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اخبار

خروج سالحهای سنگین
از ادلب سوریه

وزارت دفاع ترکیه اعالم کرد که خروج سالحهای
سنگین از منطقه عاری از سالح در ادلب تکمیل
شده است.
به گزارش اسپوتنیک ،وزارت دفاع ترکیه دیروز
تاکید کرد که روند خارج کردن سالحهای سنگین
از منطقه امن در ادلب پایان یافته است .شبکه
المیادین نیز از وزارت دفاع ترکیه نقل کرد :منطقه
خلع سالح شده در ادلب شکل گرفته و سالحهای
سنگین خارج گشت .این اقدام در چارچوب
توافقات سوچی انجام شده است .از سوی دیگر،
ماریا زاخارووا ،سخنگوی وزارت خارجه روسیه
امروز عنوان کرد :بیش از یک هزار فرد مسلح
منطقه عاری از سالح در ادلب را ترک کردند.

رهبر کرهشمالی یک رولزرویس
دیگر خریده است

رهبر جوان کره شمالی برای حضور در نشست
با وزیر خارجه آمریکا از یک رولز رویس مشکی
جدید استفاده کرد.
به گزارش ایسنا ،به نقل از شبکه خبری
سی.ان.ان ،کارشناسان مسائل کره شمالی
نخستین بار لوگوی این خودروی لوکس را روی
رینگ آن مشاهده کردند و گمانه زنی ها درباره
این مساله شدت گرفت که کیم جونگ اون،
رهبری این کشور یک خودروی جدید رولز رویس
خریداری کرده است .این خودروی جدید برای
یک لحظه کوتاه در جریان خوشامدگویی مایک
پمپئو ،وزیر امور خارجه آمریکا در پیونگ یانگ
دیده شد .اون ،چندین دستگاه خودروی لوکس
شامل مرسدس لیموزین و خودروهای دیگر
دارد و به نظر میرسد که این خودرو از نوع
لیموزینهای زرهی شده است که ارزش آن 1
میلیون دالر تخمین زده می شود.

اخبار

« ابتکار» فرضیههای مختلف درباره کنارهگیری نیکی هیلی از سمتش را بررسی میکند

معافیت بریتیش پترولیوم از
تحریمهای نفتی ایران

دفتر کنترل داراییهای خارجی آمریکا با اعطای
مجوز اجرای عملیات در میدان گازی مشترک
میان ایران و بریتانیا ،شرکت نفت انگلیس را از
تحریمهای نفتی علیه ایران معاف کرد.
به گزارش رویترز ،شرکت نفت انگلیس مجوز
مشروطی از مقامات آمریکا برای ادامه عملیات
در دریای شمال در میادین گازی متعلق به
شرکت نفت ایران دریافت کرده است .بیانیه دفتر
کنترل داراییهای خارجی وزارت دارایی آمریکا،
این مجوز را در امتداد مجوز به شرکتهای
تحت کنترل یا متعلق به آمریکا برای تامین کاال
و خدمات و حمایت از میادین گازی رام که تقریبا
 %۵تقاضای گاز در بریتانیا را پوشش میدهد،
خوانده است.
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سفیر آلمان به وزارت امور خارجه
احضار شد

