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اخبار

اتحادیه اروپا حاکمیت
رژیمصهیونیستی بر جوالن را
به رسمیت نمیشناسد

ترامپ قطعنامه کنگره
برای پایان دخالت آمریکا
در جنگ یمن را وتو میکند

شمارش معکوس برای جنگ سرد جدید

هرچند ناتو در سال  2014و به موازات الحاق
شب ه جزیره کریمه به روسیه ،همکاری خود با
روسیه را به حالت تعلیق در آورده بود ،اما این
اظهارات در پیوند با سایر مسائل موجود در عرصه
جهانی میان قدرتهای بینالمللی میتواند بیانگر
شروع یک مخاصمه گسترده و به نوعی جنگ سرد
جدید تلقی شود.
نخست اینکه سال گذشته آمریکا به بهانه
عدم انجام تعهدات مسکو درخصوص پیمان
موشکهای هستهای میانبرد موسوم به
آیاناف ،از این پیمان خارج شد و معاقب آن
در حالی که وزیر خارجه ایاالت متحده اعالم کرد
که حاضر است با روسها بر سر توافقی جدید
مذاکره کند ،مسکو نیز در واکنش متقابل خروج
خود از آیاناف را اعالم کرد .این امر در ابتدا
مورد حمایت کامل ناتو قرار گرفت ،اما کشورهای
اروپایی با نگرانی این مسئله را دنبال کرده و
خواهان نرمش روسیه در قبال انجام تعهداتش
درخصوص پیمان منع گسترش موشکهای
هستهای میان برد بودند.
جنگ تجاری
این وضعیت در حالی به مسابقه تسلیحاتی
هستهای میان قدرتهای بزرگ دامن میزند
که از سوی دیگر ما شاهد یک واگرایی گسترده
میان آمریکا و نظام بینالملل هستیم .آمریکا از
زمان روی کار آمدن ترامپ و در جهت شعار
اول آمریکای او در حال بازی کردن با توافقهای
مهم بینالمللی است .خروج از برجام ،پیمان
آب و هوایی پاریس ،یونسکو و تهدید به قطع
بودجه سازمان ملل ،خروج از ناتو و تحت فشار
قرار دادن متحدان سنتی به یک روند معمول در
سیاستهای واشنگتن بدل شده است .در این
میان شروع جنگ تجاری گسترده میان آمریکا
با اروپا و چین ،این بار به گفته کارشناسان نوید
نوعی مقابله جهانی با یارکشی متفاوت از جنگ
شوقوسهای
سرد اول را میدهد چراکه پس از ک 
فراوان در جنگ تجاری میان چین و آمریکا و هر
چند که فعال ً بازی تعرفههای میان دو کشور به
حالت تعلیق درآمده ،اما هر لحظه میتواند مانند
آتشی زیر خاکستر زبانه بکشد.
از سوی دیگر برخی تحلیلگران معتقدند به
موازات توافق میان آمریکا و چین در جنگ
تجاری ،ایاالت متحده قصد دارد یک جنگ تعرفه

گروه ایران و جهان  -تقریبا ً سه روز قبل الکساندر گروشکو معاون وزیر خارجه روسیه که نماینده دائم این کشور در ناتو نیز هست ،از قطع کامل
همکاری مسکو با این سازمان خبر داد و گفت :ناتو دیگر رویکرد مثبتی نسبت به روابط با روسیه ندارد و وضعیت کنونی بازتاب وضعیت دوران جنگ
سرد است .او همچنین نسبت به هرگونه اقدام ناتو نسبت به روسیه هشدار داد و تصریح کرد که امیدوارم این موضوع اتفاق نیفتد زیرا منجر به
فاجعهای انسانی خواهد شد که آمریکا و اروپا به خوبی نسبت به تبعات آن آگاهی دارند.

