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پکن نگران است
رفتار ترامپ در مذاکرات 

تجاری با چین تکرار می شود؟

مریم عالمه زاده

پس از شکست مذاکرات آمریکا و کره شمالی در 
جریان اجالس هفته گذشته در هانوی ویتنام، پکن 
نگران است که دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در 
تکرار این اقدام از میز مذاکرات با چین بر سر مسائل 
اقتصادی کنار برود. به نوشته سی ان بی سی آمریکا، 
مذاکرات هســته ای بین ترامپ و کیم  جونگ اون، 
رهبر کره شمالی، پس ازآنکه دو طرف نتوانستند به 
توافق برسند، کوتاه تر از انتظار تمام شد. فروپاشی 
اجالس هانوی، برای بســیاری از کارشناسان که 
پیش بینی می کردند هر دو رهبر به دنبال توافقی 
هرچند کوچک هستند،  مایه شگفتی شد. یک مقام 
ارشد آمریکا روز جمعه )هفدهم اسفند ماه( گفت: 
این آشفتگی دیپلماتیک مقامات چینی را نگران 
کرده است که شاید ترامپ همین اقدام را در مورد 
مذاکرات تجاری با چین انجام دهد. این مقام گفت: 
چین ترامپ را در جریان ترک مذاکرات با کره شمالی 
مشاهده می کرد و حاال آن ها نگران اند وی از توافق با 
چین کنار رود. آ ن ها نمی خواهند شی را به ماراالگو 
بفرستند و ترامپ از مذاکرات کنار رود. این یک فاجعه 
دیپلماتیک برای چینی ها خواهد بود. این مقام گفت 
مالقات رو در روی بین شــی جین  پینگ و ترامپ 
هنوز بسیار دور است، ضمن آنکه مراحل آماده سازی 
اجالس که بین دو تا سه هفته زمان می طلبد، هنوز 
شروع نشده است. برای تضمین اینکه این اجالس 
همچون اجالس هسته ای در هانوی با شکست مواجه 
نشود، مقامات پکن و واشنگتن قصد دارند مذاکرات 
را به صورت خط به خط پیش ببرند. اوایل روز جمعه 
)هفدهم اسفند ماه( گزارش هایی منتشر شد مبنی بر 
اینکه جلسه  برنامه ریزی شده بین دو رهبر در مارالگو 
لغو شد. کاخ سفید گفت که هنوز چیزی به صورت 

رسمی برنامه ریزی نشده بود که لغو شده باشد.
    

روابط آمریکا و اروپا محدود می شود
لزوم داشتن ویزا برای مسافران 

آمریکایی عازم قاره سبز
عباس حاجی بابایی

اتحادیه اروپا روز جمعه )هفدهم اسفند ماه( اعالم 
کرد مسافران آمریکایی برای بازدید از منطقه شنگن 
اتحادیه اروپا از سال 2021 باید نوعی از ویزا، سیستم 
مجوز و اطالعات سفر به اروپا موسوم به ETIAS را 
دریافت کنند. منطقه شنگن متشکل از 26 کشور 
عضو اتحادیه است که مرز داخلی ندارند و به مردم 
اجازه می دهند آزادانه در این کشــورها سفر کنند؛ 
کشورهایی از جمله اسپانیا، فرانسه، یونان، آلمان، 
ایتالیا و لهستان در منطقه شنگن قرار دارند. در حال 
حاضر شهروندان آمریکایی می توانند به مدت 90 
روز بدون ویزا به قاره اروپا مسافرت کنند. بر اساس 
اعالم اتحادیه، برای دریافت ETIAS شهروندان 
آمریکایی باید پاسپورت معتبر، یک حساب ایمیل و 
کارت اعتباری یا کارت بدهی داشته باشند. با این حال 
خردساالن همچنان می توانند با پاسپورت معمولی 
به اروپا سفر کنند. اتحادیه اعالم کرده است این نوع 
ویزا سه ســال اعتبار خواهد داشت و به شهروندان 
آمریکایی اجازه می دهد هرچقدر که خواستند به 
منطقه شنگن سفر کنند. بر اساس اعالم وب سایت 
ETIAS، اتحادیه اروپا اعالم کرده است به منظور 
باال بردن امنیت خود و جلوگیری از مشکالت بیشتر 
با مهاجران غیرقانونی و تروریسم اقدامات جدیدی 
برنامه ریزی کرده است. ایاالت متحده آمریکا پیش تر 
بر ســر لزوم داشتن ویزا برای ســفر به بلغارستان، 
کرواسی، لهستان، رومانی و قبرس با مجلس اتحادیه 
اروپا اختالف داشــت. مســافران آمریکایی برای 
رفتن به این پنج کشور باید ویزای جداگانه دریافت 
می کردند. در سال 2016 کمیسیون اروپا گزارشی 
را منتشر کرد که در آن  از آمریکا خواسته بود شرایط 
بدون ویزا را برای شهروندان این پنج کشور همچون 
23 کشور دیگر اتحادیه اروپا در سفر به آمریکا فراهم 
کند تا در مقابل این کشورها نیز همین شرایط را برای 
شهروندان آمریکایی برقرار کنند. قوانین اتحادیه 
اروپا رفتار متقابل را برای همه اعضای خود می طلبد.

