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تنشهایاروپاوآمریکاتشدیدمیشود
کوبا، بهانه جدید واشنگتن

 در تقابل با اروپا
مریمعالمهزاده

از زمانی که ترامپ در ماه می )اردیبهشت ماه( 
اعالم کرد که ایالت متحده آمریکا از توافق هسته ای 
با ایران که در سال 2015 میالدی منعقد شد خارج 
می شــود، اتحادیه اروپا با واشنگتن وارد منازعات 

دیپلماتیک  شد.
حاال ترامپ به دنبال تغییر قانونی که در ســال 
1996 در مورد کوبا تصویب شــد است. در پی این 
تغییر منافع تجاری اروپا در منطقه ژئوپلیتیک کوبا 

در معرض خطر قرار می گیرد.
بخشــی از قانون لیبرتاد )آزادی و دموکراسی 
کوبا( به آمریکایی - کوبایی ها و دیگر شــهروندان 
ایاالت متحده اجازه می دهد که در مورد دارایی هایی 
که پس از انقالب کوبا در سال 1959 توسط آمریکا 

مصادره شده اند، شکایت کنند.
همه رئیس جمهور های آمریکا از زمان تصویب 
این قانون از این بخش تحت  عنوان برنامه سوم دولت 
عبور کردند، چراکه اجرای آن پیامدهای بین المللی 

را به دنبال دارد.
پیتر هارل، عضو کمیســاریای ارشــد مرکز 
امنیت ایاالت متحد در این مــورد گفت: تداوم به 
تعلیق برنامه سوم برنامه دولت، در نهایت کمک به 
کاهش اصطکاک دیپلماتیــک به ویژه بین آمریکا 
و اروپا خواهد بود. اگر قوانین آمریکا این اجازه را به 
شهروندان خود بدهد که شرکت های اروپایی را به 
دادگاه های آمریکا بکشانند چه اتفاقی خواهد افتاد؟

در روز سه شــنبه )چهاردهم بهمن ماه( دولت 
آمریکا تصمیم گرفت که بخشــی از تعلیق برنامه 
ســوم برنامه دولت را لغو کند. این اقدام که در 19 
مارس )28 اسفند ماه( انجام می شود، به شهروندان 
و شرکت های آمریکایی که در کوبا مالکیتی دارند 
اجازه می دهد که علیه مؤسسات کوبایی شکایت 
کنند؛ درحالی که هم اکنون دولت هرگونه شکایت 
از شــرکت های خارجی را منع می کند؛ بااین حال 
این تصمیم پس از 30 روز دوباره مورد ارزیابی قرار 

خواهد گرفت.

هارل گفت: به عنوان مثال شرکت هتل اروپایی 
که با یک شرکت کوبایی مشــارکت دارد و یا یک 
شــرکت عملیاتی بندرگاهی اروپایــی که در یک 
ترمینال کشتی های کروز در کوبا فعالیت می کرد 
و این ترمینال جزو اموال مصادره شده بود، می تواند 
موضوع شکایت افراد شــود و درنهایت این قبیل 
پرونده ها در دادگاه آمریکا مورد بررسی قرار می گیرد. 
این اقدام امریکا می تواند تأثیر سختی بر تجارت در 
کوبا داشته باشد. هارل، کسی که معاون دستیار وزیر 
امور خارجه برای مقابله با تهدید مالی در دولت اوباما 
بوده است، گفت: اگر دولت ترامپ برای شرکت های 
خارجی که با دیگر شرکت ها در ارتباط هستند لیست 
محدودیتی تعیین کند،  کار شرکت های اروپایی را 

مختل می کند.
مایکل دابسون، مشاور حقوقی در گروه کاربردی 
موریسون و فورستر که یک گروه ملی امنیتی است 
گفت: تصمیم دولت ترامپ برای برهم  زدن روابط با 
شرکای خود، عملکرد کسی است که همواره این کار 
را انجام می دهد. این در حالی است که کسی جز جان 
بولتون مشاور امنیت ملی که نزدیک ترامپ است، 

نمی تواند چنین اقدامی را انجام دهد.
اروپایی ها که اخیراً بســیاری از آن ها، هم سو با 
تصمیم ایاالت متحده رهبر اپوزیســیون ونزوئال، 
خوان گوایدو را در شــرایط بحرانی کشور به عنوان 
رئیس موقت ونزوئال در اواخر ماه ژانویه )بهمن ماه( 
به رسمیت شــناختند، به نظر نمی رسد که از این 
تصمیم خوشحال باشند. چراکه آمریکا بار دیگر برای 
برنامه های تجاری کشورهای اتحادیه اروپا تصمیم  