هرچندنزدیک
به سه دهه است
که جنگ سرد
خاتمه یافته ،اما
همچنان آثار آن
در نظام جهانی
باقی است و
ممکن است این
اث روجودی این
بار جنگ سرد
جدیدی را با
ترکیباحتمالی
متفاوتتریرسم ًا
کلیدبزند
تمام عیار دیگر را با اروپا آغاز کند .به گفته همین
تحلیلگران اروپا ،چین و روسیه میدانند که به
تنهایی شاید قادر به مقابله با آمریکا نیستند،
اما در صورت متحد شدن میتوانند واشنگتن را
به عقبنشینی وادار کنند؛ امری که زمزمههای
آن اکنون در سفرهای مقامات چینی به اروپا
آغاز شده است .در نتیجه ممکن است این جنگ
تجاری با ترکیبی متفاوتتر از گذشته در عرصه
جهانی شروع شود.
خاورمیانه و تالش برای نظم جدید
به خصوص اینکه فراتر از تجارت و اقتصاد ،این
هم آوردی جهانی در مناطق حیاتی در پیوند با
نظم جهانی نیز جریان دارد .یکی از این مناطق
حیاتی خاورمیانه است ،جایی که تحوالت آن
نشان دهنده نوعی همگرایی میان اروپا و روسیه

مذاکرات ظریف با مقامات ترکیه در آنکارا

فدریکا موگرینی ،مسئول سیاست خارجه
اتحادیه اروپا در بحث و گفتوگو با اعضای
پارلمان اروپا در آخرین نشست عمومی این
پارلمان در استراسبورگ پیش از انتخابات اروپا
تاکید کرد :اتحادیه اروپا حاکمیت اسرائیل بر
بلندیهای جوالن را به رسمیت نمیشناسد و
این موضعگیری است که بارها درباره بلندیهای
جوالن آن را اعالم کردیم .به گزارش ایسنا ،به
نقل از روزنامه رایالیوم ،موگرینی در ادامه اظهار
کرد :تغییر مرزها با قدرت نظامی اید ه خطرناکی
است و استانداردهای بینالمللی باید رعایت
شوند 37 .مسئول اروپایی شامل وزرای خارجه
و رهبران سابق از جمله رئیس بلژیکی ائتالف
لیبرالها و دموکراتها برای اروپا در نامهای
خطاب به موگرینی بار دیگر تاکید بر موضعگیری
این اتحادیه برای مقابله سیاسی با دونالد ترامپ
را خواستار شدند .موگرینی همچنین بار دیگر بر
حمایت این اتحادیه از حل سیاسی درگیریها بر
اساس راهحل تشکیل دو کشور در کنار یکدیگر
و در صلح تاکید کرد و هشدار داد :انصراف از
راهحل تشکیل دو کشور تنها آشوب را به منطقه
خاورمیانه باز خواهد گرداند.

اخبار

«ابتکار» پیامدهای قطع همکاری روسیه با ناتو در پیوند با سایر کمشکشهای موجود را بررسی میکند

آنکه باید تغییر ماهیت دهد
رژیم آمریکا است نه ایران

عباس موسوی ،سخنگوی وزارت امور خارجه
در واکنش به سخنان مایک پمپئو وزیر امور
خارجه آمریکا در مورد تالش این کشور برای
«تغییر ماهیت جمهوری اسالمی ایران»،
گفت :خوشبختانه هرچه زمان میگذرد سران
رژیم کنونی آمریکا منویات خود را بهتر و بیشتر
از پیشینیانشان بروز میدهند و از تغییر رفتار
به تغییر نظام و هم اکنون به تغییر ماهیت
جمهوری اسالمی ایران اذعان میکنند اما آنکه
باید تغییر ماهیت دهد رژیم آمریکا است نه
ایران .مخالفتهای فزاینده جامعه بینالمللی
نسبت به رفتارها و اقدامات خالف قوانین بین
المللی ،تغییر ماهیت رژیم آمریکا را تبدیل به
یک مطالبه جهانی کرده است.
به گزارش اداره کل دیپلماسی رسانهای
موسوی افزود :رژیمی که با توسل به تروریسم
اقتصادی و قلدری ،تجارت آزاد جهانی را به
گروگان گرفته و دولتها را تهدید میکند که
براساس خواستهها و سیاستهای نامشروع
این کشور عمل کنند ،میلیاردها دالر سالح
مرگبار برای قتل عام غیرنظامیان به خاورمیانه
و منطقه خلیج فارس صادر میکند ،از اجرای
عدالت در مورد جنایتکاران جنگی و قاتلین
خبرنگاران ممانعت کرده و آنها را تحت چتر
حمایتی خود قرار میدهد ،به محیط زیست
و حقوق بشر و ارزشهای جامعه بینالمللی
و حقوق بینالملل احترام نمیگذارد و به
صورت روزانه در حال تهدید نظم ،صلح و ثبات
بینالمللی است ،باید تغییر ماهیت دهد.
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در برابر آمریکا است .روسیه پس از فروپاشی
شوروی اکنون بار دیگر به عرصه جهانی بازگشته،
با این تفاوت که این بار از یک سیاست خارجی
غیر ایدئولوژیک و انعطافپذیر پیروی میکند .آنها
با استقرار در بندر طرطوس سوریه و توافقی که با
این کشور داشتند ،نشان دادند که آمدهاند تا در
خاورمیانه بمانند .از سوی دیگر اروپا نیز به طور
سنتی خواستار حفظ خاورمیانه در سبد نفوذش
است و در مقابل ،تالشهای آمریکا در منطقه
به خصوص اعمال فشار برای گرفتن ابتکار عمل
در مسئله سرزمینهای اشغالی میتواند منجر
به یک رویارویی تمام عیار میان اروپا و روسیه
از یک سو و ایاالت متحده از سوی دیگر بر سر
استقرار نظم جدید در خاورمیانه باشد .این امر
در حالی جدیتر میشود که بدانیم چند روز قبل

