
بعد از درگیری های شورای انتقالی یمن جنوبی و دولت منصور 
هادی عماًل اختالفات میان عربستان سعودی و امارات متحده 
عربی بر سر یمن به شدت اوج گرفت و در همین راستا برخی 
مس�ئله تجزیه یمن را مطرح کردند.در این شرایط اساس این 

مسئله را تا چه اندازه نزدیک به واقعیت می دانید؟
اختالفات عربس��تان س��عودی و امارات متح��ده عربی در فاصله 
بیش از چهار سال تجاوز به یمن به دالیل متعدد در حاشیه قرار 
داشت و عماًل آتش زیر خاکستر بود. اما به واسطه افزایش قدرت 
حوثی ها و انصاراهلل یمن و نیز با رنگ ش��دن ناامنی در امارات و 
عربس��تان سعودی اکنون این اختالفات ش��عله ور شده است. از 
طرف دیگر به دلی��ل اینکه مردم بخش های جنوبی یمن تمایلی 
به تحت سلطه قرار گرفتن این قسمت زیر نظر عربستان سعودی 
و نیروهای رادیکال وابس��ته به آن ندارند، موجب شده تا شرایط 
برای درگیری در عدن ش��کل گیرد. در کنار آن اعضای ش��ورای 
انتقالی یمن از همان ابتدا نگاه مثبتی به منصور هادی نداش��تند 
و او را یک فرد سازشکار و مجری سیاست های عربستان سعودی 

در یمن می دانستند. 
البته در این میان یک نکته بسیار مهم نباید مغفول بماند. آن هم 
نقش دیگر بازیگران در این تحوالت است. به این معنا که ما نباید 
تنها این اختالفات را در س��ایه تفاوت نگاه شورای انتقالی وابسته 
به ام��ارات متحده عرب��ی و دولت منصور ه��ادی تحت حمایت 
عربستان سعودی تلقی کنیم بلکه این درگیری ها در سایه تفاوت 
نگاه دو بازیگر فرامنطقه ای یعنی ایالت متحده آمریکا و انگلستان 

نیز قرار دارد. 
به هر حال در طول این مدت محمد بن سلمان، ولیعهد سعودی 
سرس��پردگی بس��یار پررنگی به سیاس��ت های دونال��د ترامپ و 
ایاالت متحده آمریکا داش��ته، اما در کنار آن امارات متحده عربی 
کمابیش خط سیاس��ی انگلستان را دنبال کرده است. با توجه به 
این نکات و اختالفات اکنون تالش هایی برای تجزیه یمن در حال 
ش��کل گیری اس��ت و نمی توان منکر آن بود، اگر چه این مسئله 
چند پاره ش��دن یمن از همان آغاز تجاوزات عربستان سعودی و 
امارات متحده عربی در این کشور مطرح بوده است. اما در حوزه 
عملیاتی و در واقعیت به نظر نمی رس��د ک��ه این تالش ها بتواند 

رنگ حقیقت به خود بگیرد.
در این راستا، نه شورای انتقالی وابسته به امارات متحده عربی و 
ن��ه نیروهای دولت منصور هادی توان انجام این کار را دارند و نه 
حتی خود عربستان س��عودی و امارات متحده در شرایط کنونی 
قادر به انجام این مهم هس��تند. چون مسئله تجزیه یمن و حتی 

در یک بعد محدودتر ایجاد خودمختاری به اس��باب و زمینه های 
بس��یار متعددی نیازمند اس��ت که هیچ کدام از آنها در ش��رایط 
کنونی فراهم نیس��ت. چراکه تنها مس��ئله گردآوری مزدورهای 
نظامی و حمایت یک کشور کافی نیست، بلکه باید بستر پذیرش 
آن در جامعه یمن، مرزبندی ها و  مس��ائلی از این دس��ت فراهم 
باش��د. که هر کدام از آنها به سال ها زمان نیاز دارد. پس مسئله 

تجزیه یمن در این شرایط نمی تواند محقق شود. 
ب�ا توجه به نکاتی که به آن اش�اره کردید جمهوری اس�المی 
ای�ران هم به ش�دت مخالف هر گونه تالش ب�رای تجزیه یمن 
اس�ت. آیا این مخالفت در ش�رایط کنونی، ب�ه خصوص بعد از 
تغییر مواضع عربس�تان س�عودی و امارات متح�ده عربی در 
قبال ایران می تواند کان�ون اختالفات و درگیری های دیگری 