گرفته است.
هارل در ادامه می گوید: دلیل اینکه بخشــی از 
برنامه سوم دولت امریکا معلق ماند این بود که خطر 
برگزاری علیه پرونده های اروپا ایجاد می کرده که 
از لحاظ تاریخی بســیار نامعقول بوده اســت و در 
نهایت معلق ماندن این قانون بــرای جلوگیری از 

محدودیت های تجاری بوده است.
این اتفاق مشابه رفتار دولت ترامپ با تحریم های 
دوره دوم علیه ایران است. اروپایی ها این نوع قانون را 

تجاوز علیه قوانین کشور خود می دانند.
هارل در پایان گفت روابط اتحادیه اروپا و آمریکا 
به شدت تنش زا شده اســت و چنانچه قانون سوم 

دولت معلق نشود موج تنش ها بیشتر خواهد شد.

جهاننما

سیدمحمدمیرزامحمدزاده

اتحادیــه اروپا هــر روز کمتر از 
گذشــته متحد به نظر می رســد، 
سیاســت های نخبه گرایــی ایــن 
اتحادیه منجر به دور شــدن مردم 
از سیستم شــده و هر روز تفکرات 
ناسیونالیســتی در اتحادیه بیشتر 
تقویت می شود، کشورهایی از جمله 
ایتالیا، لهستان و مجارستان جلوی 
سیستم نخبه گزین اروپا ایستاده اند 
و بــرای انتخابات  آتــی اتحادیه در 
ماه مارس برنامه ریــزی می کنند؛ 
نهادهــای دموکراتیــک اتحادیه 
اما،  انگار چندان به فکر نیســتند و 
می اندیشند که همواره قدرت را در 

دست دارند. 
حاال ماکرون برخواسته و تالش 
دارد سیاســت های خــود را برای 
انتخابات  آتی بر دیگران القا کند. او 
که خود درگیر سیاست های شکست 
خورده داخلی اش در فرانسه است،  
برنامه  ها و طرح هــای حزب خود را 
بــرای اتحادیه تدوین کرده اســت 
و قصد دارد آن ها را بــرای دیگران 
تشریح کند. سیاســت هایی که به 
ســمت بروکراســی های بیشتر در 
دل اتحادیه تأکیــد دارند؛  در حالی 

که مــردم اتحادیه ثابــت کرده اند 
کــه اتحادیه با بروکراســی کمتر و 
ســاختاری کوچک تر و شــفاف تر، 
می تواند نیازهای آن ها را رفع کند. 
پایگاه خبری بلومبرگ در تحلیلی به 
تشریح برنامه های ماکرون پرداخته 
و نوشته اســت: امانوئل ماکرون، در 
مسیر تحول فرانسه شکست خورده 
اســت؛ تاکنون کــه اینگونه به نظر 
می رســد، اما او ایده های ناپلئونی 
برای تحول اروپا در سر می پروراند. 
حزب وی موسوم به ائتالف بازسازی 
سیاســت، کارزار انتخابات مجلس 
اروپای خــود را آغاز کرده و ماکرون 
برنامه های خود را در قالب 22 زبان 
در روزنامه های اتحادیه اروپا منتشر 

کرده است.
در کنار درخواست احساسی برای 
مقاومت علیه ناسیونالیسم و دفاع از 
پروژه اتحادیه اروپا، بیانیه انتخاباتی 
ماکرون شامل چند طرح ویژه است. 
همه این طرح ها ساختار بروکراتیک 
جدیــد اتحادیــه اروپا را شــکل 
می دهند: آژانسی در اتحادیه موسوم 
به آژانس حفاظت از دموکراسی به 
دولت های عضو کمک خواهد کرد 
از انتخابات خود علیه دســتکاری و 
حمالت ســایبری محافظت کنند؛ 

یک نیروی مرزی مشــترک و یک 
اداره مهاجرت اتحادیه، سیاست های 
متحد مهاجرتی را در منطقه شنگن 
به اجرا می گذارد؛ شورایی موسوم به 
شورای اتحادیه برای امنیت داخل 
که به نوعی شــامل بریتانیا پس از 
برگزیت نیز می شــود، تصمیمات 
جامع در مورد مسائل دفاعی اتخاذ 
می کند؛ بانکــی با نام اقلیــم اروپا 
می تواند ســرمایه تقابل با تغییرات 
زیســت محیطی را تأمین کند، یک 
نیروی امنیــت غذایــی اتحادیه، 
کنترل غذا را بهبود می بخشد؛ یک 
شــورای نوآوری اروپا، بودجه ای را 
در اشــتراک با ایاالت متحده برای 
پیشــرفت های فنــاوری تأمیــن 

می کند.
بــرای صحبت کــردن در مورد 
این طرح ها و موضوعات دیگری که 
ممکن اســت در آینده پیش بیاید 
)به طور مثال طرح اولیه ای که او در 
سخنرانی سوربون در سال 2017 به 
آن اشاره کرد با طرح اخیر متفاوت 
است(، ماکرون قصد دارد اجالسی 
را برای نمایندگان نهادهای اتحادیه 
اروپا، کشورهای عضو، کارشناسان، 
کســب وکارها و مجامــع عمومی 
برگزار کند که حتی نسبت به اصالح 

توافقات نیز دیدگاه بــازی خواهد 
داشت.

 ایــن ایــده مانند آن اســت که 
اتحادیــه را با نهادهای بیشــتری 
بازســازی کنیم، این در حالی است 
که اتحادیه خود آنقدر نهاد دارد که 
اگر کســی بخواهد همه را از حفظ 
به یاد بیاورد، شکســت می خورد؛ 
تا آنجا که حتی یک وبســایت ویژه 
برای آژانس های اتحادیه اروپا وجود 
دارد که تعداد آن هــا به بیش از 40 

موسسه می رسد.
چنین رویکــردی برای ماکرون 
طبیعی اســت؛ کســی که دوست 
دارد همــه چیز را امتحــان کند تا 
ببیند کدام جــواب می دهد، پروژه 

ماکرون متــر، طرحی اســت که از 
سوی اتاق فکر iFRAP انجام شده 
که نشان می دهد رئیس جمهور 60 
اصالح خانگــی را طرح ریزی کرده 
اســت که از این تعداد سه مورد رد و 
بقیه به قانون تبدیل شدند و برخی در 

حال طی مراحل هستند.
در اجرای این قوانین البته بسته 
بــه وعده های انتخاباتــی ماکرون، 
درجه عملیاتی شدن متفاوت است؛ 
به تخمیــن iFRAP، 27 درصد 
از این طرح ها نقض می شــوند، 40 
درصد کم و بیش اجرا می شوند و 33 

درصد به طور کل رعایت می شوند.
ماکرون از این به اصطالح هرج و 
مرج رعدآســا راضی نیست؛ چرا که 
فرانســویان نیز راضی نیســتند؛ با 
وجود اینکــه رئیس جمهور موفق 
شد اعتراضات سخت جلیقه زرد ها 
را با بــذل و بخشــش، اندکی آرام 
کند، حــزب او محبوبیت صرفاً 22 
درصــدی دارد. بنابرایــن او تالش 
می کند این آشفتگی را با برگزاری 
هزاران جلسه محلی و آنالین در بین 

مردم حل و فصل کند.
در انتخابــات اتحادیــه جایگاه 
ماکــرون به دلیــل بی توجهی او به 
پیوستن به احزاب مطرح اتحادیه، 
پیچیده اســت. حزب وی به حزب 
ALDE مرتبط است، فرقه لیبرال 
که چهارمین فرقه بــزرگ کنونی 
پارلمان اروپا به شمار می رود؛ اما به 
نظر می رســد که حزب ماکرون در 
حال شکل دهی اتحادی جدید است 
 ALDE که شــامل برخی اعضای
می شــود. حزب وی تــالش دارد 
22 کرســی از 705 کرسی پارلمان 
را از آن خود کند تا با سیاســت های 
حزب ســاز بتواند تأثیر الزم را برای 
اجرای سیاســت های بلندپروازانه 

ماکرون بدست آورد.
اگر حزب ماکرون به بزرگ ترین 
گروه راســت میانه EPP پیوسته 
بود، پیشرفتش بسیار واقعی تر بود؛ 
ضمن آنکه مهم ترین متحد ماکرون 
در ســطح اتحادیه اروپا یعنی آنگال 
مــرکل، صدراعظم آلمان بخشــی 
از حزب EPP اســت؛ ولــی ظاهراً 
ماکرون اساساً عالقه ای به پیوستن 

به احزابی که خــودش ایجاد نکرده 
ندارد.

این موضــوع مایه شــرمندگی 
اســت. اصالحــات معنــی دار در 
اتحادیه اروپا، آن نوعــی که منجر 
به خرسندی شــهروندانش شود، 
باید به گونه ای باشــد کــه میزان 
بروکراســی های موجود را بکاهد، 
آن را شــفاف تر و کاربردی تر کند؛ 
نه آنکه بروکراســی ها را توســعه 
دهد تا مشــکالت خود را که در حل 
آن ها شکســت  خــورده، حل کند؛ 
مشکالتی که عمدتاً  به دلیل مقاومت 
دولت های ملی ایجاد شــده است. 
تالش برای اصالح اتحادیه با افزودن 
بروکراسی و قوانین جدید در بهترین 
حالت صرفاً آرمان گرایی است و در 
بدترین حالت منجر به آســیب به 
اتحادیه می شود. برای دست یافتن 
به نتیجه ای عملی، آلمان و فرانسه 
ً  یک بســته همکاری امضا  که اخیرا
کرده اند، باید بر یــک طرح جامع و 
واقعی توافق کننــد و این طرح باید 
بیشتر حزب های سیاسی اصلی را در 
بر داشته باشد و نه صرفاً دولت های 
حاضر. چنیــن طرح مشــترکی با 
لفاظی های انتخاباتــی ایده آل گرا 
به دســت نمی آیــد؛ بلکــه باید به 
رأی دهندگان میانه رو اثبات کنند 
که در ازای حمایتشان از احزاب چه 

چیز به دست می آورند.
با در نظر داشــتن ایــن موارد، 
رویکــرد ماکــرون در واقع مهمات 
جبهه احزاب مخالفــش را که علیه 
یکپارچگی اتحادیه هستند،  تأمین 
می کند. اگر اتحادیه بیشــتر از هم 
گسیخته به نظر می رسد؛ شاید بهتر 

باشد به کمتر اکتفا کنیم.

باوجودشکستدرسیاستهایداخلیمطرحاست

ایده های ناپلئونی ماکرون برای تحول اروپا

گزارش

سیناسبزیان

کره  شــمالی بخشی از ســایت آزمایش 
موشکی خود که پس از اولین دیدار با دونالد 
ترامپ در سال گذشته در اجالس سنگاپور، 
وعده از بین بــردن آن را داده بود، آغاز کرد. 
این در حالی اســت که جان بولتون،  مشاور 
امنیت ملی ترامپ، هشــدار داده بود که اگر 
پیونگ یانگ برنامه تسلیحات هسته ای خود 
را از بین نبرد،  تحریم هــای جدید علیه این 

کشور در راه است.
خبرگزاری یونهاپ کره جنوبی و دو اتاق 
فکــر در ایاالت متحده گــزارش کردند که 
فعالیت هایــی در پایگاه پرتــاپ ماهواره ای 
ســوهایی در تنگچانگ ری،  حتی در حین 
مذاکرات کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی و 
دونالد ترامپ در هانوی ویتنام که هفته پیش 

برگزار شد، در حال انجام بوده است.
آن اجالس بر ســر اختالفــات در مورد 
اینکــه چقدر کــره شــمالی مشــتاق به 
محدودسازی برنامه هســته ای خود است و 
میزانی که ایاالت متحده تمایل به تســهیل 
 تحریم ها علیه این کشور را دارد، با شکست 

مواجه شد.
جان بولتون، مشاور امنیت ملی ترامپ روز 
سه شنبه به شــبکه تلویزیون تجاری فاکس 
گفت در ادامه اجالس هانوی، واشنگتن در 
حال بررسی این است که پیونگ یانگ چقدر 

به تعهد خود برای ترک برنامه تســلیحات 
هسته ای و فعالیت های مرتبط با آن پایبند 

است.
وی که از گذشته در مورد رویکرد آمریکا 
نسبت به کره  شمالی تندرو شناخته می شد، 
افزود:  اگر آن ها اشــتیاقی برای این موضوع 
نداشــته باشــند، آن وقت به طور مشخص 
دیدگاه رئیس جمهور ترامپ بر این است که 
تحریم هایی که اقتصاد آن ها را در هم شکسته 
است، تداوم یابد و ما بدنبال آن هستیم که آن 

تحریم ها را توسعه دهیم.
مایک پمپئو، وزیر امــور خارجه آمریکا، 
روز دوشنبه )سیزدهم اسفند ماه( گفت که 
امیدوار اســت ایاالت متحده در هفته های 
جاری هیئتی به کره شــمالی بفرســتد؛ اما 
اظهارات بولتون و توســعه ظاهری ســایت 
آزمایــش موشــکی ســوهایی می توانــد 
به چالش هــای جدید دیپلماتی در مســیر 
مذاکرات احتمالی پس از شکســت نشست 

هانوی تبدیل شود.
سایتماهوارهای

به گفته جنی تاون، مدیــر اجرایی پروژه 
کره شــمالی و تحلیلگر در مرکــز اتاق فکر 
استیمســون به رویترز، تصاویر ماهواره ای 
مشاهده شــده از ســوی پروژه کره  شمالی 
واقــع در واشــنگتن، نشــان می دهد که 
ســاختمان های جایــگاه پرتاب موشــک 
سوهایی بین 16 فوریه )27 بهمن ماه( تا دوم 

مارس )یازدهم اسفند ماه( در حال بازسازی 
بوده است.

گزارش این مرکــز می افزاید: فعالیت در 
موتور عمودی استند آزمایش و سکوی پرتاب 
مجهز به ساختار انتقال ریلی، کاماًل مشهود 
است. ضمن آنکه حفاظ های زیست محیطی 
روی برج مرکزی که معموالً بســته هستند، 
به وضوح کنــار رفته اند تا ســکوی پرتاب 

دیده شود.
کاخ ســفید از اظهار نظــر در این مورد 
خودداری کرد و آن را برعهــده وزارت امور 
خارجه آمریکا دانســت که آن هم واکنشی 

نشان نداد.
یک منبــع دولت آمریــکا البته گفت که 
دستگاه اطالعاتی کره جنوبی مراقب مسائل 
اینچنینی اســت اما این دســتگاه ها مدعی 
هســتند که این فعالیت ها آنچنان اهمیت 
ندارند که موجب هشــدار شوند و بیانگر این 
نیست که کره شمالی در حال بازسازی برای 
بازگشت به آزمایش های موشکی است که از 

سال 2017 به تعلیق درآمده است.
تحلیلگــران عنــوان می کننــد که این 
ســکو هیچ وقت برای آزمایش موشک های 
بالستیک قاره پیما مورد استفاده قرار نگرفته 
است و به نظر نمی رسد که یک آزمون موشکی 
در برنامه نزدیک این سکو باشد. با این حال از 
این سایت برای موتورهای موشکی و پرتاب 
ماهواره اســتفاده شده اســت؛ اقداماتی که 

ایاالت متحده را بر سر میز مذاکره آورد.
کیم جونــگ اون همچنیــن در اجالس 
با مون جا ایــن در ماه ســپتامبر )مهر ماه( 
وعده تعطیلی ســایت ســوهایی و بازدید 
کارشناســان بین المللی را برای مشــاهده 
فراینــد از بیــن بــردن ســایت آزمایش 
 موتورهــای موشــکی و ســکوی پرتاب را 

داده بود.
در ماه جوالی )تیر ماه( نشانه هایی مبنی 
بر اینکه کره شــمالی فراینــد از بین بردن 
این پایگاه را آغــاز کرده اســت در تصاویر 
ماهواره ای آشکار شد. همچنین نشانه های 
تخریــب ماشــین آالت پرتاب ماهــواره و 
ایستگاه آزمایش موتور موشکی برای توسعه 
موتورهای با سوخت مایع برای موشک های 
بالســتیک و ماشــین آالت پرتاب ماهواره 

فضایی نیز به چشم می خورد.
هرچند کــه تصاویر بعــدی در ماه اوت 
)مرداد - شــهریور( نشــان می داد که کره 

شــمالی فرایند تخریب را متوقف کرد. این 
حقیقت که ســایت از ماه اوت خاموش بوده 
است نشان از فعالیت های هدفمند و عمدی 

جدید می دهد.
تحلیلگران در مرکز مطالعات منع توسعه 
سالح های هسته ای جیمز مارتین به رویترز 
گفتند که بر اساس تصاویر ماهواره ای ساخت 
و سازهای جدید در مرحله آغاز مذاکرات دور 

جدید کلید خورده اند. 
شکست اجالس هانوی در هفته گذشته 
ســواالت زیادی را در مــورد مذاکرات آتی 
آمریکا کره شــمالی بر انگیخــت.در حالی 
که رســانه های رسمی کره شــمالی هفته 
گذشته گزارش کردند که کیم و ترام تصمیم 
گرفتند بــه مذاکــرات ادامه دهنــد، چائو 
ســان هوی، وزیر امور خارجه به خبرنگاران 
گفت کــه کیم ممکــن اســت تمایل خود 
 را به دســت یافتــن بــه توافق از دســت 

داده باشد.
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کره شمالی سایت موشکی خود را بازسازی می کند
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