جمع کثیری از سیاستمداران سابق و فعلی اروپا
طی نامهای به فدریکا موگرینی مسئول سیاست
خارجی این اتحادیه ضمن ابراز نگرانی از نقشه
آمریکا در این مورد ،تصریح کرده بودند :ما به
لحظهای بحرانی در خاورمیانه و همچنین در اروپا
نزدیک شدهایم .گزینه برتر اروپا در حل معضل
خاورمیانه همکاری با آمریکا است ،ولی زمانی که
منافع حیاتی و ارزشهای بنیادی ما به بازی گرفته
شود ،ما باید راه مستقل خود را پیش گیریم .در
همین راستا به گفته ناظران هر چند جنگ سرد
نزدیک به سه دهه است که پایان یافته اما آثار
آن همچنان در عرصه جهانی وجود دارد و همین
اثروجودی باعث شده تا مناسبات قدرت جهانی
به گونهای دیگر و احتماال ًترکیبی متفاوتتر ،آتش
جنگ سرد جدیدی را بیفروزد.

اجازه نمیدهیم آمریکا تجارت سایر کشورها با ایران را زیر سوال ببرد

محمدجواد ظریف وزیر خارجه کشورمان که روز سهشنبه به
سوریه سفر کرده بود ،دیروز این کشور را به مقصد ترکیه ترک
کرد .وی در اولین برنامه خود در آنکارا ،سه دور مذاکره با مولود
چاووش اوغلو ،همتای ترک خود برگزار کرد .در این مذاکرات
آخرین تحوالت سوریه و همچنین آخرین تحوالت سازوکار مالی
اتحادیه اروپا برای حمایت از تجارت با کشورمان مورد بحث و
تبادل نظر قرار گرفت .ظریف نیز در این دیدار ،از مواضع مقامات
و دولت ترکیه در مخالفت با تحریمهای آمریکا علیه ایران قدردانی
و بر ضرورت تقویت و تعمیق همکاریهای منطقهای بین دو
کشور تاکید کرد.
وزیر امور خارجه ترکیه نیز در این دیدار ضمن تسلیت به خاطر
خسارات جانی و مالی بر اثر وقوع سیل در کشورمان ،اعالم کرد
که ترکیه اولین کشوری بود که کمکهای خود را ارسال کرد و

