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مالدیو به دنبال احیای روابط 
دیپلماتیک با ایران

مالدیو که تحت فش��ارهای عربس��تان سعودی روابط 
دیپلماتی��ک خود را ب��ا ایران و قطر قط��ع کرده بود، 
اعالم کرد ک��ه به دنبال احیای رواب��ط خود با تهران 

و دوحه است.
مالدی��و در اردیبهش��ت 1395 و تح��ت فش��ارهای 
عربس��تان س��عودی روابط خود را با ایران قطع کرده 
بود. همچنین دولت این کشور در ژوئن 2017 و پس 
از تنشهای میان کشورهای عربی به رهبری عربستان 
سعودی با قطر روابط رسمی خود را با دوحه نیز قطع 

کرده بود. 
عبداهلل شهید وزیر خارجه این کشور گفت که مالدیو 
در ح��ال کار برای احیای روابط خ��ود با قطر و دیگر 

کشورها از جمله ایران است. 
عب��داهلل ش��هید در پاس��خ گف��ت: دولت قص��د دارد 
روابطش با همه کشورها را احیا کند و در این زمینه با 

طرف های مربوط مذاکراتی نیز داشته است.
وی اف��زود: دول��ت جدید می خواهد رواب��ط خود را با 
همه کش��ورهایی که دولت قبلی با آن دچار تنش بود 
بازنگری کند اما باید بپذیریم که این یک فرآیند وقت 

گیر و زمان بر است.
از وزی��ر خارجه مالدیو درباره رواب��ط دیپلماتیک این 
کشور با ایران نیز از س��وی نمایندگان پارلمان سوال 
ش��د. وزیر خارجه مالدیو تایید کرد که تالش ها برای 

احیای روابط این کشور با ایران در جریان است.
با این حال عبداهلل ش��هید گفت ک��ه نمی تواند روز و 
تاریخ دقیقی برای ش��روع دوباره روابط رسمی مالدیو 

با ایران و قطر بدهد.
  باشگاه خبرنگاران

دولت ترامپ معافیت های هسته ای 
ایران را تمدید می کند

ی��ک روزنامه آمریکایی در گزارش��ی نوش��ت که وزیر 
خزان��ه داری آمریکا توانس��ته ترامپ را ب��رای تمدید 

معافیت های هسته ای ایران متقاعد کند.
واش��نگتن پس��ت در گزارش خود نوشت: پس از نبرد 
سیاس��ی داخلی، دولت ترامپ قص��د دارد اواخر هفته 
جاری ب��ار دیگر 5 معافیت هس��ته ای مرتبط با ایران 
را تمدید کند. این موضوع سبب ایجاد تنش در میان 
دولت ترامپ برای ایجاد سیاس��ت حداکثر فشار علیه 

ایران شده است.
بر اس��اس گفته شش مقام آمریکایی، در جلسه هفته 
پی��ش در اُوال آفیس کاخ س��فید، ترامپ از اس��تیون 
منوشین وزیر خزانه داری خود حمایت کرد که معتقد 
بود بار دیگر باید معافیت از تحریم های هسته ای ایران 
تمدید شود. این در حالی است که مایک پامپئو« وزیر 
امور خارجه و جان بولتون مشاور امنیت ملی آمریکا با 

این تصمیم مخالف بودند.
این ش��ش مقام آمریکایی گفتند: منوش��ین به ترامپ 
اعالم ک��رده اگر معافی��ت از تحریم ها تمدید نش��ود 
آمریکا باید روسیه، چین و شرکت های اروپایی که در 
پروژه های برجامی ایران فعال هستند را تحریم کند.

یک مقام ارشد دولت آمریکا گفت: هدف ما هنوز پایان 
دادن به این معافیت ها اس��ت وب��ه این معافیت ها هر 
زمانی می توان پایان داده شود اما به دلیل نگرانی های 
مش��روع وزارت خزانه داری، تصمی��م گرفتیم آنها را 

برای حال حاضر تمدید کنیم.
این پروژه ها ش��امل اصالح رآکتور آب سنگین اراک، 
تبدی��ل مرکز غنی س��ازی فردو، تبادل س��وخت در 
رآکت��ور نیروگاه بوش��هر و رآکت��ور تحقیقاتی تهران 

است.
وزارت خارجه آمریکا که نهاد پیشروی آمریکا در این 
موضوع اس��ت، آخرین بار در ماه مه همه معافیت های 
هسته ای به جز دو مورد را تمدید کرد. انتظار می رود 
ب��ه زودی ب��رای 90 روز دیگر ای��ن معافیت ها تمدید 