را شکل دهد؟
جمهوری اسالمی ایران از همان ابتدای تجاوز عربستان سعودی و 
امارات متحده عربی به یمن مواضع خود را به صراحت اعالم کرد 

که اوالً باید مش��کالت درونی یمن از طریق گفت وگوهای یمنی 
– یمنی پیگیری ش��ود و هیچ بازیگر منطقه ای و فرامنطقه ای در 
آن دخال��ت نکند. در کنار آن جمهوری اس��المی ایران از همان 
ابتدا تا کنون مخالف هر گونه تالش برای تجزیه یمن بوده است 
و این چیزی نیست که بخواهد در شرایط کنونی تغییر پیدا کند. 
این اس��تراتژی و راهبرد ثابت تهران در قبال تحوالت یمن بوده 
اس��ت و با تغییر مواضع امارات متحده عربی و عربستان سعودی 
در قب��ال نزدیکی به ایران نمی توان��د تغییر کند. یعنی جمهوری 
اسالمی ایران به دلیل برخی مالحظات نگاه راهبردی خود را در 

قبال یمن تغییر نمی دهد. 
البته این نکته را هم باید گفت که اساس��اً تفاوت نگاه جمهوری 
اس��المی ایران با عربس��تان س��عودی و امارات متحده عربی در 
خص��وص یمن به اختالفات غرب با تهران باز می گردد. در همین 
راستا بازیگرانی مانند ایاالت متحده آمریکا و انگلستان با حمایت 
از عربستان سعودی و امارات متحده عربی به دنبال تحقق منافع 
خ��ود در یمن بودند. چون یمن از چند بعد بس��یار مهم اس��ت؛ 
اول موقعیت اس��تراتژیک و ژئوپلتیکی این کشور در خاورمیانه و 

اشراف بر آبراه های مهم است.
 مس��ئله دیگر ثروت این کش��ور است. یعنی عالوه بر سنگ های 
قیمت��ی و توریس��تی بودن این کش��ور منابع بس��یار غنی گازی 
و نفت��ی نیز اهمیت این کش��ور را افزایش داده اس��ت. لذا غرب 
هی��چ گاه به دنبال این نیس��ت که دولت با ثب��ات و قدرتمندی 
که مخالف سیاس��ت های غرب است در یمن روی کار بیاید. چرا 
که حض��ور دولت قدرتمند دموکراتیک در یمن پادش��اهی های 
عربس��تان س��عودی و امارات متحده عربی را تحت الش��عاع قرار 
خواه��د داد و این منافع کالن غ��رب در خاورمیانه را در معرض 
تهدید جدی قرار می دهد. لذا غرب از هر تالش��ی برای تضعیف 

یمن دریغ نمی کند.
در این راس�تا برخی دیدار هفته گذش�ته محمد عبدالسالم، 
س�خنگوی جنبش انص�اراهلل یمن با رهب�ری را تالش ها برای 
مخالف�ت با تجزیه یم�ن ب�رآورد کرده اند. نگاه ش�ما در این 

خصوص چیست؟
چنان که اش��اره کردم ایران از همان ابتدا مس��ئله و مواضع خود 
را در قب��ال تح��والت یمن ب��ه صراحت عنوان کرده اس��ت و به 
هیچ وجه خواهان تجزیه و تضعیف یمن نیس��ت. چرا که تضعیف 
کش��ورهای اس��المی به معنای تضعیف جهان اس��الم است. لذا 
نمی توان دیدار سخنگوی جنبش انصاراهلل با مقام معظم رهبری 
را در این قالب بررس��ی کرد. بلکه ای��ن دیدار نمونه بارز حمایت 
های ایران از مس��تضعفین جه��ان و تقابل با هرگونه تالش برای 
تضعیف کشورهای اسالمی است که مشابه آن در خصوص عراق، 

لبنان، سوریه و فلسطین هم انجام شده است.

