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دیپلماسی جدید ایران فرصتی برای
احیای اعتبار از دست رفته اروپا

مأرب پل پیروزی

در تاریخ  18اردیبهشــت  8( 1397مــه  ،)2018ایاالت
متحــده از برجــام کــه بیــن  ،5+1اتحادیهاروپــا و ایران
منعقــد شــده بــود خــارج شــد .در پــی خــروج امریکا،
نــــگاه
جمهــوری اســامی ایــران اعــام کــرد کــه برجــام را با
اروپاییهــا ادامه خواهد داد .جمهوری اســامی ایران،
یکسال بعد از خروج امریکا از برجام به خاطر وعدههای اروپاییها در توافق
ماند .اما در این مدت نهتنها کشورهای اروپایی عضو برجام به تعهدات  11گانه
خود عمل نکردند بلکه حتی از راهاندازی یک کانال مالی برای تسهیل تجارت
ایــران نیز عاجز بودند .تجربه آن یکســال بخوبی نشــان داد کــه اروپا در حوزه
سیاســی و اقتصادی اســتقالل ندارد؛ حقیقتی که بارها از زبان مقامات اروپایی
بیان شده است.
ëëناتوانی اروپا در تأمین منافع ایران
در زمانی که شرکتهای اروپایی یکی پس از دیگری به بهانه خروج امریکا از
برجام از ایران خارج شدند ،اروپاییها به بهانه ناتوانی در اجبار شرکتهایشان
به کار با ایران ســکوت کردند .بعد از خروج امریکا از برجام ،شــرکتها ســعی
کردند از امریکا به نوعی معافیت تحریمی بگیرند ،اما با واکنش منفی وزارت
خزانهداری امریکا روبهرو شدند.اولین لغو قرارداد تجاری شرکتهای اروپایی
با ایران توســط ایرباس در  22اردیبهشــت  1397صورت گرفت که این شرکت
پذیرفــت قرارداد فروش هواپیما به ایــران را لغو کند و تنها دو هواپیمای دیگر
را تحویل بدهد .بعد از ایرباس در  28اردیبهشــت  1397شــرکت فوالدســازی
دانیلــی ایتالیــا بهدنبال خروج امریکا از برجام تــاش برای یافتن تأمینکننده
مالی برای سفارشات ۱.۵میلیارد یورویی را که در ایران برنده شده بود ،متوقف
کرد .آلساندرو تریویلین ،مدیرعامل شرکت دانیلی در اینباره گفت« :با خروج
امریــکا از توافق هســتهای ،بانکها بهدلیل نگرانی از تحریمهــای ثانویه دیگر
آماده تأمین مالی پروژههای ایرانی نیستند».به مرور زمان خروج شرکتهای
اروپایــی از اقتصاد ایــران بهطور تصاعدی افزایش پیدا کرد و دو شــرکت ژاپنی
فعال در زمینه قطعات خودروسازی و یک شرکت بیمه به نام «سوئیسری»
اعالم کردند از ایران خارج خواهند شــد .شــرکت توتال فرانسه نیز در تاریخ 29
اردیبهشت  1397اعالم کرد که با اعمال تحریمهای امریکا علیه ایران ،هرگونه
همکاری با خطر از دست رفتن دسترسی به سیستمهای بانکی همراه است که
توتال چنین ریسکی را نمیپذیرد.
ادامه در صفحه 3

محصوالت چند رسانهای «ایران»