شوند.
پای��گاه المانیتور نیز به نق��ل از منابع مطلع از رایزنی 
کش��ورهای اروپایی ب��ا آمریکا در م��ورد معافیت های 
تحریمی همکاری های هسته ای صلح آمیز ذیل برجام، 

خبر داده است
بر اس��اس توافق هس��ته ای، ق��رار اس��ت رآکتور آب 
سنگین اراک در پروژه ای مشترک با مشارکت انگلیس 
و چین ارتقاء یابد. مرکز غنی سازی فردو نیز قرار است 
با همکاری روس��یه، به یک مرک��ز تولید ایزوتوپ های 
پایدار تبدیل ش��ود. از همین رو، آمریکا این دو پروژه 
را از تحریم های اعمال ش��ده بر برنامه هس��ته ای ایران 
معاف کرده اس��ت. معافیت تحریمی این دو پروژه روز 

پنج شنبه به پایان می رسد.
دیپلمات های س��ه کش��ور اروپایی ش��ریک در برجام 
)آلمان، انگلیس و فرانس��ه( ب��رای بحث در مورد این 
معافیت ه��ا، اخیرا با مقام های ش��ورای امنیت ملی و 

وزارت خارجه آمریکا دیدار کرده اند.
  باشگاه خبرنگاران

اخبار

از نگاه دیگران 

سیدحس��ن نصراهلل در اظهارات خود تاکید کرد که در صورتی 
ک��ه ایران هدف قرار بگیرد، تل آویو و ریاض هدف قرار خواهند 
گرفت و متحدان آمریکا قربانی خواهند شد.کشورهای منطقه 

نمی توانند در این جنگ ژست بی طرفی بگیرند.
یکی از مبانی جنگ تبلیغاتی و روانی ماه های اخیر میان ایران 
و اردوگاه آمریکایی- صهیونیس��تی در منطق��ه، وانمود کردن 
ب��ه حمله قریب الوقوع آمریکا به ایران اس��ت که مدتی اس��ت 
س��یگنال های آن در اظهارنظ��ر برخی مس��ئوالن آمریکایی و 
رژیم های عربی و صهیونیس��تی به گوش می رس��د. سوالی که 
در اینجا مطرح می ش��ود، این است که چنین تهدیداتی تا چه 
حد امکان عملیاتی شدن دارد و آیا آمریکا با همراهی متحدان 
منطق��ه ای خود ش��امل رژیم های عربی و رژیم صهیونیس��تی 
می توان��د تهدیداتی که طی ماه های اخی��ر در خصوص حمله 
احتمال��ی به مواضع مختلف ایران به صورت نقطه ای و محدود 

مطرح  کرده است را اجرایی کند؟  
نکته دیگ��ر اینکه آیا ای��ن تهدیدات جنب��ه عملیاتی خواهند 
داش��ت یا اینکه تنه��ا برای افزایش فش��ار تبلیغاتی بر ایران و 

تالش برای منزوی کردن این کشور دنبال می شود.
عالوه بر اینکه بررس��ی دقیق تهدیدهای انجام شده نیز نشان 
می ده��د که آمریکا عزم جدی برای انجام این تهدیدات ندارد.  
عمده مواضعی که در خصوص حمله احتمالی به ایران از سوی 
مقامات آمریکایی مطرح ش��ده، مربوط به سیاستمدارانی است 
ک��ه اطالعات چندانی از موازنه های ق��درت نظامی ندارند. این 
در حالی است که س��ران محافل نظامی آمریکا نه تنها از بروز 
چنین حمله ای اس��تقبال نمی کنند، بلکه بر اس��اس اطالعات 
دقیق و متقنی که در خصوص آس��یب پذیری منافع آمریکا در 
منطق��ه در اختیار دارند، این حمل��ه را برای آمریکا و متحدان 

این کشور در منطقه خطرناک توصیف می کنند.
در همین راس��تا آمریکایی ها ک��ه پیش از این از عبارت مطلق 
احتمال جنگ ضد ایران س��خن می گفتند، طی ماه های اخیر  
با عقب نش��ینی از مواضع قبلی خود س��عی کردند سیاس��ت 
تبلیغاتی جن��گ نقطه ای و محدود را دنب��ال کنند. در همین 
راس��تا دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا ادعای ساقط کردن 
پهپاد ایرانی را مطرح کرد تا ش��اید بتواند بر رس��وایی ناشی از 
انهدام پهپاد متجاوز آمریکایی در آب های منطقه ای س��رپوش 