آمادگی دارد کمکهای بیشتری را به ایران ارسال کند .وزیر خارجه
ترکیه بار دیگر مخالفت خود را با تحریمهای آمریکا علیه ایران
اعالم و تاکید کرد :بر مواضع خود در این زمینه ایستادهایم و از
برادرانمان در ایران حمایت میکنیم .خوشحالیم که سطح روابط
دو کشور سطح بسیار خوبی است .ما نیازمند افزایش مبادالت
تجاری و همکاریهای اقتصادی بیشتر با یکدیگر هستیم .ما در
زمینه همکاریهای امنیتی ،مرزی و مقابله با تروریسم اهتمام
جدی داریم.
از سوی دیگر در کنفرانس مطبوعاتی مشترکی که میان وزیران
خارجه ایران و ترکیه برگزار شد ،مولود چاووش اوغلو بار دیگر
تاکید کرد :مخالف تحریمهای آمریکا علیه ایران هستیم و مجازات
مردم ایران از طریق تحریمها را نمیپذیریم .وی همچنین با بیان
اینکه در روابط بینالملل دوستی و دشمنی مطلق وجود ندارد،
گفت :اگر در دوره افول روابط ،نیروهای مسلح یک کشور را در
لیست تروریسم قرار دهید ،موجب هرجومرج میشوید.
در این نشست مطبوعاتی محمدجواد ظریف نیز گفت :دولت
آمریکا در مسئله فلسطین و برجام قواعد بینالمللی را نادیده گرفته
است .به گزارش خبرگزاری آناتولی ،ظریف با اشاره به دیدار روز
سهشنبه با مقامات سوریه در دمشق گفت :اطالعاتی درخصوص
دیدارهایم در سوریه و مقامات این کشور به آقای چاووشاوغلو
انتقال دادم .این اطالعات و موارد را به آقای اردوغان نیز منتقل
خواهم کرد .همچنین درخصوص تحوالت اخیر در آفریقا نیز با
مقامات ترکیه بحث کرده و به گفتوگوهایمان ادامه خواهیم
داد .وی با بیان اینکه به همراه دوستانمان در ترکیه و روسیه
تالش برای گسترش صلح و ثبات در سوریه را ادامه خواهیم داد،

گفت :این تالش با تشکیل کمیته قانون اساسی و حمایت از روند
صلح ادامه خواهد یافت.
محمدجواد ظریف ،در بخشی دیگر از صحبتهای خود با بیان
اینکه همکاریهای ایران با ترکیه در زمینههای مختلف ادامه
دارد ،افزود :امروز درخصوص همکاریهای دو جانبه و ارتقای آن
به تبادل نظر پرداختیم .هرچند با هدف  30میلیارد دالر فاصله
داریم ولی تالشها همچنان ادامه دارد .همچنین درخصوص
ایجاد مکانیزمهای جدید و مختلف برای رفع تحریمهای آمریکا و
گسترش تجارت بین دو کشور رایزنی کردیم.
ظریف در بخشی دیگر از صحبتهای خود با بیان اینکه
تحریمهای آمریکا علیه ایران خالف قطعنامه شورای امنیت
سازمان ملل متحد است ،گفت :راههای فراوانی برای ادامه
همکاریها با دیگر کشورها وجود دارد و مکانیزم اینستکس یکی
از این راهها است .وزیر امور خارجه با تاکید بر اینکه به آمریکا
اجازه نمیدهیم تجارت ما را با سایر کشورها زیر سوال ببرد ،اظهار
کرد :کل جهان مخالف اقدامات غیرقانونی آمریکا است .این
اقدامات مخالف قطعنامههای شورای امنیت است و حتما باید
جلوی این اقدامات بایستیم.
گفتنی است در دیدار روز گذشته ظریف با رجب طیب اردوغان
رئیسجمهوری ترکیه نیز طرفین ضمن مخالفت با تحریمهای
ایاالت متحده آمریکا و تروریستی خواندن سپاه پاسداران ،بر
گسترش روابط دوجانبه در چارچوب توافقات بین دو کشور در
حوزههای پنجگانه ،بر تقویت روابط اقتصادی دو کشور تاکید
کردند .در این دیدار همچنین درخصوص آخرین تحوالت سوریه،
یمن و شمال آفریقا رایزنی و تبادل نظر شد.