عمــاد هــاالت :جنــگ یمــن در مراحل
بســیار حساســی قــرار دارد .ارتــش و
کمیتههای مردمی بعد از گذشت  7سال
تحـــلیل
از تجاوز ائتالف سعودی ،اکنون زمام امور
میدانی را در دســت گرفته و همزمان در
ســه اســتان اســتراتژیک و مهم در حال پاکسازی شــهرها از وجود
تروریســتهای داعشــی و القاعــده و همچنیــن نیروهــای منصور
هادی هســتند .اســتان البیضا بهطور کامل پاکســازی شده است و
ارتش و کمیتههای مردمی وارد اســتان شــبوه شــدهاند .در اســتان
مــأرب هم نیروها ،در آســتانه ورود به این شــهر مهــم و راهبردی
هستند ،شهری که به گفته فرستاده امریکا در امور یمن؛ در صورت
ســقوط ،آن را بایــد پیروزی محــور مقاومت و انصاراهلل دانســت و
جنــگ یمن به پایان خواهد رســید .شکســت ائتالف ســعودی در
جبهههــای مختلف جنگ یمــن و اختالف بیــن نیروهای منصور
هادی و ائتالف جنوبی تحت حمایت عربستان باعث شده است
که شکستهای دولت سعودی در یمن بیشتر و بیشتر شود .رؤیای
تصــرف صنعا کــه در اوایل حمله ائتالف ســعودی به یمــن از آن
سخن میگفتند ،اکنون دیگر توانایی نگه داشتن شهرهای مرکزی
و جنوبی یمن را ندارند .ارتش و کمیتههای مردمی بعد از  7سال
نبرد بیامان و نابرابر مقابل ارتش و مزدوران ســعودی ،توانستند
وضعیت خود را بر دشــمن غالب کننــد .برای ارتش و کمیتههای
مردمی که  7ســال در محاصره دریایی ،زمینی و هوایی قرار گرفته
است ،چنین دستاوردهایی بینظیر است.
ژئوپلیتیک یمن به گونهای است که قرار گرفتن آن در نزدیکی
تنگه باب المندب و اهمیت این گذرگاه که به کانال ســوئز متصل
میشــود ،تصرفهای شــهرهای مرکزی و جنوبی بســیار اهمیت
زیــادی دارد .با توجه به عملیاتهای مختلف ارتش و کمیتههای
مردمی با نام بهار پیروزی ،اکنون در آستانه پاکسازی کامل مناطق
مرکزی یمن و پیشــروی به ســمت جنوب این کشور هستند؛امری
که با توجه به اختالفات زیاد بین دولت مستعفی منصور هادی و
ائتالف جنوبی ،نبرد آینده برای پاکســازی یمن از وجود مزدوران و
نیروهای سعودی و ائتالف را ساده خواهد کرد.
ششصد و هفتاد ویک
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ëëژئوپلیتیک مأرب
استان مأرب در مرکز کشور یمن قرار دارد .در شمال این استان،
استان الجوف قرار دارد و در جنوب استان البیضا است .این استان
ازغــرب به صنعا پایتخت یمن ،چســبیده اســت کــه اهمیت این
اســتان ،به عنوان شــاهراه اتصالی اســتانهای یمن اســت .استان
مأرب در  ۱۷۳کیلومتری شــمال شرق صنعا قرار دارد و مساحت
این اســتان حدود  ۱۷۴۰۵کیلومتر مربع اســت که شامل  ۱۴بخش
میشــود .ارتــش و کمیتههــای مردمــی فتــح مــأرب را بــه عنوان
پایان کار ائتالف ســعودی در این کشــور میدانند ،به همین دلیل
عربستان سعودی تمام ابزارهای خود را برای جلوگیری از سقوط
مأرب به کار گرفته که تاکنون بیفایده است .عربستان سعودی در
طــی دو هفته اخیر بیشــترین بمبارانهای هوایی را در این اســتان
داشته و حتی نیروهای خود را مورد هدف قرار داده است.
استان مأرب اهمیت راهبردی باالیی در یمن دارد .وجود ذخایر
نفتــی فــراوان ،این اســتان را تبدیل بــه رکن اقتصــادی یمن کرده
است .مأرب از منابع نفتی و گازی بسیاری برخوردار است و دارای
نیروگاه تولید برق اســت .این اســتان تا سال  ۲۰۱۴میالدی به سایر
استانهای یمن نیز برق ،گاز و نفت صادر میکرد که با آغاز جنگ
در یمن این روند با مشکل روبهرو شد.
نیروهای اشــغالگر بعد از توقــف تولید نفت در این اســتان ،از
ســال  ۲۰۱۹تولیــد روزانــه  ۲۰هزار بشــکه نفــت را آغــاز کردهاند که
حدود  ۱۰هزار بشــکه در داخل یمن پاالیش میشــود و مابقی آن
به خارج از کشــور قاچاق میشــود .همچنین بزرگترین میدان گاز
طبیعی یمن با ذخیرهای بالغ بر  ۹.۱۵تریلیون متر مکعب در این
اســتان قرار دارد .برخی ارزیابیها ذخیره گاز این میدان را بیش از
 ۱۵تریلیون متر مکعب ارزیابی میکنند.بنابر گزارش منابع محلی
پاالیشگاه صافر که منبع تولید نفت و گاز استان مأرب است ،ساالنه
بیــش از  ۷۰۰هــزار تن گاز و  ۹الی  ۱۸هزار بشــکه نفت در روز تولید
میکنــد .صافــر دو خط لولــه اصلــی دارد که یکی از آنهــا از طریق
صنعا و عبور از استان ذمار ،نفت را به بندر راس عیسی در حدیده
متصــل میکند ،و دیگری خط لوله انتقال گاز اســت کــه با عبور از
اســتان شــبوه به بندر بلحاف در سواحل جنوب یمن متصل شده