بگذارد.
جالب اینجاست که دونالد ترامپ حاضر است در برابر دوربین ها 
دروغ بگوید تا یک پیروزی توهمی برای خود دس��ت و پا کند، 
ای��ن در حالی اس��ت که می داند، ایرانی ها با انتش��ار اس��ناد و 
تصاویر مربوطه، س��قوط پهپاد خ��ود را تکذیب خواهند کرد و 

اعتبار وی در منطقه و جهان مخدوش خواهد شد.
مس��أله اینجاست که تحوالت اخیر در منطقه نشان داده است 
که ایرانی ها عزم خود را برای پاسخ مشابه به هر تجاوز احتمالی 
آمری��کا جزم کرده اند و لذا آمریکا توان حمله به ایران را ندارد، 
اما ترام��پ نمی تواند ای��ن واقعیت را بپذی��رد. ایرانی ها تاکید 
کرده ان��د که جنگ محدود و نقط��ه ای وجود ندارد و جنگ در 

صورت آغاز، در منطقه فراگیر خواهد بود.
گرچ��ه س��یگنال های متعددی برای بررس��ی جدیت س��نجی 
تهدیدات آمریکایی ضد ایران طی ماه های گذشته وجود دارد، 
اما نگاهی به موازنه های قدرت در منطقه و بررس��ی برنده ها و 
بازنده ه��ای جنگ احتمالی میان ایران و غرب می تواند ابعادی 
از پش��ت پرده تهدیدات صورت گرفته ضد ایران را روشن کند. 
چی��زی که طبعا در میز  تصمیم گیری های اتاق جنگی آمریکا 

و اسرائیل نیز مطرح می شود.
ش��اخص های مختلف سیاس��ی، اقتصادی و نظامی در منطقه 
نش��ان می دهد که جنگ برای هیچ ی��ک از طرف های درگیر 
نمی تواند گزینه ای مناسب باشد، اما بیشترین بازنده ها از روند 
تقابل فراگیر در منطقه، آمریکا و متحدان منطقه ای این کشور 

هستند. این موضوع را در ابعاد مختلف می توان بررسی کرد.

 جنگ محدود یا فراگیر؟
یکی از س��واالتی که مطرح است، اینکه مس��ائلی که در مورد 
حمل��ه محدود یا نقطه ای ب��ه ایران مطرح می ش��ود، در واقع 
بیشتر به ضرر ایران تمام خواهد شد؟ یا اینکه متحدان آمریکا 

شامل عربستان و اسرائیل را تحت تأثیر قرار خواهد داد؟
همبس��تگی اجتماعی و نظامی محور مقاومت نش��ان می دهد 
که رژیم صهیونیس��تی و آمریکا نمی توانند در جنگ احتمالی 
آین��ده، ای��ران را در انزوا قرار دهند. ش��اخص های متعددی از 
محور مقاومت به گوش می رسد مبنی بر اینکه در صورت بروز 
حمله احتمالی به ایران، این محور دس��ت بس��ته باقی نخواهد 

ماند و به این تجاوزات واکنش نشان خواهد داد.  
طبع��ا واکنش عناص��ر مختلف محور مقاومت ع��الوه بر منافع 
آمری��کا در منطقه و پادگانهای نظام��ی، آبراهه های بین المللی 
و کش��تی ها و ناوهای جنگی این کش��ور،  متحدان منطقه ای 
آمریکا ش��امل رژیم صهیونیس��تی، عربستان س��عودی و دیگر 

مزدوران کاخ سفید را نیز شامل خواهد شد.
س��ید حس��ن نصراهلل در اظهارات اخیر خود تاکید کرد که در 
صورت��ی که ایران هدف قرار بگیرد، تل آویو و ریاض هدف قرار 
خواهند گرفت و متحدان آمریکا قربانی خواهند شد. وی تاکید 
کرد که کش��ورهای منطق��ه نمی توانند در این جنگ ژس��ت 
بی طرف��ی بگیرند و خود را دور از جنگ نگه دارند. این چیزی 
است که آمریکا و تل آویو و رژیم های عربی حاشیه خلیج فارس 

آن را نمی توانند بپذیرند.