5 چهارشنبه  30 مرداد1398  شماره 5100  دیپلمـاسی

بروز اختالف در دولت ترامپ 
یک رس��انه آمریکایی در بخشی از یک گزارش مفصل 
درب��اره »مایک پامپئو«، وزیر خارج��ه آمریکا به بروز 
نش��انه هایی از اختالف��ات در حلقه نزدی��کان »دونالد 
ترام��پ«، رئیس جمهور آمریکا بعد از س��رنگونی یک 

پهپاد این کشور توسط ایران پرداخته است.  
نیویورک��ردر ای��ن گزارش، پس از ش��رح نقش پامپئو 
در اخراج رکس تیلرس��ون، وزیر خارجه سابق آمریکا 
به گس��ترش ش��کاف های میان پامپئو و ترامپ بعد از 

سرنگونی پهپاد آمریکا توسط ایران پرداخته است. 
نیویورکر درباره پامپئو نوشته است: تا به حال، پامپئو 
ب��ا پیش بینی اینکه سیاس��ت های ترامپ به کجا ختم 
می شود و قرار دادن خودش در آنجا توانسته به قدرت 
خ��ودش اضافه کن��د. آنطور که س��ناتور کریس کونز 
می گوی��د پامپئو مه��ارت ویژه ای پروران��ده و می داند 
چطور باید ترامپ را به س��مت و سویی که می خواهد 

ببرد.  فارس

اولین موضع گیری سفیر جدید یمن در ایران
سفیر جدید یمن در جمهوری اسالمی ایران در اولین 
اظهارنظ��ر خود تاکید کرد مل��ت یمن، برای رهایی از 
قیمومی��ت بیگانگان)در اش��اره به رژیم س��عودی( در 

بیست و یکم سپتامبر انقالب کرد.
ابراهی��م الدیلمی با تمس��خر ق��رار دادن مایکل آرون 
س��فیر انگلیس در آنچه دولت هتل ها )اشاره به دولت 
عبدربه منصور هادی رئیس جمهور مستعفی یمن که 
در کاخ  ها و هتل های عربس��تان اقام��ت دارد( خواند، 
خط��اب به وی گفت از ش��ما تش��کر می کنم که ما را 
مطلع کردید که شما به همراه آمریکایی ها و سعودی ها، 
س��فرای یمنی را پیش از آنکه استوارنامه های خود را 

تقدیم کشورهای مربوطه کنند، تایید می کنید.
وی افزود: س��فیر انگلیس در دولت هتل ها به آلزایمر 
سیاسی مبتال شده اس��ت، به خاطر اینکه مدت زمان 
طوالن��ی خارج از یمن بوده و خیلی از عرف و مقررات 

دیپلماتیک را فراموش کرده است.
خاطر نش��ان می ش��ود دولت نجات ملی یمن شامگاه 
ش��نبه 26 م��رداد، ابراهیم محمد محم��د الدیلمی را 
به عنوان س��فیر جدید جمهوری یم��ن در جمهوری 

اسالمی ایران تعیین کرد.  صداوسیما 

رایزنی وزرای خارجه ایران و سوئد 
وزرای خارجه ایران و سوئد درباره ضرورت تسریع در 
اجرای اینستکس، امنیت خلیج فارس و اوضاع یمن و 

افغانستان گفت وگو کردند.
محمدجواد ظریف در رایزنی های مشورتی با مارگوت 
والس��تروم در خصوص موضوعات مختل��ف دوجانبه، 
منطق��ه ای و بی��ن الملل��ی از جمله برج��ام، ضرورت 
تسریع در اجرای س��ازوکار اینستکس، امنیت منطقه 
خلی��ج فارس، یمن و افغانس��تان بح��ث و تبادل نظر 

کرد.
رئیس دستگاه دیپلماسی جمهوری اسالمی ایران قرار 
اس��ت با خانم آن لینده وزیر تجارت س��وئد و مسؤول 

کمیسیون مشترک دو کشور نیز دیدار کرد.
رئیس دس��تگاه دیپلماسی جمهوری اس��المی ایران 
همچنین در این س��فر با نورلین رئیس مجلس سوئد 
و استفان لوون نخست وزیر این کشور نیز دیدار کرد.
وزی��ر خارجه پیش از این هم در س��فر ب��ه فنالند با 
مقامات این کش��ور دی��دار کرده ب��ود و در ادامه این 
س��فر قرار اس��ت به نروژ و پس از آن به فرانس��ه سفر 