جابجایی مهرهها در شطرنج تندروها

نیکی هیلی نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد،
بیستمین مقام ارشد آمریکایی است که پس از روی
کار آمدن دونالد ترامپ کاخ سفید را ترک میکند .او
که گفته میشود پیش از این طی نامهای خواستار
استعفا از مقامش بوده ،سهشنبه شب با موافقت
ترامپ ،جای خود را احتماال ًبه دینا پاول خواهد داد.
همان شب ترامپ طی نشستی خبری با هیلی
این موضوع را رسما ً اعالم کرده و گفت :هیلی از
شش ماه قبل به من گفته بود که میخواهد کمی
استراحت کند .او تا پایان سال  ۲۰۱۸پست خود را
ترک خواهد کرد و امیدوارم در نقشی متفاوت به
دولت برگردد .نیکی هیلی نیز در اظهارات خود ضمن
تمجید از سیاستهای ترامپ ،از خانواده او گفت و
اظهار داشت که ای کاش مردم آمریکا میدانستند
که پشت چهره جرارد کوشنر و ایوانکا ترامپ (دختر و
داماد رئیس جمهوری) چه چهرههای نابغه و مهمی
نهفته است.
پس از این ماجرا و در حالی که گفته میشود به
احتمال زیاد ایوانکا ترامپ دختر دونالد ترامپ گزینه
جانشینی هیلی خواهد بود ،روز گذشته خبرگزاری
رویترز به نقل از رئیسجمهوری آمریکا اعالم که
کاخ سفید مشغول بررسی جایگزینی دینا پاول
معاون پیشین مشاور امنیت ملی کاخ سفید در امور
راهبردی با نیکی هیلی است.
نکته مهم و قابل بررسی در جابجایی احتمالی میان
هیلی و پاول در این است که هر دوی این نفرات
از اعضای تندروی جمهوریخواه هستند .همچنین
موافقت فوری ترامپ با استعفای نیکی هیلی
نشان میدهد که این موضوع از قبل در کاخ سفید
هماهنگ شده است.
سه فرضیه در مورد کنارهگیری هیلی
با توجه به این مساله موضوع استعفای هیلی که
از اعضای مهم تیم ترامپ در جهت پیشبرد سیاست
خارجی دولت او محسوب میشود ،همچنان در
هالهای از ابهام قرار دارد .اینکه اگر هیلی گزینه
مناسب و هماهنگ با سیاستهای تهاجمی آمریکا
بود ،چرا ترامپ با استعفای او مخالفت نکرد و اگر
او نیز مانند سایر اعضای جدا شده از حلقه ترامپ
ساز ناکوک میزد ،چرا ماموریتهای مهمی همچون
مقابله با ایران ،کرهشمالی ،روسیه و جدالهای
نفسگیر شورای امنیت را به هیلی واگذار کرده بود؟
همچنین دینا پاول چه خصوصیاتی دارد که به جای
هیلی قرار است نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد
باشد و دونالد ترامپ از گزینه دخترش به عنوان
جانشینی هیلی صرف نظر کرده است؟ هر چند
که الزم است خاطرنشان شود که پاول از دوستان
صمیمی ایوانکا ترامپ به شمار میآید.
در همین راستا و در بین تحلیلهای مطرح شده،
برخی از کارشناسان دلیل استعفای هیلی را اختالف
او با مایک پمپئو وزیر خارجه آمریکا میدانند .هیلی
به عنوان سیاستمداری راستگرا که با شعار
«آمریکا مقدم است» وارد سازمان ملل شد ،پس از
برکناری رکس تیلرسون عمال ً آن وجهه ایدئولوژیک
خود را در وزارت خارجه تحت زعامت پمپئو از دست
داد .به همین دلیل است که خبرگزاری یورو نیوز طی
گزارشی از دالیل کنارهگیری هیلی نوشت :پس از
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در مورد آنچه با استعفای ناگهانی نیکی هیلی رخ داده است ،اکنون دو گمانهزنی در خصوص حلقه اطرافیان دولت ترامپ مطرح است .نخستین دسته
دموکراتها و منتقدانی هستند که این جابجاییها را نشان ه بارزی از آشفتگی در دولت کنونی آمریکا دانسته و آن را حتی به هرج و مرج تعبیر میکنند.
از سوی دیگر موافقان راهبردهای ترامپ معتقدند که او با جابجایی قدرت در ساختار دولتش عالوه بر دستیابی به گزینههای مطلوب ،مولفههای
آن را نیز به نفع خود تغییر میدهد.