 تزلزل امنیت رژیم صهیونیستی
یکی دیگر از مهمترین س��واالت مطرح شده در این زمینه این 
است که وضعیت اسرائیل در صورتی که زمزمه جنگ در ایران 

شنیده شود، چگونه خواهد بود؟
مهم ترین دغدغه صهیونیست ها امنیت و موجودیت این رژیم 
اس��ت. وقتی که موضوع جنگ ضد ایران مطرح شود، سیاست 
تهاجمی رژیم صهیونیستی به سیاست تدافعی تبدیل می شود. 
نتانیاهو اخیرا اعالم کرده اس��ت که در صورتی که به اسرائیل 
حمله ش��ود، این رژیم پاسخ خواهد داد. این در حالی است که 
تل آوی��و پیش از ای��ن به بهانه های مختلف سیاس��ت حمله به 
کش��ورهای همسایه  را در دس��تور کار قرار داده بود. به عبارت 
دیگر امروز می بینیم که سیاس��ت تهاجمی به س��یات تدافعی 
تغییر کرده اس��ت. در همین راستا آمریکایی ها اعالم می کنند 

که برنامه ای برای جنگ با ایران ندارند.
س��ید حس��ن نصراهلل دبیر کل ح��زب اهلل لبن��ان در تازه ترین 
سخنان خود که در جریان گفت وگو با شبکه المنار مطرح کرد 
از دروغ دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در قبال س��رنگونی 
پهپاد متجاوز این کش��ور توسط نیروهای ایرانی پرده برداشت. 
ترام��پ بعد از واقعه س��رنگونی پهپاد آمریکایی با انتش��ار یک 
پس��ت توئیتری نوش��ت: آنها یک هواپیمای بدون سرنشین را 
حین پرواز بر فراز آب های بین المللی س��اقط کردند. دیش��ب، 
آماده ش��لیک به سه نقطه برای تالفی بودیم که پرسیدم، چند 
نفر در این حمله کش��ته می ش��وند. یک ژنرال پاسخ داد، 150 
نفر. 10 دقیقه قبل از حمله دس��تور دادم متوقف ش��ود، چون 
متناس��ب با س��اقط کردن یک هواپیمای بدون سرنشین نبود. 

عجله ای ندارم.
این در حالیس��ت که سید حسن نصراهلل اعالم کرد که واقعیت 
این است که ایران نامه ای از طریق یک کشور واسطه به آمریکا 
ارس��ال کرد و در آن تاکید کرد که اگر هرگونه هدف در ایران 
یا مربوط به ایران را بمباران کنید، این کشور نیز اهداف آمریکا 
در منطقه را هدف قرار خواهد داد و بعد از دریافت این نامه بود 

که ترامپ دستور توقف حمله را صادر کرده بود.

 پرهزینه شدن برنامه های امنیتی متحدان آمریکا
دومین پیامد چنین سیاس��تی این است که برنامه های امنیتی 
ب��رای متحدان آمریکا در منطقه پرهزینه خواهد ش��د. چرا که 
در ص��ورت حمله احتمالی، باید کش��ورهای مذکور هزینه های 
زیادی را برای بازس��ازی آسیب های ناشی از این حمالت انجام 
دهن��د. عالوه بر اینکه هزینه های امنیتی در صورت بروز جنگ 

افزایش نیز خواهد یافت.
هر گاه که طبل جنگ در منطقه نواخته ش��ود، جامعه اسرائیل 
به س��مت افراط گرایی بیشتر پیش می رود. رژیم صهیونیستی 
ک��ه مدتی پیش با ۴ ح��زب در داخل خ��ود فعالیت می کرد، 
طی س��الهای ج��اری با افزای��ش اختالف در می��ان گروه های 
صهیونیس��تی که عمدتا در نتیجه افزای��ش رویکردهای افراط 
گرایانه به وجود آمده، با تکثر احزاب مواجه شده است. در این 
شرایط کار تشکیل کابینه به مشکل خواهد خورد و دولت های 
متوالی رژیم صهیونیس��تی در نتیجه همین اختالفات س��قوط 