کند.  تسنیم 

اخبار

خبرهای جعلی علیه ایران و روسیه 
هدفمندانه ادامه دارد 

رجب صفراف صاحبنظر و تحلیلگر سیاسی در روسیه 
معتقد اس��ت که خبر برخی رس��انه ها در کش��ورهای 
عربی مبنی بر همکاری روس��یه و رژیم صهیونیستی 
برعلیه نیروهای نظامی ایران نه تنها جعلی و ساختگی 
اس��ت بلکه با هدف بدبین کردن مردم ایران و روسیه 
ب��ه یکدیگر و کاهش س��طح همکاری ه��ای تهران و 

مسکو ساخته و پرداخته می شود.
وی به شایعه چند هفته گذشته در برخی مجالت زرد 
در رسانه های کویتی اش��اره کرد و گفت: برای مثال 
در این خصوص به پ��رواز جنگنده های نیروی هوایی 
اس��رائیل بر فراز ایران اشاره شده بود که ظاهرا در ماه 
مارس س��ال 2۰۱۸ اتفاق افتاده است و پدافند هوایی 

ایران نیز نتوانسته آنها را رصد کند.
صفراف ادامه داد: روزنامه کویتی "الجریده" این شبهه 
را ایجاد کرد و نوش��ت که جنگنده های اف-۳۵ بدون 
هیچ مانعی بر فراز تهران، کرج، اراک، اصفهان، شیراز 
و بندر عب��اس حرکت و از س��امانه های ضد هوایی و 

تاسیسات هسته ای ایران عکس برداری کردند.
وی گفت: به نوش��ته روزنامه س��امانه های اس-۳۰۰ 
ایران که از روس��یه خریداری شده اند نتوانستند این 
هواپیماه��ا را ردیاب��ی کنند به آن دلی��ل که روس ها 
کدهای س��ری این سامانه ها را به اسرائیلی ها تحویل 

داده اند.  ایرنا 

از نگاه دیگران

ائتالف خلیج فارس محکوم به شکست است
س��خنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسالمی با تاکید بر اینکه 
ائتالف خلیج فارس می تواند موجب اتحاد ملل منطقه علیه آمریکا ش��ود اظهار 

کرد: این ائتالف محکوم به شکست است.
حس��ن نوروزی در واکنش به تالش آمریکا ب��رای ایجاد ائتالف نظامی در خلیج 

فارس با ادعای تامین امنیت کشتیرانی در خلیج فارس گفت: آمریکا و انگلستان 
در  در یمن،  س��وریه، فلسطین و لبنان به هیچ یک از اهداف خود نرسیدند و شاهد 
شکستی مفتضحانه بودند، این بار نیز در ائتالف خلیج فارس شکست خواهند خورد.

وی افزود: آنها با اینگونه اقدامات به اهداف خود دست پیدا نکردند بلکه باعث شدند ملل 
منطقه روز به روز هوش��یارتر شوند؛ حکومتی که در یمن ایجاد کردند تالش هایشان در 
فلس��طین و سوریه به شکس��ت انجامید؛ این ائتالف خلیج فارس نیز محکوم به شکست 

است. آنها باید بدانند این ائتالف موجب اتحاد ملل منطقه می شود.  ایسنا 

آمریکا نشان داد طرف قابل اعتمادی برای گفت وگو نیست
معاون سیاس��ی وزیر خارجه ایران گفت: آمریکا هم در خروج از برجام و هم در 

مذاکره با کره شمالی نشان داد که طرف قابل اعتمادی برای گفتگو نیست.
س��ید عباس عراقچی اظهار داش��ت: مهمتری��ن ابزار آمریکا علیه کش��ور های 
مس��تقلی چون ایران و کره شمالی اس��تفاده از تحریم های اقتصادی است ولی 

با این حال در طول چند دهه  گذش��ته نتوانس��ته اس��ت خللی در اراده دو کشور 
به وجود آورد. 

وی خاطر نشان کرد: دولت آمریکا در اقدامی غیر معمول در نظام بین الملل، ظریف وزیر 
امور خارجه ایران را که در س��طح بین المللی از مقبولیت فراوانی برخوردار اس��ت مورد 

تحریم قرار داده و از سوی دیگر شعار مذاکره سر می دهد.
معاون سیاسی وزیر امور خارجه از آمادگی   و تمایل جمهوری اسالمی ایران برای توسعه 

مبادالت سیاسی میان دو کشور در سطوح مختلف خبر داد.  فارس 

ایرانی ها به خاطر غرورشان به ما زنگ نمی زنند
رئیس جمه��ور آمریکا با تکرار این ادعا که تهران خواهان گفت وگو با واش��نگتن 