جهاننما

سیدمحمد میرزامحمدزاده

ترزا می، نخست وزیر بریتانیا اعالم 
کرد  اگر اعضای مجلس بریتانیا بار دیگر 
به طرح وی برای خروج بریتانیا از اتحادیه 
اروپا رأی مثبت ندهند، ممکن است این 

کشور هیچ وقت از اتحادیه خارج نشود.
ســایت خبری بیزینس اینسایدر 
نوشت: نخست وزیر بریتانیا که تصمیم 
دارد روز سه شنبه )21 اسفند ماه( طرح 
توافق خروج جدید خــود را به مجلس 
عوام انگلیس ببرد، عنوان کرد در صورت 
عدم تأیید طرح اجماع شده با اتحادیه از 
سوی نمایندگان، مجلس عوام بریتانیا به 
خروج با تأخیر از اتحادیه اروپا رأی دهد؛ 
اتفاقی که در صورت رخ داد می تواند در 
نهایت به ماندن بریتانیا در اتحادیه اروپا 

منجر شود.
می روز جمعه بعد از ظهر )هفدهم 
اسفند ماه( در شــهر گریمزبی، شهر 
ساحلی بریتانیا که در ســال 2016 با 
اکثریت آرا به رفراندوم خروج از اتحادیه 
رأی مثبــت داد، گفت: هفتــه آینده 
نمایندگان مجلس انتخاب ســختی 
خواهند داشت: اینکه از طرح برگزیت 

دفاع یا آن را رد کنند.
وی ادامــه داد: از این طرح دفاع 
کنید تــا بریتانیا اتحادیــه را ترک 
کند و اگــر آن را رد کنید، هیچ کس 

نمی داند چه اتفاقی می افتد.
نخســت وزیر بریتانیا در تشــریح 
شــرایط عدم تأیید طــرح وی گفت: 
ممکن اســت ماه ها اتحادیــه را ترک 
نکنیم، ممکن است کاًل هیچ وقت ترک 

نکنیم.
نخست وزیر همچنین هشدار خود 
مبنی بر اینکه تداوم تأخیر در برگزیت 
نمی تواند سایه چشم انداز خروج بدون 
برگزیت را از بریتانیا دور کند را تکرار کرد؛ 
اتفاقی که می تواند منجر به اختالل در 
زندگی و کسب و کار مردم بریتانیا شود.

وی گفت: اینکــه نمایندگان طرح 
خروج را رد کنند، هیچ چیز مشــخص 
نیست؛ چنین اتفاقی بسیار بحرانی است. 
در این صورت نمایندگان فوراً با انتخاب 
دیگری مواجه هستند؛ اینکه ما اتحادیه 
را در تاریخ 29 مارس )نهم فروردین ماه(، 
بر اساس آنچه از پیش در اتحادیه توافق 
شده بود، ترک کنیم؛ اتفاقی که به باور من 
نمی تواند بهترین نتیجه برای بریتانیا و 
یا حتی اتحادیه اروپا باشــد؛  یا آنکه ما 
برگزیت را به تعویق اندازیم و به بحث در 
مورد آن ادامه دهیم؛ بحث بین خودمان 
و همچنین با اتحادیه؛ که این هم مورد 
عالقه ما نیســت. البته مذاکره بیشتر 
منجر به تغییر صورت مسائلی که باید به 