می کنند. این مش��کلی اس��ت ک��ه این روزها نی��ز در تل آویو 
احس��اس می ش��ود و برگزاری انتخابات متوالی زودهنگام، این 
رژیم را با مش��کل مواجه کرده است. عالوه بر اینکه در صورت 
تش��کیل کابینه نیز، ائتالف حاکم متزلزل و ضربه پذیر خواهد 
ب��ود. عالوه بر اینها در ش��رایط جنگی امکان برنامة ریزی بلند 
مدت در راستای اهداف و منافع اسرائیلی ها غیر ممکن خواهد 
ب��ود. چ��را که در صورت بروز جنگ ممکن اس��ت تاسیس��ات 
حیاتی صهیونیس��ت ها با خطر مواجه ش��ده و اسرائیلی ها نمی 
توانند س��رمایه گذاری های خود را با دید باز اقتصادی و چشم 
ان��داز اینده اقتصادی تدارک ببیند. در این ش��رایط اقتصاد تل 
آوی��و مبتنی ب��ر رویکردهای موقت و تاکتیک��ی خواهد بود  و 

کسی به سمت سرمایه گذاری بلند مدت نخواهد رفت.
وضعیت روانی جامعه صهیونیستی نیز در این شرایط بدتر شده  
باعث ایجاد ش��کنندگی در جامعه صهیونیستی می شود، این 
موضوع در شرایطی اهمیت بیشتری پیدا می شود که می بینیم، 
جامعه صهیونیس��تی حساسیت زیادی نسبت به امنیت و جان 
خ��ود دارند. در حال حاضر و با وجود تهدیدات موجود فراروی 
جامعه صهیونیس��تی ش��رایط روانی جامعه اس��رائیل بغرنج تر 
شده و پرونده های قضایی در جامعه صهیونیستی افزایش پیدا 

خواهد کرد.
سیگنال های منتشر شده از سرزمین های اشغالی نشان می دهد 
که رژیم صهیونیس��تی برای مقابله نظامی با حزب اهلل لبنان یا 
جنبش مقاومت اس��المی فلس��طین )حماس( آمادگی الزم را 
ندارد، چه برس��د به اینکه بخواهد وارد تنش فراگیری شود که 

ایران یکی از ارکان آن است.
در همین رابطه نیر دفوری تحلیلگر مس��ایل نظامی شبکه 12 
تلویزیون رژیم صهیونیستی گزارش می دهد که حماس حزب اهلل 
لبنان تالش دارد هر جنگ احتمالی آینده را به جنگی ویرانگر 
برای اس��رائیل تبدیل کند تا مانع از ورود نظامیان اسرائیلی به 
غزه یا لبنان ش��وند. این تحلیلگر نظامی می افزاید که حزب اهلل 
در جنگ آین��ده احتماالً راهکارهای جدی��دی را برای مبارزه 
در پیش خواه��د گرفت و به تدریج این راهکارها را به جنبش 

حماس در نوار غزه نیز منتقل خواهد کرد.
این تحلیلگر صهیونیست به موشک های دقیق و نقطه زن محور 
مقاومت طی س��ال های اخیر اش��اره کرده و می نویسد که این 
موش��ک ها می توانند با دق��ت باالیی که دارند برای اس��رائیل 
ویرانگر باشند.  موضوع دوم در خصوص موشک های ضد تانک 
اس��ت که بنا بر اعالم این گزارش، برای مقابله با یورش زمینی 

نیروهای صهیونیستی ضد لبنان یا نوار غزه آماده شده اند.
عالوه بر این که منابع مطلع در س��رزمین های اش��غالی اعتقاد 
دارن��د ک��ه جنبش حم��اس و ح��زب اهلل لبن��ان آمادگی های 
الزم برای س��اقط کردن بالگرده��ا و هواپیماهای جنگی رژیم 
صهیونیس��تی را نی��ز دارد و می توان��د عملی��ات اس��رائیل در 
خصوص هلی برن های صهیونیس��تی در عمق جبهه خود را با 

شکست مواجه کنند.
تحلیلگر مذکور به هواپیماهای بدون سرنشین عناصر مقاومت 
به عنوان یکی از تس��لیحات تاثی��ر گذار در هر جنگ احتمالی 
آینده اش��اره کرده و نوش��ت ک��ه حماس و ح��زب اهلل لبنان 
بالگرده��ا و هواپیماهای بدون سرنش��ین انتحاری را به صورت 
قاب��ل توجهی توس��عه داده اند و آنها را به س��الح های دقیق و 
ویرانگ��ر تبدیل کرده اند که می توان��د چندین کیلوگرم مواد 
منفج��ره را در خود حمل ک��رده و عالوه بر مش��اهده اهداف 
مختلف و پرواز بر فراز آن ها، در صورت اراده نیروهای مقاومت،  
اهداف مختلف را در س��رزمین های اش��غالی مورد اصابت قرار 
ده��د. در صورتی ک��ه تهدیدات در خصوص حمل��ه آمریکا یا 
رژیم های هوادار این کش��ور به ایران عملیاتی شود،   بسیاری 
از رژیم های مزدور عربی و صهیونیس��تی در منطقه را باید به 
عرصه عملیاتی این س��الح های کش��نده اضافه کرد.  عالوه بر 
اینک��ه ده ها هزار نیروی نظامی آمریکایی مس��تقر در منطقه و 
ناوشکن های تس��لیحات زمینی و دریایی و پادگان های نظامی 
این کشور در منطقه را نیز باید جزو بانک اهداف محور مقاومت 