است، گفت اما ایران از بیم خدشه دار شدن غرورش با آمریکا تماس نمی گیرد.
دونالد ترامپ در پاسخ به سؤالی در مورد وضعیت نفتکش ایرانی گریس۱گفت: 
بح��ث تازه ای ندارم، جز اینکه ایران هم دوس��ت دارد گفت وگو کند. باید بگویم 

ای��ران هم. چون چین هم می خواهد گفت وگو کند. ایران هم می خواهد گفت وگو 
کن��د. آن ه��ا فقط نمی دانند چطور به آنجا برس��ند. ببینید، آن ه��ا آدم های مغروری 

هس��تند، اما اقتصادشان در حال سقوط است. دارد س��قوط می کند. تورمشان به سقف 
رسیده. اوضاعشان واقعا خراب است.

وی ادامه داد: آن ها نفتی نمی فروشند. ما تحریمشان کردیم و آن ها خیلی کمتر، خیلی 
خیلی کمتر از آن چیزی که فکر می کردیم نفت می فروش��ند. قطره قطره. خیلی دنبال 

یک توافق هستند.  تسنیم 

ب��ا درگیری ه��ای روزهای اخیر  وگ��و میان شورای انتقالی و نیروهای گف�ت 
دولت منصورهادی در عدن و نمایان شدن اختالفات 
عربس��تان س��عودی و امارات متحده عربی در قبال 
یمن اکن��ون برخی ها گمانه زنی های��ی در خصوص 
تجزیه مجدد این کش��ور را مطرح کردند. همزمان با 
این مس��ائل جمهوری اس��المی ایران نی��ز مخالفت 
جدی خود را با هرگونه تالش در قبال تجزیه و چند 
پاره ش��دن یمن اعالم کرده است. دیپلماسی ایرانی 
برای بررس��ی مس��ائل، گفت وگویی را با سید جعفر 
قنادباش��ی، سفیر اسبق ایران در لیبی و کارشناس و 
پژوهشگر مسائل خاورمیانه صورت داده است که در 

ادامه از نظر می گذرانید:

نمای نزدیک

یک قاضی بازنشسته و تحلیلگر سیاسی  در آمری��کا در مصاحب��ه ای اختصاصی دی�����دگاه
تأکی��د کرد مقاوم��ت ایران در برابر کش��ورهای غربی توجه 

کشورهای دیگر دنیا را به خود جلب کرده است.
رادنی مارتی��ن، در یک مصاحبه اختصاصی ب��ا بیان اینکه 
مقاومت ایران در برابر اه��داف هژمونیک آمریکا و انگلیس 
توج��ه دنی��ا را به خود جل��ب کرده تأکید ک��رد جمهوری 
اس��المی در برابر تمام زور و توان تروریسم اقتصادی آمریکا 

ایستادگی کرده است.
مارتی��ن ک��ه از کارکنان س��ابق کنگ��ره آمریکا اس��ت در 
گفت وگ��و با بخش انگلیس��ی خبرگ��زاری تس��نیم درباره 
تصمیم روز پنجش��نبه دادگاه عال��ی جبل الطارق برای رفع 
توقی��ف از نفتکش حام��ل نفت ایران، گری��س۱، علی رغم 
فش��ارهای دولت آمریکا برای ادامه بازداشت آن گفت: مهم 
اس��ت بدانیم که جبل الطارق دولتی ندارد و یکی از آخرین 

نمونه های استعمارگری انگلیس به شمار می رود.
او در ادام��ه توقیف ابرنفتکش گریس ۱ )آدریان دریا( را که 
۱۳ تیرماه س��ال جاری در جبل الطارق توس��ط تفنگداران 
دریایی انگلیس انجام گرفت نقض قوانین دریایی بین الملل 
توصیف کرد. مارتین گفت: برای شروع بحث باید بگویم که 
انگلیس��ی ها طبق قوانین بین المللی دریانوردی هیچ حقی 

برای توقیف این ابرنفتکش نداشتند.
مارتین درباره تالش ناکام آمریکا برای ادامه توقیف نفتکش 
ای��ران گفت: دولت ترامپ تالش کرد با اس��تفاده از وزارت 
خارجه انگلیس در ای��ن دزدی دریایی بین المللی همکاری 
کرده و نفتکش را برای مدت نامعلوم توقیف کند. مهم است 