آن ها بپردازیم نمی شود.
ســخنرانی نخســت وزیر بعدازآن 

مطرح شــد کــه جئوفــری کاکس، 
دادســتان کل بریتانیا و وزیر برگزیت 
این کشور سفر خود را به بروکسل برای 
ترغیب اعضای اتحادیه به منظور عدم 
حمایــت از ایرلند در صــورت اجرای 
برگزیت را لغو کرد که نشان از شکست 

چنین مذاکراتی بود.
گزارش هــای متعــدد حاکــی 
از آن اســت که شــکاف عمیقی بین 
درخواست های اتحادیه اروپا و مقامات 

بریتانیا وجود دارد.
بریتانیا خواستار تغییرات در مفاد 
حمایت از ایرلند شــده اســت؛ یک 
مکانیســم بیمه ای طراحی شده برای 
جلوگیری از ایجاد مــرز فیزیکی بین 
ایرلند که قصد دارد در صورت برگزیت 

همچنان با اتحادیه بماند 
و ایرلنــد شــمالی که 
چنین تصمیمی ندارد. 
این طــرح حمایتی 

به صورت گسترده 
از سوی نمایندگان 

محافظــه کار بــا مخالفت 
مواجه شــده اســت و آن ها 

مدعی هستند که چنین کاری 
به صورت همه جانبه بریتانیا 
را در اتحادیــه گمرکی اروپا 

زندانی می کند.
حــزب اتحادگــرای 

دموکراتیک که از دولت می  پشتیبانی 
می کند نیز بــا طرح حمایتــی اخیر 
مخالف اســت، چراکه منجر به ایجاد 

ایستگاه های بازرسی جدید مرزی 

بین ایرلندشمالی و بریتانیا می شود.
اتحادیه اروپا از طرف دیگر ابراز کرده 
که امتیازات مهمی برای این طرح ارائه 
نمی دهد، اظهاراتــی که منجر به قفل 
شدن مذاکرات بین می و اتحادیه شد 
و احتمال یک شکست سنگین دیگر 
برای طرح می در مجلس عوام انگلیس را 
تقویت کرد. بار اولی که می در ماه ژانویه 
)دو ماه قبل( طرح خــود را به مجلس 
عوام بریتانیا برد، با اختالف 230 رأی 

شکست خورد.
اتمامِ حجت اروپا

در همین حال آنتونیو تایانی، رئیس  
مجلس اروپا نیز در واکنش به مباحث 
پیش آمده در مورد تأخیر در برگزیت 
در مصاحبه با نشریه آلمانی فانکه، عنوان 
کرد که پس از پایان مهلت 29 ماه مارس، 
بریتانیا تنها چند هفته می تواند خروج 
از اتحادیه را به تعویق اندازد و نمی توان 
انتظار داشت که این خروج ماه ها دیرتر 

انجام شود.
در مصاحبه تایانی که روز شــنبه 
)هجدهم اســفند ماه( منتشر شد، او 
تأکید کرد که مســئله اصلــی در این 
مناقشه رویداد یک اشتباه بزرگ است. 
اشتباه بزرگ، برگزیت مسئله دار و بدون 
توافق خواهد بود که به نفع هیچ کس 

نیست.
وی در تشریح برگزیت بدون توافق 
گفت: برگزیتی که بــدون توافق روی 
دهد، یک بی نظمی و فاجعه برای اقتصاد 
بریتانیا است که می تواند به اتحادیه اروپا 

نیز آسیب وارد آورد.
تایانــی در ادامه با بیــان اینکه وی 
خوشحال تر می شــود اگر بریتانیا کاًل 
اتحادیه را ترک نکند گفت: توافق نهایی 
را می توان اندکی تغییر داد و جوانب آن 
را روشــن تر کرد،  اما اینکه مقامات 
بریتانیا خواســتار تغییرات 
بنیادین در آن هستند و 
می خواهند آن 
را به طور کامل 
تغییر دهند،  
ایــن امکان پذیر 