برخی
یها
گمانهزن 
از استعفای
هیلی،حاکی
از آن است که
جمهوریخواهان
قصد دارند او را
برایانتخابات
 2024آمریکا
آماده کنند
چرخش جدی سیاست خارجی آمریکا در خاورمیانه
که با خروج این کشور از برجام و مقابله جدی با
ایران کلید خورد ،هیلی در میان چهرههای جدی
عمال ً وزن آرمانگرایانه سابق خود را از دست داد و
به دیپلماتی میانهرو تبدیل شد.
از سوی دیگر کم کم زمینههای اختالف او با کاخ
سفید نیز عیانتر میشد ،به طوریکه وقتی او در
سال گذشته میالدی از اعمال تحریمهای روسیه
صحبت میکرد ،لری کادلو مشاور اقتصادی ترامپ
ی خود عمال ًگیج
گفته بود که هیلی در زمان سخنران 
شده بود.
برخی گمانهزنیهای دیگر ،انگیزه مالی نیکی هیلی
را دلیل استعفای او میدانند .طبق شواهد موجود
در اظهارنامه مالیاتی وی ،دهها هزار دالر از اعتبار
بانکی نیکی هیلی خرج شده و همچنین بیش از یک
میلیون دالر نیز بابت وام منزلش به بانک بدهکار
است .به همین دلیل است که برخی ناظران با اشاره
به سوابق خوب نیکی هیلی در عرصه مدیریت بخش
خصوصی معتقدند که این مساله میتواند انگیزهای
مهم برای او جهت بازگشت به کسب و کار خصوصی
باشد.
همچنین هر چند که نیکی هیلی صراحتا ً اعالم

در دومین روز رسیدگی به شکایت ایران در الهه

کرده که هیچ برنامهای برای شرکت در انتخابات
ریاست جمهوری ندارد و با تمام توان ترامپ را
در انتخابات  2020حمایت خواهد کرد ،اما از آنجا
که فرماندار کارولینای جنوبی بوده و نسبت به
ماجراجوییهای پمپئو و بولتون خود را کنار کشیده
است ،به احتمال فراوان میتواند کاندید مطلوب
جمهوریخواهان در انتخابات  2024باشد .البته
این فرضیه منتقدانی جدی نیز دارد .آنها معتقدند
که سابقه نه چندان درخشان هیلی در تندروی
علیه کشورهایی نظیر ایران ،روسیه و کرهشمالی و
همچنین اتفاقاتی نظیر خروج از برجام ،خروج از
یونسکو ،بی اعتنایی به سازمان ملل با توئیتهای
تند ،خروج از پیمان آب و هوایی پاریس ،خروج از
شورای حقوق بشر که در زمان او در سازمان ملل رخ
داد ،مفروضاتی نیستند که بتوان برای آیندهای نه
چندان دور روی او سرمایهگذاری کرد.
نقشه ترامپ
در مورد آنچه با استعفای ناگهانی نیکی هیلی رخ
داده است ،اکنون دو گمانهزنی در خصوص حلقه
اطرافیان دولت ترامپ مطرح است .نخستین دسته
دموکراتها و منتقدانی هستند که این جابجاییها
را نشان ه بارزی از آشفتگی در دولت کنونی آمریکا

دانسته و آن را حتی به هرج و مرج تعبیر میکنند.
از سوی دیگر موافقان راهبردهای ترامپ معتقدند
که او با جابجایی قدرت در ساختار دولتش عالوه بر
دستیابی به گزینههای مطلوب ،مولفههای آن را
نیز به نفع خود تغییر میدهد .نشانه چنین حمایتی
از ترامپ در قابلیت او از تبدیل تهدیدها به فرصت
متبلور است که این کارشناسان آن را برآیند همین
جابجاییها در ساختار سیاسی کاخ سفید میدانند.
البته این موضوع طبق نظریههای سیاسی و بنا بر
فرضیه الوین تافلر آینده پژوه مشهور آمریکایی
مورد تردید قرار میگیرد ،چرا که در دو سوی عبور
از آشفتگی و نیز تقویت جایگاه قدرت با توجه به
تغییرات سریع جهانی این جابجایی نفرات در
قدرت نیست که میتواند کارایی داشته باشد ،بلکه
جابجایی در قدرت مطرح است که مبنای آن را تغییر
در مولفههای قدرت میتوان تعریف کرد .به همین
دلیل جابجایی تندروها در آمریکا با توجه به مشی
سیاست خارجی این کشور که اکنون پمپئو و بولتون
سکانداران آن هستند ،نفرات ناهماهنگ با آنها را
از میدان به در میکند و این خود شاید آغازی برای
تغییرات طوفانی دیگر در دولت دونالد ترامپ برای
ورود به سومین سال ریاستجمهوریاش باشد.