بدانیم ک��ه آمریکا هیچ اعتنایی به قوانین بین المللی ندارد، 
مگر اینکه بخواهد از آن سوءاس��تفاده کرده و به عنوان یک 
دلیل س��اختگی آن را بهانه ماجراجویی های نظامی اش قرار 
دهد. چیزی که در اینجا ش��اهدش هس��تیم این است که 
ای��االت متحده حاال دارد تروریس��م اقتصادی خودش را به 

راهزنی دریایی بسط می دهد.
او در بخش دیگری از این مصاحبه به موضوع مقاومت فعال 
ایران در برابر اقدامات تجاوزگرانه آمریکا و انگلیس، از جمله 
س��اقط کردن یک فروند پهپاد آمریکای��ی پس از تجاوز به 
حریم سرزمینی ایران پرداخت و گفت: غرب، به ویژه آمریکا 
و انگلی��س به مقاومت در برابر اهداف هژمونیک خودش��ان 

عادت ندارند.
قاضی آمریکایی اضافه کرد: سال ها، شوروی سابق تنها نیروی 
توازن بخش و عامل مهار علیه غرب بود، اما با سقوط شوروی، 
غرب برای یک دوره ۱2س��اله مثل بچه زورگوهای مدرسه ای 
وحش��ی شد. قدرت گرفتن دوباره روس��یه، کنار ائتالف این 

کشور با ایران، چین و هند غرب را دچار شوکه کرده است.
وی تصری��ح کرد: توجه کش��ورهای دیگر مث��ل کوبا هم به 
مقاومت ایران جلب شده است. ایران تالش های آمریکا برای 
فل��ج کردن این کش��ور از طریق گرس��نگی را رد کرده و در 
برابر تمام زور و توان تروریسم اقتصادی آمریکا مقاومت کرده 
است. بریتانیا یک امپراطوری سابق است. ایاالت متحده هم 
یک امپراطوری رو به افول اس��ت که دنیا دیگر هراسی از آن 
به دل ندارد. گفتنی است؛ جمهوری اسالمی ایران در راستای 
مقاوم��ت و ایس��تادگی در برابر نیرنگ های دش��منان، نقش 

موثری در منطقه ایفا کرده است.  باشگاه خبرنگاران

قاضی آمریکایی:
مقاومت ایران علیه غرب توجه دنیا را جلب کرده است

ظریف وزیر خارجه کشورمان گفت: به  ت یپلم���ا کردی��م د پیش��نهاد  الفیص��ل  س��عود 
حاضری��م راجع ب��ه یمن، بحری��ن، عراق، س��وریه و لبنان 
صحبت کنیم، در همان پیش��نهاد پیغام فرس��تادم اگر فکر 
می کنید به قول خودتان من ماله کش اعظم هس��تم، آقای 

سلیمانی با شما صحبت کند.
محمدجواد ظریف در جمع ایرانیان مقیم سوئد گفت: زمانی 
که در کویت بودم به کویتی ها گفتم همین فردا عربس��تان 
آمادگی داشته باشد با ما گفت و گو را شروع کند، حاضریم.

وی گفت: حرف های عجیب و غریبی می زنند. س��عودی ها 
می گوین��د ظریف کاره ای نیس��ت و مش��کل ما با س��ردار 
سلیمانی است، برای اینکه بدانید دروغ می گویند. وقتی که 
وزیر شدم با آقای سلیمانی صحبت کردم به سعود الفیصل 
پیش��نهاد کردیم حاضری��م راجع به یم��ن، بحرین، عراق، 
س��وریه و لبنان صحب��ت کنیم، در همان پیش��نهاد پیغام 
فرس��تادم اگر فکر می کنید به ق��ول خودتان من ماله کش 

اعظم هستم، آقای سلیمانی با شما صحبت کند.
س��عود الفیصل پاس��خ داد جهان عرب به شما ربطی ندارد. 
ح��اال می بینی��د جهان عرب به م��ا ربط دارد ی��ا ندارد. در 
س��وریه، یمن شکس��ت خوردند در لبنان نخس��ت وزیر آن 

را زندانی کردند.
ظری��ف افزود: آنها این تصور را دارند. من به عنوان کس��ی 
که حامی روابط هس��تم، فش��ار آوردم و برای بهبود روابط 
با همس��ایگان هزینه دادم و هنوز هم حاضرم هزینه بدهم. 
خیال نکنید گناه نداش��تن روابط با ماست. در همان زمان 

آیت اهلل هاشمی، آنها می گفتند باید سر مار را برید.