است .همچنین دو خط لوله داخلی دیگر وجود دارد که یکی از آنها
نفت را به صنعا منتقل میکند و دیگری گاز را به غرب شهر سیئون
در اســتان حضرموت میرســاند .کنترل شــهر و اســتان مــأرب به
معنای کنترل حجم عظیم منابع زیرزمینی موجود در این بخش
از یمن اســت و کنترل انرژی الکتریکی الزم برای اداره اســتانهای
مختلف این کشور است.
آزادســازی مأرب به معنای تقویت قدرتمندانه مرزهای یمن
متحد در مناطق شــمالی این کشــور اســت .این در حالی است که
شورای انتقالی جنوب نیز مناطق شبوه ،حضرموت ،المهره ،أبین
و ارخبیل سقطری را در اختیار دارند .این موضوع باعث تضعیف
قدرت منصور هادی شــده و نیروهای مستقر وی در این مناطق را
نیز به فرسایش میکشاند .آزادسازی کامل استان مأرب همچنین
میتواند گزینه مذاکرات و ســازشهای سیاســی را برای آزادسازی
مناطق دیگر در دســتور کار گروههای اشــغالگر قرار دهد و آنها در
محاســبات خود بــرای مقاومــت در برابر نیروهــای یمنی تجدید
نظر کنند .همچنین از لحاظ فرهنگی و تاریخی به دلیل وجود سد
تاریخــی مــأرب از اهمیت باالیــی برخوردار اســت .اهمیت مأرب
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نفـرنفـرنفـر

بارکد را اسکن کنید
و گزارش ویدئویی
انقالبواکسیناسیون
در  100روز را ببینید

ایران امن
و ایمـن

128042

اینفوگرافی  /ایران

بارکد را اسکن کنید
و گزارش ویدئویی
بدون تعطیلی در میان
مردم را ببینید

انقالب واکسیناسیون در  100روز

 ۱۰۰روزازاســتقراردولتسیزدهمدرمدیریتواکسیناسیون
میگــذردوحاالباانقالبواکسیناســیوندردولتآیتاهلل
رئیسیمجموعتعداددوزتزریقواکسنهایکروناباافزایش
وارداتواکسنبه۶برابراینرقمدردولتقبلرسیدهاست.

نفـر

مـجـمــوع
جانباختگان
مـجـمــوع
مبتــالیـان

نفـر

بدون تعطیلی در میان مردم

 ۹ســفر اســتانی در صد روز ،به عبارتی هــر  ۱۱روز یک
ســفر؛ ایــن کارنامــه آماری رئیــس دولت ســیزدهم
بــرای احیــای طــرح ســفرهای اســتانی اســت.
ویدیوی «ایران» را در این باره تماشا کنید.

مروری بر عملکرد دولت سیزدهم
در حوزه
سیاست،سالمتواقتصاد

جانباختـگان
در 24سـاعت
گـــــذشته

124

نفـر

شمارجانباختگان از  128هزارنفرگذشت

آنقدری بوده که نیروهای وابسته به منصور هادی ،رئیس جمهور
فــراری یمن ،ایــن اســتان را مرکز حــزب اخوانی خــود (االصالح)
قــرار دادهاند .هادی که رؤیای تصرف صنعا را بههمراه همپیمان
سعودی خود در سر میپروراند ،میکوشد تا با تجهیزکردن ارتش
خــود در مأرب بهعنوان دروازه شــرقی صنعا ،هرچــه زودتر به آن
دست یابد .اما با آغاز عملیات آزادسازی مأرب توسط کمیتههای
مردمــی و ارتــش یمن دیگــر مــأرب دروازه ورود به صنعا نیســت
و عربســتان ســعودی بــا پشــتیبانی گروههــای تروریســتی داعش
والقاعده و ســلفیهای اخوانی ســعی میکند که از ورود انصاراهلل
به مأرب جلوگیری کند .نکته بســیار مهم در خصوص آزادســازی
کامل استان مأرب توسط انصاراهلل ،خروج منصور هادی و ائتالف
ســعودی از آخرین منطقــه مهم تحت کنترلشــان در خاک یمن
خواهد بود و پس از آن رهبران سعودی بایستی نقش خود در این
کشــور را در حد حضور نظامی در اســتانهای بیابانی شرقی نظیر
المهــره و حضرمــوت تعریــف کــرده و در هرگونه مذاکــرات برای
آتشبس و توقف حمالت دوطرف ،دست برتر میدانی با ارتش و
نیروهای مردمی یمن است.