کاخ سفید اعالم کرد که دونالد ترامپ رئیس
ایاالت متحده آمریکا قطعنامه کنگره را که
خواستار پایان دادن همکاری آمریکا با ائتالف
اعراب به رهبری عربستان سعودی در جنگ
یمن است ،وتو میکند.
به گزارش یورونیوز ،دونالد ترامپ در
پیامی برای توضیح این تصمیم اعالم کرد:
«این قطعنامه تالشی غیرضروری و خطرناک
برای تضعیف قدرت من در چارچوب قانون
اساسی است و باعث به خطر افتادن زندگی
شهروندان آمریکا ،هم در حال حاضر و هم
در آینده میشود .گفتنی است ،این قطعنامه
طی ماههای مارس و آوریل به تصویب هر
دو مجلس یعنی نمایندگان و سنا رسید .این
اولین بار بود که هر دو مجلس از قطعنامهای
در موضوع دخالتهای نظامی آمریکا در یک
جنگ حمایت میکردند و باعث محدود شدن
قدرت رئیس جمهوری برای فرستادن نیرو برای
اقدام نظامی میشدند.

احتمال ازسرگیری فعالیتها
در سایت اتمی کره شمالی

تصاویر ماهوارهای نشان میدهند که
تحرکات و بازیافت اتمی مجدد در سایت اصلی
اتمی کره شمالی صورت گرفته است.
به گزارش ایسنا به نقل از خبرگزاری رویترز،
تصاویر ماهوارهای جدید از سوی یک اندیشکده
آمریکایی منتشر شد که نشان میدهند
فعالیتهایی برای بازیافت اتمی مجدد مواد
رادیو اکتیوی که برای ساخت سوخت بمب
مورد استفاده قرار میگیرند در این سایت اتمی
وجود دارند.
مرکز استراتژیک و مطالعات بینالملل
در گزارشی آورده که این تصاویر ماهوارهای
مربوط به سایت اتمی یونگبیون از  ۱۲آوریل
سال جاری میالدی نشان میدهند که پنج
واگن ویژه در نزدیکی سایت غنیسازی
اورانیوم و البراتوآر رادیوشیمی دیده شده
است .در این گزارش همچنین آمده که این
تحرکات شاید برای انتقال مواد رادیواکتیو
باشد .در گذشته ،این واگنها مربوط به
انتقال مواد رادیواکتیو بودند و حاال تحریکات
جدید این احتمال را درباره انجام چنین
اقداماتی رد نمیکنند .این تصاویر در حالی
منتشر شدند که نشست هانوی ویتنام
میان دونالد ترامپ ،رئیس ایاالت متحده
آمریکا و کیم جونگ اون ،رهبری کره شمالی
با شکست در کسب یک توافق برای توقف
برنامههای اتمی کره شمالی و لغو تحریمها
علیه پیونگ یانگ روبهرو شد.

شورای راهبردی روابط خارجی گزارش داد

امکانسنجی تشکیل باشگاه تحریمیها در برابر ترامپ
با وجود نزدیک شدن به پایان دوره ریاست جمهوری ،دونالد ترامپ به ادامه
سیاستهای خود اصرار دارد و همچنان روی جنگ تجاری و تحریم اقتصادی
پافشاری میکند .فهرست کشورهای تحت تحریم و جنگ اقتصادی آمریکا نیز
کمتر نشده است و در صورت انتخاب دوباره او توسط مردم آمریکا احتمال دارد
که این فهرست بلندتر شو د چراکه ترامپ با شدت دادن به اقدامات غیرقانونی
در عرصه بینالمللی روی رسواییهای اخیر خود نیز سرپوش گذاشته و افکار
عمومی را از آنها منحرف میکند .اما در مقابل ،آیا تحریمشدگان و کشورهای
تحت تحریم میتوانند یک باشگاه یا یک جبهه علیه ترامپ و سیاستهای او
تشکیل بدهند؟ کامیابی چنین ائتالفی به چه عواملی وابستگی دارد؟
ت وجود
برای تشکیل چنین ائتالفی دو مالحظه کلیدی وجود دارد؛ نخس 
درکی از یک منفعت مشترک برای مقابله با بازیگر بزرگ و قلدر و دیگری اتخاذ
رویکرد راهبردی ائتالف.
کشورهای مختلف تحت تحریم آمریکا یا طرف جنگ تجاری با آن با دالیل
متفاوت و آثار متفاوتی از تحریم و جنگ مواجهند؛ به طوری که برخی از آنها
مانند ترکیه عقبگردهای تاکتیکی دارند و بسته به تقابل خود با کردهای
سوریه یا تقابل با افراد منسوب به گولن چالشهایی با آمریکا دارند و برخی
دیگر نیز فرآیند چانهزنی را به صورت انفرادی پیش میبرند .در طرف مقابل،