به شمار آورد.  مشرق

گزارش

اولین قربانی جنگ با ایران رژیم صهیونیستی است
رئیس فراکس��یون نمایندگان والیی در مجلس شورای اسالمی گفت: اگر آمریکا 
بخواهد جنگی را با ایران ش��روع کند اولین قربانی این جنگ رژیم صهیونیستی 
اس��ت. حاجی بابایی با بیان اینکه احس��اس خطر امارات از ایران موجب شد تا 
از یمن عقب نش��ینی کند، ادامه داد: زمانی که ایران پهپاد فوق پیشرفته آمریکا 

را نش��انه گرفت، ترامپ قصد پاس��خگویی به این حرکت را داش��ت اما نظامی ها، 
مجلس و نتانیاهو گفتند پاسخی به ایران نباید داد و اسرائیل اعالم کرد اگر جنگ در 

منطقه شروع شود، اولین هدف ایران، اسرائیل است.
رئیس فراکس��یون نمایندگان والیی در مجلس ش��ورای اس��المی اظهار کرد: زمانی که 
کش��تی نفتکش انگلیس را گرفتیم، ناوچه های انگلیس و آمریکا این کش��تی را کنترل 
می کردند اما نیروهای انقالبی و بس��یجی با اقتدار وارد کش��تی شدند و هدایت کردند و 

اقتدار ایران به آمریکا و انگلیس ثابت شد.  ایسنا 

درخواست فرمانده سابق آمریکا برای حل بحران تهران - واشنگتن 
فرمانده ارش��د سابق ستاد مرکزی نیروهای آمریکا در خاورمیانه خواستار حل و 

فصل سریع بحران میان این کشور و ایران شد.
ویلیام فالون افزود: اتخاذ اقدامات حساب نشده از سوی آمریکا و ایران می تواند 

منطقه را به سمت وضعیت بدتر سوق دهد.
فالون خاطر نش��ان کرد: مرحله دش��واری که منطقه گریبانگیر آن است، ممکن 

است منجر به نتایج ناخوشایندی شود.
فالون تاکید کرد: باید هر چه س��ریع تر برای ای��ن تنش فزاینده راه حلی یافت و روابط 

میان دو کشور بار دیگر حالت عادی به خود بگیرد.
وی توضیح داد: آمریکا ایران را تحت فش��ار قرار داده تا بار دیگر توافق هس��ته ای مورد 
بحث و بررسی قرار گیرد و رویکرد تهران با سیاست های واشنگتن همراه و همگام شود. 

گفتنی است؛ آمریکا بیشترین تحریم ها را علیه تهران اعمل کرده است.  ایرنا 

استکهلم به اینستکس می پیوندد
سفیر سوئد در روسیه اعالم کرد که کشورش قصد پیوستن به ساز و کار تعامالت 
مالی با ایران یا همان اینس��تکس را دارد.  پیتر اریکس��ون در خصوص پیوس��تن 
کش��ورش به اینس��تکس گفت: سوئد قصد دارد به س��از و کار تعامالت مالی با 
ایران )اینس��تکس( بپیوندد. پاریس میزبان اینس��تکس یا همان ابزار پش��تیبان 

مبادالت تجاری شد و پر فیشر بانکدار آلمانی هم مسئولیت آن را بر عهده گرفت. 
انگلیس هم رئیس هیأت نظارت ش��د و مقرر ش��د از هر کدام از این کشورها یک نفر 