وی بیان کرد: برای اسرائیل، ایران زیادی بزرگ است. کاری 
ندارند چه کسی در ایران حاکم باشد. اصالح طلب، اصولگرا 
یا س��کوالر حاکم باش��د، هر که حاکم باشد، برای اسرائیل، 
ایران زیادی بزرگ است. ایرانی که 4۰ سال است روی پای 

خود ایستاده، این ایران برای آنها قابل تحمل نیست.
ظریف در پاسخ به سوالی درباره افزایش ملی گرایی افراطی 
در آمریکا و اروپا عنوان کرد: هنوز سوال است که این روند 
است یا یک تحول مقطعی. باید در این زمینه بیشتر مطالعه 
کنیم. اگر ترامپ بتواند در درازمدت دستاورد قابل توجهی 
در آمریکا داشته باشد و در اروپا گرایش های نوملی گرایانه 
دس��تاورد جدی داشته باشند ممکن است به روندی تبدیل 
ش��وند. همچنی��ن؛ وزیر خارجه کش��ورمان در بدو ورود به 
هلس��ینکی گفت: ارتباط��ات ما با اتحادیه اروپ��ا ارتباطات 
مهمی اس��ت مخصوصا اینک��ه اتحادیه اروپ��ا تعهداتی در 
چارچوب برجام داده است و باید این تعهدات را اجرا کند.

وی افزود: الزم اس��ت در این زمینه ها با کشورهای اروپایی 
صحبت ش��ود. همینطور در بحث مسائل منطقه ای، فنالند، 
سوئد و نروژ در موضوعات منطقه ای ما فعال هستند، سوئد 
مس��ؤولیت اولین اج��الس یمن را به عهده داش��ت، نروژبه 
دنبال برگزاری اجالس��ی درباره افغانستان است و ضرورت 
دارد در زمینه های منطقه ای با این کشورها گفت وگو  شود.

ظریف افزود: فنالند از گذشته طرحی برای گفت وگو در خلیج 
فارس داش��ت که تقریبا مش��ابه طرحی اس��ت که ما مطرح 
کردیم. چند س��ال پیش من هلس��ینکی آمدم و اینجا طرح 
مجمع گفتگوهای منطقه ای در خلیج فارس را مطرح کردم و 
فنالندی ها همیشه به این موضوعات عالقه داشتند.  ایرنا  

ظریف: 
به عربستان پیغام دادم، سردار سلیمانی با شما صحبت کند

مسئله تجزیه یمن در شرایط کنونی امکان تحقق ندارد

مخالفت ایران با چند پاره شدن یمن

ی��ک خبرن��گار آمریکایی در  رس�انه س��فری س��ه روزه به تهران، ب�ازي 
ضمن تالش برای آنچ��ه توصیف اوضاع اقتصادی 
ای��ران می خواند، با چند ت��ن از مقامات دولتی از 
جمله وزیر خارجه، دبیر ش��ورای عالی امنیت ملی 

و رئیس بانک مرکزی مصاحبه کرد.
در بخش��ی از این گزارش، لس��تر هولت« خبرنگار 
ش��بکه ان.بی.س��ی به سراغ ش��ش نفر از مقامات 
دولتی جمهوری اس��المی ای��ران از جمله »محمد 
جواد ظریف وزیر امور خارجه رفته و چند دقیقه ای 

با آنها صحبت می کند.
ظری��ف در بخش��ی از ای��ن مصاحب��ه با ش��بکه 
آمریکایی، که برای اولین بار بعد از تحریم شدن از 
س��وی واشنگتن صورت گرفت، در پاسخ به سوالی 
درب��اره اینکه آیا تحریم ها عواق��ب مخالفت وی با 
دی��دار با دونالد ترام��پ رئیس جمهور آمریکا بوده 
می گوی��د: »اینگونه به من فهمانده ش��د که طی 

دو هفت��ه آینده تحریم می ش��وی مگر اینکه برای 
دیدار با ترامپ به اتاق بیضی بیایی. این یک روش 