بهرام قاسمی ،سخنگوی وزارت امور خارجه
گفت :سفیر آلمان در تهران روز گذشته در
م دادگاه آن کشور در استرداد یکی
اعتراض به اقدا 
از دیپلماتهای کشورمان به بلژیک به وزارت امور
خارجه فراخوانده شد.
به گزارش مرکز دیپلماسی رسانهای وزارت امور
خارجه ،قاسمی افزود :دستیار وزیر و مدیر کل
اروپای وزارت امور خارجه در دیدار با سفیر آلمان
به شدت نسبت به دستگیری ،زندانی کردن
و استرداد دیپلمات ایرانی اعتراض کرده و آن
را ناشی از یک توطئه ساختگی توسط دشمنان
روابط ایران و اروپا دانست که بدون تردید توسط
خود گروهک تروریستی مقیم فرانسه برنامه
ریزی شده بود .قاسمی همچنین گفت :ایران
خواستار بازگشت سریع دیپلمات کشورمان
به ایران است و بدون تردید این توطئه نیازمند
بررسی مفصل و دقیق است.

عربستان چهار میلیون بشکه نفت
بیشتر به هند میفروشد

عربستان سعودی ،بزرگترین کشور
صادرکننده نفت جهان ،میخواهد تولید نفت
خام خود را در ماه نوامبر به میزان چهار میلیون
بشکه افزایش دهد تا بدین وسیله نفت مورد نیاز
هند را تأمین کند .این خبر را چند منبع مطلع در
روز گذشته تأیید کردهاند.
به گزارش دویچه وله ،تصمیم عربستان برای
افزایش تولید نفت خام به قصد جبران کمبود
نفت ایران در بازار بر اثر اعمال تحریم نفتی
آمریکا صورت میگیرد.هند پس از چین مهمترین
مشتری نفت ایران است و بنا بر گزارش خبرگزاری
رویترز ،هر یک از شرکتهای بزرگ صنایع
ریلنس ،هندوستان پترولیوم ،بهارات پترولیوم و
پاالیشگاه پتروشیمی مانگالور یک میلیون بشکه
نفت برای ماه نوامبر از عربستان خواستهاند.

مطمئنم خاشقجی در کنسولگری
عربستان کشته شده است

وکالی ایران ،آمریکا را به فرار از پاسخگویی متهم کردند

وکالی ایران در دومین روز دادگاه رسیدگی به شکایت تهران
از واشنگتن در نقض عهدنامه مودت از طریق تصرف غیرقانونی
 2میلیارد دالر از داراییهای بانک مرکزی ،آمریکا را متهم کردند
که برای فرار از پاسخگویی به موارد اتهامی ،ایران را به حمایت از
تروریسم متهم می کند.
در آغاز این جلسه در دادگاه بین المللی کیفری الهه ،محسن
محبی رئیس هیأت ایرانی گفت که عهدنامه مودت شامل تمامی
روابط اقتصادی دوجانبه می شود و رفتار آمریکا درقبال شرکت
ها وموسسات ایرانی از جمله بانک مرکزی به شدت ناقض این
عهدنامه و مفاد آن است .محبی متذکر شد که قصد آمریکا برای
فسخ عهدنامه تاثیری در این پرونده ندارد  .وی یادآور شد که
سابقه روابط ایران و آمریکا پس از پیروزی انقالب باعث نشده و
نباید بشود که دو کشور از طریق عهدنامه مودت اختالفات خود

را حل و فصل کنند.
وی بررسی پرونده نقض عهدنامه مودت از طریق از سرگیری
تحریمهای آمریکا علیه ایران را مثالی از حل و فصل قانونی
اختالفات دو طرف دانست که منجر به رای دادگاه به سود ایران
شد .وی بانک ملی ایران ،شرکت زیرساخت ارتباطات ایران و ایران
ایر را دیگر شرکتهایی دانست که عالوه بر بانک مرکزی هدف
سیاست های آمریکا در قبال ایران و شرکت های ایرانی بوده اند.
به گفته محبی ،در حال حاضر اقدامهای فرامرزی دادگاههای
آمریکا در کشورهای لوکزامبورگ ،انگلیس و کانادا ایران را نشانه
رفته است .وی اقدام آمریکا در فرار از پاسخگویی به اتهامات و
تخریب وجهه جهانی ایران را تقبیح و اعالم کرد که به این اتهام
های بی اساس حمایت ایران از تروریسم پاسخ داده نخواهد شد،
چرا که وکالی ایران برای دلیل دیگری در دادگاه حاضر شده اند.

به گزارش ایرنا ،وکالی ایران همچنین با نمایش نمودارهایی از
واردات و صادرات ایران – آمریکا و قراردادهای اخیر (از جمله
فرش ،هواپیما و قطعات آن) اعالم کردند که برخالف ایراد هیأت
آمریکایی به شکایت ایران ،روابط اقتصادی ایران و آمریکا پس از
انقالب نیز ادامه داشته و عهدنامه مودت شامل هرگونه تبادالت
دوجانبه فارغ از میزان و حجم آن می شود .به گفته وکالی ایران،
دفاعیات آمریکا که ایران را متهم به حمایت از تروریسم می کند
مبنای قانونی نداشته و اثبات نشده است .آمریکا می خواهد که
این پرونده مورد توجه قرار نگیرد و رویکردش در قبال ایران آن
است که این کشور آنچنان بدرفتار است که نباید مواضعش
شنیده شود .در همین راستا قرار است روز جمعه دیوان پس
از استماع دالیل دو طرف در خصوص رسیدگی به این پرونده
تصمیمگیریکند.

باب کورکر رئیس کمیته روابط خارجی سنای
آمریکا گفت به اطالعاتی سری دست یافته که
وی را قانع می کند که جمال خاشقجی در داخل
کنسولگری عربستان در استانبول کشته شده
است.
به گزارش شفقنا به نقل از القدس العربی،
کورکر در گفتوگو با دیلی بیست اظهار کرد:
همه چیز نشان می دهد که خاشقجی هفته
گذشته در داخل کنسولگری عربستان در
استانبول کشته شده است .وی با اشاره به اینکه
پس از دریافت اطالعات سری ،قتل خاشقجی
برایش تایید شده است ،از عربستان خواست
درباره این قضیه توضیح دهد.

شورای راهبردی روابط خارجی گزارش داد

گزینه اروپا در دنیایی در حال گذار

پس از فروپاشی شوروی در دهه  1990میالدی ،مناسبات جهانی همچنان در
حال سپری کردن دوران گذار است؛ دورانی که در آن از یک سو آمریکا تالش دارد
نظام تک قطبی را همراه با یکجانبه گرایی حاکم کند و از دیگر سو ،دیگر کشورها
تالش دارند مانع از تحقق چنین سناریویی شوند.
بر این اساس ،نوعی نزاع بر سر توزیع قدرت در سطح جهانی شکل گرفته است
و از این منظر میتوان تحوالت ژئوپلیتیکی و چگونگی تعامل نظامهای سیاسی،
اقتصادی ،امنیتی و منطقهای را تحلیل کرد .این نزاع بر سر توزیع قدرت هم
در سطح منطقهای و هم در سطح بینالمللی جریان دارد ،بهگونهای که برای
نمونه ،سر برآوردن قدرتهای نوظهور در قالب بریکس ،موجب تالش آمریکا برای
محدود کردن این قدرتها شده است.
در چنین قالبی ،گرچه باید اتحادیه اروپا را جزئی از قدرت هژمونطلب ایاالت
متحده قلمداد کرد ،اما اگر این اتحادیه بخواهد نقش تعیینکنندهای در شکلدهی
به نظم جدید سیاسی جهان داشته باشد ،میبایست راه مستقلی را در پیش بگیرد.
به نظر میرسد در دوران گذار سیاسی کنونی که هر یک از بازیگران بینالمللی به
دنبال ایجاد نظم بینالمللی مطلوب خود هستند ،اروپا نیز گریزی از انتخاب راهی
مستقل از آمریکا نداشته باشد ،چرا که ریاست جمهوری شخصی مانند دونالد
ترامپ در ایاالت متحده ،میزان ضعف و وابستگی اروپاییها در برابر این کشور را

به رخ قاره سبز کشیده است .هیات حاکمه جدید آمریکا نشان داده همچنان به
نظریه برخورد تمدنهای ساموئل هانتینگتون عالقهمند است و همان طور که پس
از پیروزی از انقالب اسالمی ،کاخ سفید تالش داشت انقالب اسالمی را جریانی
تندرو معرفی کند و چهرهای غیرواقعی از اسالم و ایران ارائه دهد ،حاال نیز واشنگتن
تالش دارد چهرهای غیرواقعی از خط مقاومت و جبهه مقاومت در منطقه غرب
آسیا ترسیم کند تا به این ترتیب هم مسائل اصلی همچون فلسطین را در ذهن
جهان اسالم منحرف کند و هم جایگاه رژیم صهیونیستی را در منطقه تثبیت کند.
با این حال ،آمریکای امروز یک تفاوت اساسی با ماهیت ایدئولوژیک سابقش دارد
و آن بر مسند قدرت بودن تاجری است که سیاست پیشه کرده است .به این
ترتیب او نه رهبری در سطح جهانی ،بلکه رئیس جمهوری است که میخواهد
مسئول اداره آمریکا باشد .او خودش بهصراحت این را گفته و لذا عرصه امنیت و
سیاست بینالملل را هم جوالنگاه تجارت کرده است .ترامپ بهصراحت گفته که
اگر اروپا از آمریکا امنیت میخواهد و میخواهد که واشنگتن در ناتو بماند ،باید
هزینهاش را هم تقبل کند .او گفته که اگر حمایت آمریکا از عربستان نباشد ،آل
سعود دو هفته هم دوام نمیآورد ،لذا ریاض باید فاکتوری را که کاخ سفید صادر
میکند ،پرداخت کند .در حالی که انتظار میرفت آمریکا با اروپا بهعنوان متحد
راهبردی ،برخورد دیگری داشته باشد ،اما شاهدیم که جنگ تعرفهای و تجاری این

کشور علیه اروپاییها به راه افتاده است؛ این همان شیوهای است که آمریکا به آن
اعتیاد پیدا کرده و میگوید هر کس با ما همراهی نکند ،باید هزینههایش باال برود؛
الگویی که نه تنها علیه ایران ،بلکه هم اکنون علیه چین و روسیه و اروپا هم به کار
گرفته است .به این ترتیب با توجه به دوران زمامداری ترامپ ،همه کشورها بهطور
عام و اروپا بهطور خاص ،میتوانند نقش تعیینکنندهای در ایجاد چارچوبهای
نظم جدید جهانی ایفا کنند .تجربه برجام میتواند نشانه خوبی از تالش برای
تغییر وضع موجود در روابط تحقیرآمیز آمریکا با دیگر کشورها باشد .اروپا میتواند
جدیتر ،سریعتر و گستردهتر به نجات برجام و حفظ نظام مطلوب برای خود اقدام
کند ،در غیر این صورت سرنوشت محتومش مغلوب شدن در برابر نظم مطلوب و
هژمونی آمریکا خواهد بود .اروپا به دلیل همسایگیاش با منطقه غرب آسیا باید در
نظر داشته باشد که دیر یا زود با تغییراتی در چهره این منطقه مواجه خواهد شد.
اگر گذشته را چراغ راه آینده بدانیم ،آنگاه بر مبنای آنچه در عراق و سوریه روی
داد ،قطعا ًاین منطقه ضدآمریکاییتر و ضد صهیونیستیتر خواهد شد .این سؤال
جدی ،راه را روشنتر میکند که مگر پول سعودی پشتوانه نقشههای آمریکایی
و صهیونیستی قرار نگرفت تا انتخابات اخیر در عراق بهگونهای رقم بخورد که
بیشترین منافع را برای مثلث عبری – عربی – غربی داشته باشد؟ پس چرا با
وجود همه این هزینهها انتخاب مردم عراق ،ندای استقاللطلبی و مقاومت شد؟

شاید همین مثالها به بهترین شکل گویای این باشد که چرا اروپا نیازمند طراحی
راهبردی صحیح در قبال منطقه غرب آسیاست .در این راستا اروپا نمی تواند
کشوری بهتر از ایران جهت رایزنی و تصحیح رویکرد راهبردی خود در این منطقه
انتخاب کند.