از وزارت امور خارجه حضور داش��ته باش��ند و گفته شد که دیگر کشورهای اروپایی هم 
می توانند به این س��ازوکار بپیوندند. اینس��تکس یا همان ساحات بین واردات و صادرات 
ب��ه اروپا یک تهاتر پولی ایج��اد می کند و پول وارد کننده را به صادر کننده می دهد. در 
حقیقت اینستکس و شرکت متناظر ایرانی به عنوان نهادهای واسط برای تسویه حساب 

شرکت های بدهکار و بستانکار در دو طرف عمل خواهند کرد.  ایرنا

ی��ک روزنامه لبنانی، نوش��ت، حتی کش��ورهایی که به تحریم 
آمریکا علیه ایران پیوس��ته اند، امیدوارند ایران با مقاومت خود 

خاورمیانه را از سلطه و نفوذ آمریکا خارج کند.
وفیق ابراهیم در یادداش��تی با عنوان آیا نظام ایران خاورمیانه 
را نج��ات خواه��د داد در کنار دیگر قدرت های رو به رش��د... ، 
آینده پیش روی منطقه را در سایه مقاومت ایران در برابر زیاده 

خواهی آمریکا  به نفع جبهه مقاومت متحول توصیف کرد.
در این یادداشت که روزنامه البناء منتشر کرده آمده است: نظام 
سیاس��ی ایران در مقابله با بزرگ ترین حمله بی سابقه آمریکا، 
ابتدا از جمهوری خود دفاع می کند، اما موفقیت ایران همچنین 
روابط بین آمریکایی ها و کشورهایی را که دنباله رو آن هستند 
ت��ا حد زیادی اصالح خواهد کرد، اقت��دار متحدان ایران را باال 
می ب��رد و درهای بزرگی را به روی تحوالت جهانی باز می کند. 
به عقیده نویسنده جنگ علیه ایران از ویژگی عربی، منطقه ای 
و جهانی برخوردار اس��ت و این هیچ اغراق نیس��ت زیرا نتیجه 
تحقیقات دفاتر مطالعات جهانی است که جنگ خلیج فارس را 
جایگزین جنگ جهانی سوم می داند که در آن ابزارهای محلی 
بکار گرفته ش��ده است به نحوی که بدون درگیری دنیا با یک 

جنگ کالسیک به اهداف مطلوب خود دست یابد.
این روزنامه نوش��ت: دالیل گرایش آمریکا به سمت تحریم های 
بتدریج کش��نده با مطالعات دقیق ایاالت متحده مرتبط است 
که  جنگ س��نتی با  استفاده از س��الح های کالسیک و حتی 
پیشرفته را به دلیل وسعت ایران  و استقامت آن برای مقاومت 

و تسلیحات قابل توجه آن طوالنی مدت پیش بینی می کند. این 
وضعیتی است که به متحدان  ایران در منطقه امکان می دهد تا 
در صورت وقوع هر جنگی وارد عمل شده و بسرعت جنگ را به 

یک درگیری بین المللی باز تبدیل کنند.
به نوش��ته البناء با نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری 
در س��ال 2020، نامزدها از جمله دونالد ترامپ، رئیس جمهور 
فعلی آمریکا س��عی می کنند تا حد امکان از هر گونه درگیری 
اجتن��اب کنند زیرا روحیه م��ردم آمریکا بیش از پیش مخالف 

جنگ هایی است که اقتصاد آنها را فرسوده می کند.
کما اینکه جنگ دراز مدت کشورهای صاحب بلندپروازی های 
اقتصادی را به س��متی س��وق می دهد که موقعیت خود را در 
مراکز قدرت جهانی بهبود بخش��ند، این وضعیت درباره اروپا، 
چین و روس��یه صدق می کند. چه کس��ی تصورش را می کرد 
که کش��وری مثل کره جنوبی یک کش��تی جنگی به آب های 
خلی��ج فارس اعزام کند تا در ط��رح ائتالف امریکایی- اروپایی 
برای حفاظت از امنیت دریانوردی به تعبیر خودشان مشارکت 
داش��ته باشد. در مقابل،کاخ س��فید از قدرت خود برای جذب 
کش��ورهای اروپا، آس��یا و عرب های خلیج )ف��ارس( در پروژه 
فش��ار حداکثری بر ایران اس��تفاده می کند و تصور می کند که 
جن��گ اقتصادی را جایگزین جنگ کالس��یک پر هزینه کرده 
اس��ت. بر مبنای داده های فوق الذکر سه استدالل مطرح است: 
نخست استدالل آمریکایی ها که معتقدند روش فشار حداکثری 
اقتصادی بر ایران مؤثر اس��ت و در س��ایه حمایت غیرمستقیم 