عجیب برای دعوت یک نفر به مذاکره بود!
هول��ت از ظریف می پرس��د که چرا ای��ن دیدار را 
نپذیرفت��ه و با ترامپ ننشس��ته تا صحبت کنند و 
یک فنجان چای بنوش��ند. ظریف نیز با بیان اینکه 
دیگر چیزی برای صحبت باقی نمانده، پاس��خ داد: 
ما قبال صحبت کرده ای��م. ما با دولت قبلی آمریکا 
به تفصیل گفت وگو کرده بودیم. ما حتی در سطح 
معاونان وزیر خارجه نیز با این دولت کنونی آمریکا 
گفت وگو داشتیم. یک مقام دولتی آمریکا اما برای 
پاسخ دادن به این افش��اگری ظریف، در تماس با 
شبکه ان.بی.سی مدعی شد: ادعاها مبنی بر اینکه 

دول��ت آمریکا ظریف را تهدید به تحریم کرده بود 
مگر اینکه برای دیدار با رئیس جمهور به واشنگتن 

برود، کامال اشتباه است.
ظری��ف در پاس��خ به مجری ان.بی.س��ی که گفت 
دول��ت آمری��کا،  ای��ران را ب��ه حمای��ت دولتی از 
تروریس��م در سراس��ر جهان متهم می کند،  تاکید 
کرد: پیش از هر چیز، توافق هس��ته ای که داشتیم 
در چارچوب بحران های منطقه ای ما مورد مذاکره 
قرار گرفت. مس��ئله دوم، چه کسی منبع بی ثباتی 
در منطقه اس��ت؟ چه کسی از صدام حسین برای 
حمله ب��ه ایران حمایت کرد؟ چه کس��ی در دهه 
۹۰ از طالب��ان بع��د از تصرف افغانس��تان حمایت 
کرد؟ پاس��خ تمام این س��واالت ایران نخواهد بود، 

پاس��خ متحدان آمریکا است. این شبکه آمریکایی 
س��پس به سراغ علی ش��مخانی دبیر شورای عالی 
امنیت ملی جمهوری اس��المی ای��ران رفت و با او 
به مصاحبه نشس��ت. الزم به ذکر است متن پیاده 
ش��ده از صحبت های ش��مخانی بر مبنای ترجمه 
انگلیسی است که ش��بکه ان.بی.سی روی گزارش 

خود صداگذاری کرده است.
دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران در پاسخ به این 
س��وال که آیا از پذیرش توافق هسته ای با آمریکا 
پش��یمان است، گفت:  کسانی هستند در ایران که 
چنین احساس��ی را دارند... من تابع نظریات ملت 

ایران هستم... بله،  بله.
این خبرنگار آمریکایی س��پس به میان مردم رفت 
و درباره اثرات تحریم ها و کارزار فش��ار حداکثری 
از ایرانی ها پرس��ید. پاسخ ها مختلف بود، اما اغلب 
مردم ضمن اشاره به سخت شدن وضعیت معیشت 
اما تاکید کردند که ایرانی ها یاد گرفته اند چگونه از 

پس فشارهای خارجی و آمریکایی بربیایند.
هولت سپس ادعا می کند که تحریم های کمرشکن 
آمری��کا باع��ث توق��ف ساخت وس��از و پروژه های 
عمرانی، افزایش بی سابقه بیکاری و دو برابر شدن 

قیمت مواد غذایی شده است. 
با این حال این مجری آمریکایی اذعان کرد که بعد 
از چهار دهه تحریم، ایران در هنر غلبه بر مشکالت 
به کمال رسیده است. گفتنی است راهبرد جمهوری 
اس��المی ایران در راستای ایستادگی و مقاومت در 
برابر رژیم های اس��تکباری از جمله آمریکا و رژیم 
غاصب صهیونیس��تی است این راهبرد و استراتژی 
سبب شده تهران در منطقه به عنوان نقش کلیدی 
ب��ه ایفای نق��ش بپردازد. همچنی��ن در حوزه بین 
الملل نیز اثرگذاری تهران بر بس��یاری از کش��ورها 
مبین و آش��کار بوده اس��ت.  تهران نقشی اثرگذار 
در پیروزی محور مقاومت و پیروزی مردم سوریه و 

عراق در برابر متجاوزان داشته است فارس 

گزارش ان.بی.سی از تهران
مقام های ایرانی بر ادامه مقاومت تأکید کردند