آمریکا به واسطه حجم باالی تجارت خارجی و مزیت فناوری خود ،قدرت
چانهزنی باالیی دارد و با وجود رفتارهای خارج از عرف و غیرمنطقی ترامپ در
سیاست خارجی ،از توان متحدسازی برخوردار است.
در مدل همکاریهای راهبردی ،ائتالف زمانی شکل میگیرد که ارزش افزوده
برای هر بازیگر انفرادی در صورت پیوستن به ائتالف از ارزش افزوده آن بازیگر
در حالت عملکرد تکروانه بیشتر باشد و این بیشتر بودن ،دورنمای باثباتی هم
داشته باشد .تحریمهای ایاالت متحده علیه ایران ،دو جنبه تجاری و مالی
دارد؛ جنبه تجاری آن بیشتر به محدودیت تجارت شرکتهای دولتی یا وابسته
به سازمانهای حاکمیتی و نظامی برای انجام تجارت خارجی مربوط میشود
اما تحریم مالی هر دو گروه خصوصی و دولتی ایرانی را دربر میگیرد به طوری
که برخی از بانکهای خارجی به مشتریان ایرانی خود خدمات مالی -بانکی
ارائه نمیدهند .تحریم فروش نفت نیز مهمترین قسمت از تحریم تجاری
است که بر اساس فهرست معافشوندگان ،مقدار آن تغییر میکند .بنابراین
برای ایران به تنهایی ،ارزش افزوده ائتالف یا تشکیل یک باشگاه تحریمی
همانند تجربه موفق تاسیس اوپک در سال  ،1968به صورت حداقلی به امکان
تجارت بینالمللی ،فروش نفت و مبادالت مالی ضروری بستگی دارد.
اگر فقط روی کشورهای تحت تحریم آمریکا متمرکز شویم ،آنگاه تحقق

چنین ارزش افزودهای بعید مینماید .افزون بر این ،توازن قدرت چانهزنی
میان آمریکا و کشورهای تحت تحریم در صورت تشکیل ائتالف یا باشگاه نیز
همچنان به نفع آمریکا خواهد بود و امکان همترازی قدرت چانهزنی کشورهای
ائتالفی با آمریکا ،اندک است .اما اگر بازه تحلیل از کشورهای تحت تحریم به
کشورهای تحت جنگ تجاری گسترش داده شود آنگاه دورنمای ارزش افزوده
و قدرت چانهزنی تا حد زیادی بهبود پیدا میکند چون بسیاری از کشورهای
جهان از ترس مجازات توسط آمریکا ،در کمک به مقابله با تحریمها تردید
دارند اما در صورتی که ائتالفی از کشورهای تحت تحریم و جنگ تجاری
تشکیل شود که هدف اولیه را روی حفظ تجارت آزاد و منصفانه متمرکز کند،
آنگاه میتوان با کمک کشورهای تحت جنگ تجاری و مایل به حفظ قدرت
چانهزنی در برابر آمریکا ،این ائتالف را امکانپذیر کرد و حتی دامنه آن را به
کشورهای بیشتری گسترش داد .اما هنوز موانع جدی وجود دارد که از میان
آنها میتوان به تضاد منافع و تقابلهای مخرب منطقهای اشاره کرد که امکان
تحقق این تعادل منفعتمحور را میکاهند و استمرار تعادل ریسکمحور را
میافزایند.
در پایان این گزارش به قلم رضا مجیدزاده ،پژوهشگر اقتصاد سیاسی
توسعه ،آمده است :بنابراین کامیابی چنین ائتالفی به رویکرد سیاسی تنشزدا

و مبتنی بر ایجاد روابط همکارانه نیز بستگی دارد .ایجاد روابط همکارانه تا
حد زیادی به دورنمای وابستگی متقابل و اعتماد متقابل وابسته است که
پیششرط دیگری برای تشکیل و پایداری این ائتالف را نشان میدهد .اما
طراحی سازوکاری برای ایجاد باور گسترش و استمرار اقدامات غیرمنطقی
ترامپ در آینده شانس پاسخ مثبت به پیشنهاد تشکیل ائتالف را افزایش دهد.