»اس��رائیل«، کش��ورهای حوزه خلیج فارس و سایر کشورها از 
آن حمایت می کنند، اما استدالل دوم اروپایی است اینکه اغلب 
اروپایی ه��ا معتقدن��د که در بحران خلیج ف��ارس هیچ کدام از 
طرفی��ن آمریکایی یا ایرانی برنده نخواه��د بود و از این طریق 
از اقدام ایران در خس��ته کردن آمریکایی ها استفاده کرده و از 

دروازه مقاومت ایران وارد خاورمیانه می شوند.
اما استدالل سوم از سوی روسیه و چین مطرح است که به نوبه 
خودش��ان برای پشتیبانی از ایران تالش می کنند زیرا مطمئن 
هستند که خروج سالم ایران از زیر فشار حداکثری آمریکا  به 
معنای گسترش ائتالف های ایران در خاورمیانه و ضربه به نفوذ 
آمریکاست و این امر آزادی تحرکات وسیع در میدان راهبردی 

خاورمیانه رابرای آنها فراهم می کند.
بنابراین کشورهای زیادی به مقاومت ایران برای بهبود موقعیت 
خ��ود در خاورمیان��ه امید دارند اما نمی توانن��د مقاصد خود را 
آش��کارا اعالم کنند یا سیاست های روش��نی را ارائه دهند که 

خشم آمریکا با عواقب نامعلوم آن را به همراه داشته باشد.
البناء نوش��ت: اما اکنون ایران به عنوان هدف فش��ار حداکثری 
ترامپ چه می کند؟ واکنش های ایران نشان می دهد که رهبران 
آن می دانند چرا آمریکایی ها تحریم های کشنده علیه آن پیش 
گرفته ان��د. این روزنامه افزود: اختالف می��ان ایران و آمریکا بر 
س��ر برنامه هسته ای، موش��کی و ائتالف های سیاسی ایرانی ها 
قلمداد ش��ده است. اما درباره مسئله هس��ته ای باید گفت این 
مقوله واقعیت ندارد زیرا آنها س��الح هسته ای در اختیار ندارند 

و موش��ک ها هم س��الحی دفاعی اس��ت که قدرت اشغالگری 
ندارد اما ائتالف های سیاس��ی ش��امل قدرت هایی است که در 
سیاست با ایران همپیمان ش��ده اند، اما عربی هستند و بیانگر 
بخش مهمی از رویکرد ملت های منطقه هس��تند که با ائتالف 

آمریکایی-عربی اسرائیلی مخالفند.
البناء نوشت: بنابراین مشکل کجاست مشکل برای آمریکایی ها 
در خود ایران و به طور مش��خص در نظام سیاس��ی آن است، 
زی��را تداوم نظام ای��ران به تداوم خصوم��ت ایرانی ها به همراه 
ائتالف ه��ای منطقه ای آن با نفوذ آمریکا در خاورمیانه و جهان 
اسالم منجر می شود. نویس��نده تصریح کرد: این خوانش ها به 
وضوح نش��انگر نتیجه کنفرانس اخیر وین  با حضور کشورهای 
چهار به عالوه یک عضو توافق هسته ای که آمریکایی ها در سال 
2018 از آن کنار کش��یدند و شامل- روسیه ، چین ، فرانسه ، 
انگلیس و آلمان  می شود. این کشورها خواهان فشار حداکثری 
آمری��کا علیه ایران نیس��تند اما هراس دارند ک��ه تدابیری در 
حمایت از ایران بگیرند از همین رو تالش می کنند با اقداماتی 
س��بک آمریکا را دور بزنند به ش��یوه ای که به قول معروف نه 
سیخ بسوزد نه کباب. در پایان این یادداشت آمده است: بدین 
طریق مقاومت ایران به خاورمیانه، روسیه ،چین و اروپا فرصتی 
برای اس��تفاده از شکست و نومیدی آمریکا می دهد به گونه ای 
که با تش��کیل مراکز جدید قدرت، خاورمیانه جدیدی به قرن 
بیس��ت و یک ملحق می شود که از کش��ور قرون وسطایی رها 

شده است.  فارس

چراآمریکابهایرانحملهنمیکند؟
سعودی ها و صهیونیست ها اولین قربانی جنگ با ایران 

برخی کشورها به ایستادگی ایران مقابل هژمونی آمریکا امیدوارند
البناء:


