن��د هفته بی نتیجه 
پایان یافته و شکس��ت خ��ورده بود.گفت وگوهای یمن همچنین 
ق��رار بود ش��هریور ماه 1397 در ژنو س��وئیس برگزار ش��ود، اما 
ائتالف س��عودی به هواپیمای عمانی اجازه نشس��تن در فرودگاه 
صنعاء جهت انتقال هیأت دولت نجات ملی نداد و اینگونه بود که 

این گفت وگوها قبل از آنکه شروع شود، شکست خورد.
اولی��ن دور گفتگوهای مزبور ش��نبه ۲8 بهمن م��اه 139۶ و در 
حاش��یه پنج��اه و چهارمین کنفرانس امنیتی مونیخ به ریاس��ت 
س��ید عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ای��ران و نمایندگان 4 
کشور اروپایی برگزار شد. وزارت خارجه جمهوری اسالمی ایران 
درباره نخس��تین دیدار انجام ش��ده در مونیخ اعالم کرد: در پی 
شدت گرفتن ابعاد فاجعه انسانی در یمن، در اثر حمالت بی وقفه 
نیروهای رژیم س��عودی و امارات، معاونان وزرای خارجه ایران و 
تع��دادی از کش��ورهای اروپایی روز ش��نبه ۲8 بهمن 139۶ در 
حاشیه کنفرانس امنیتی مونیخ در خصوص آخرین تحوالت این 
بحران و راه های مقابله با محاصره بی رحمانه مردم یمن و ارسال 
کمک های انس��انی به آن کشور دیدار و یک ساعت و نیم گفتگو 
کردند.س��ید عباس عراقچی شش��م خرداد ماه 1397 در برنامه 
گفت وگوی ویژه خبری درباره رایزنی ها با اتحادیه اروپا و 4 کشور 
اروپایی درباره یمن خاطرنش��ان کرد که این گفت وگوها با چهار 
کشور اروپایی و اتحادیه اروپا به دالیل انسانی و مشکالت انسانی 
حاد مردم یمن و محاصره اقتصادی و رنجی که مردم این کش��ور 
از رژیم آدمکش سعودی می کشیدند، انجام شده و جابری انصاری 
دستیار ارشد وزیر امور خارجه در امور ویژه سیاسی آن مذاکرات 

را انجام می دهد. 
دور دوم نشس��ت های ای��ران و 4 کش��ور اروپای��ی و اتحادی��ه 
اروپ��ا درباره یم��ن 13 اردیبهش��ت 1397 در رم و به ریاس��ت 
جابری انصاری برگزار شد.سومین دور این گفت وگوها ۲1 شهریور 
ماه در بروکس��ل برگ��زار و جابری انصاری در آن نشس��ت درباره 
راه ه��ای کمک ب��ه پایان جنگ تحمیلی علی��ه ملت یمن و مهار 
ابعاد فاجعه انسانی بزرگ جاری در این کشور گفت وگو و رایزنی 
کرد. چهارمین دور گفت وگوهای ایران با نماینده اتحادیه اروپا و 
نمایندگان چهار کشور اروپایی )آلمان، فرانسه، انگلیس و ایتالیا( 

درباره یمن )دوشنبه( نیز 19 آذر ماه در بروکسل برگزار شد.

المیادین نوشت، همان گونه  رس�انه که حزب اهلل ب��ا پیروزی در ب�ازي 
جنگ 33 روزه موجب ش��د آمری��کا دیگر نتواند 
روی جنگ های اس��رائیل ب��رای تحمیل هژمونی 
خود بر منطقه حس��اب کند ای��ران هم از موضع 
برابر معادله وحشت برابر وحشت را تحمیل کرده 
که موج��ب عقبگرد آمریکا از جن��گ علیه ایران 

شده است.
 »قاس��م عزالدین«، تحلیلگر وبگاه خبری ش��بکه 
»المیادین« به مناس��بت س��الگرد پیروزی حزب 
اهلل لبنان بر رژیم صهیونیستی در جنگ 33 روزه 
تابستان ۲00۶ یادداشتی را با این عنوان  منتشر 
ک��رد: »چگونه پیروزی در جنگ تموز، تیش��ه به 
ریشه اعتماد آمریکا بر جنگ هایی اسرائیلی زد؟«.

نویس��نده در این یادداشت تاکید کرد، تالش های 
بی امان اسرائیل در امید به اینکه خود آمریکا جنگ 
با ایران را به دست بگیرد نشان می دهد که بعد از 
پیروزی ژوئیه  آمریکا دیگر نمی تواند به اس��رائیل 
برای ورود ب��ه جنگ های نیابتی تکیه کند اما چه 
بسا آمریکا هم در برابر ایران به همین معضل عدم 
توانایی اس��رائیل در نبرد با مقاومت رسیده باشد. 
در مقدمه این یادداش��ت آمده است: اسرائیلی که 

توافق کرد پایگاه آمریکا در خاورمیانه نامیده شود، 
حاال شاید ارزان ترین ناو هواپیمابر آمریکایی باشد. 
توصیفی که برخی استراتژیس��ت های اس��رائیلی 
درباره اس��رائیل به کار می برن��د و خواهان افزایش 
پش��تیبانی آمری��کا از اس��رائیل در ازای خدماتی 
هس��تند که اس��رائیل در منطقه به نفع استراتژی 
آمریکا برای تس��لط ب��ر خاورمیانه در طول جنگ 
س��رد و بعد آن انجام داده است. المیادین نوشت: 
جنگ اس��رائیل برای شکس��ت مقاومت و از بین 
بردن حزب اهلل در آوریل 199۶ ناتوانی اسرائیل در 
دستیابی به نقش نظامی آن را نشان داد. نقشی که  
آمریکا، کش��ورهای غربی  و کشورهای به اصطالح 
میانه رو عربی در کنفرانس وقت ش��رم الش��یخ به 
اس��رائیل واگذار ک��رده و امیدوار بودند اس��رائیل 
مان��ع ایران و جبهه مقاومت را از پیش روی توافق 
صل��ح کمپ دیوید ب��ردارد. صلحی که به توصیف 
ش��یمون پرز که یکی از قطب های آن محس��وب 
می ش��د، خاورمیانه جدید را می س��اخت و در آن 

فلسطینی ها از خودمختاری برخوردار می شدند.
این وبگاه خبری افزود: اما شکست میدانی اسرائیل 
در جنگ با مقاومت شکس��ت سیاسی محاسبات 
آمریکایی ها و غربی ها برای به زانو درآوردن ایران 
و جبهه مقاومت را رقم زد و منجر به ایجاد موازنه 
بازدارندگ��ی معروف به »تفاهم نیس��ان« )توافق 

آوریل( میان لبنان و رژیم صهیونیستی شد.
این وبگاه خبری افزود: تنش آفرینی آمریکا در تغییر 
معادالت بین المللی به نفع جورج بوش اش��تهای 
نومحافظ��ه کاران برای تغییر موازنه های منطقه ای 
به نفع خاورمیان��ه جدید را باز کرد. اصطالحی که 
»کاندولیزا رایس«، وزیر خارجه وقت آمریکا در زمان 
اشغال عراق توسط آمریکا بیان داشت و روی تسلیم 
شدن سوریه و در تنگنا قرار دادن ایران حساب باز 
شده بود. المیادین آورد: در این زمینه  اسرائیل به 
امی��د از بین بردن رهب��ری و کادرهای حزب اهلل ، 
جن��گ علیه مقاومت را در پیش گرفت تا به تعبیر 
جان بولتون ، نماینده وقت آمریکا در سازمان ملل 

طرفداران حزب اهلل به ایران کوچ شوند.
اما شکست اس��رائیل در این جنگ در سال ۲00۶ 
محاس��بات آمریکا و متحدانش در کشورهای غربی 
و عربی حامی جنگ را هم ناکام گذاش��ت و از زمان 
پی��روزی لبنان در جنگ 33 روزه توازن وحش��تی 
ش��کل گرفت که  ابتکار عمل را از دس��ت اسرائیل 
گرفته است و از آن به بعد به قول سید حسن نصراهلل، 
دوره شکست ها به پایان رسید. نویسنده تصریح کرد: 
آنچه پیروزی مقاومت در جنگ 33 روزه با گذشت 
زمان نشان می دهد  این است که اسرائیل به عنوان 
پایگاه نظامی آمریکا در منطقه در تالش خود برای 
تحمیل هژمونی آمریکا بر مقاومت از طریق جنگ 
شکست خورده و هیچ اعتماد نظامی به خود ندارد 
و نتوانس��ته است  با از بین بردن محور مقاومت در 
لبنان، سوریه، عراق، فلسطین و یمن ایران را تسلیم 
کند. او افزود: پاسخ باراک اوباما هنگامی که نتانیاهو 
از وی خواس��ت به سوریه و ایران حمله کند بیانگر 
این تغییر است. او گفت: آمریکا مانع شما برای اقدام 
نظامی نمی ش��ود ، اما کاری را که ش��ما باید انجام 

دهید به جایتان انجام نمی دهد.
به باور نویسنده، علی رغم حمایت بی سابقه ترامپ 
از اس��رائیل، آمری��کا برای نبرد با ای��ران و محور 

مقاومت در س��وریه ، لبنان و عراق روی نتانیاهو 
حساب نمی کند و امیدی به جنگ اسرائیل برای 
حف��ظ هژمونی ایاالت متحده در منطقه ندارد. از 
همی��ن رو در حالی که ترام��پ متحدان عربی و 
غرب��ی خود را به جنگ علیه ایران دعوت می کند 
و قول کم��ک به آنها می ده��د ، متحدان آمریکا 
و اس��رائیل از ترام��پ می خواهند که برای جنگ 
پیش قدم ش��ود تا او را از پش��ت کم��ک کنند. 
عزالدین افزود: به نظر می رس��د بن بست اسرائیل 
در ناتوانی برای جن��گ با حزب اهلل پس از ایجاد 
موازنه وحشت در نتیجه پیروزی جنگ 33 روزه، 
همان بن بست آمریکا و ناتوانی آن در جنگ علیه 
ایران به دلیل موازنه وحش��تی اس��ت که ایران با 
تهدید به جنگ همه جانبه علیه پایگاه ها و منافع 

آمریکا در منطقه ایجاد کرده است.
در پایان آمده است: ایران از موضع برابر معادالت 
تنگ��ه در ازای تنگه و نفت در برابر نفت  و امنیت 
در براب��ر امنی��ت را اعمال می کن��د و از موضعی 
براب��ر، ایران و محور مقاوم��ت بر آمریکای ترامپ 
معادله وحشت برابر وحشت اعمال می کند همان 
گونه که حزب اهلل پایان محاس��بات آمریکا روی 

جنگ های اسرائیل را تحمیل کرد.  فارس

تحلیل المیادین از جایگاه منطقه ای ایران
توازن وحشت ایران و محور مقاومت مقابل آمریکا