نیست.
وی بــه موضوع 
ایرلند شمالی نیز اشاره 
کرد و گفت: تغییر در مسئله 
ایرلند شــمالی در توافق نهایی 
یک خواســته زیادی اســت که 

نمی توان آن را اجرایی کرد.
رئیس مجلس اروپا در ادامه تأکید 
کرد که نمی توان بیشــتر از چند هفته 
پس از تاریخ تعیین شده، برگزیت را به 
تعویق انداخت عنوان کرد که در نهایت 
می توان آن را تا ابتدای ماه ژوئیه، )اواسط 

تیر ماه سال 98( کش داد.
وی در مورد شرایط تعویق نیز تأکید 
کرد، نمایندگان بریتانیا نمی توانند انتظار 
داشته باشند بدون هیچ توجیهی خروج 
از اتحادیه به تعویق بیفتد؛ بلکه هرگونه 
تأخیر در روند این مســئله باید توجیه 
منطقی داشته باشد. این توجیه می تواند 
زمان بیشــتر برای برگزاری انتخابات 
جدید یا برگزاری همه پرسی دوباره برای 

خروج از اتحادیه باشد.
تایانــی در پاســخ به اینکــه چرا 
اتحادیــه در مــورد شــرایط خروج 
این قدر ســخت گیری می کند گفت: 
بریتانیایی هــا خود در ســال 2016 با 
شرکت در همه پرســی برای خروج از 
اتحادیــه تصمیم  گرفتنــد و حاال این 
مشــکل آن ها اســت که این خروج را 
چگونه رقم بزنند و نه مشــکل ســایر 

اعضای اتحادیه.
وی با بیان اینکه خــروج بریتانیا 
از اتحادیه می تواند بــرای اروپا درس 
بزرگی باشــد گفت: خروج بریتانیا از 
اتحادیه اروپا و عواقــب آن برای مردم 
کشــورش می تواند جلــوی خروج 
کشورهای مســتعد که به دنبال بهانه 
هستند را از بلوک اتحادیه بگیرد و در 
کنار آن بعد از مدت ها اروپا نیاز دارد که 
تغییراتی را درون خود رقم بزند، اما در 
همین حال کشورهای عضو همه نیاز 

دارند که کنار یکدیگر بمانند.

برگزیت بی برگزیت؛

بریتانیا پشیمان است

یادداشت

سینا سبزیان

در چند هفته گذشــته روند درگیری ها بین 
پاکســتان هند تغییر یافته است، تغییراتی که 
به شدت نگران کننده اســت و رفته رفته نگران 

کننده تر هم می شود.
اولین تغییر، فرستادن جنگنده های نیروی 
هوایی هند برای بمباران باالکوت پاکستان در 
ســاعات اولیه 26 فوریه )هفتم اسفند ماه( بود. 
اقدامی که سیاســت دو دهه ای خویشتن داری 
هند را از بین برد. پاکستان در مقابل با ارسال دو 
جنگنده در تالفی این اقــدام به منظور بمباران 
مناطقی در اختیار هند، اسالم آباد بسیاری را در 
هند و سرتاسر جهان شگفت زده کرد. درواقع با 
این کار نشــان داد که انتقام جویی دفاعی شیوه 
جدیدی در روابط اســت. در ادامه کشمکش ها 
پاکســتان یک هواپیما جنگنده هند را پایین 
کشــید و یکی از خلبان ها را دســتگیر کرد. دو 
روز بعد در اقدامی بی سابقه و با تغییر رویکردی 
صلح طلبانه، عمران خان، نخست وزیر پاکستان 

از آزادی خلبان خبر داد.
واشنگتن پست در تشــریح منازعه طوالنی 
بین هند و پاکستان و شرایط خطرناک کنونی 
نوشت:  کل این ماجرا یک اتفاق جدید است. یک 
جنگنده بی برنامه هندی به منطقه پاکســتان 
حمله می کند، اتفاقی که از سال 1971 بی سابقه 
بوده است؛ از طرفی انتقام سریع پاکستان نیز دور 

از انتظار بود. در دو دهه گذشــته پاکستان هیچ 
هواپیمای هندی را ســاقط نکرده بود و در ادامه 
بازگرداندن خلبان دســتگیر شده تنها سه روز 
پس از دستگیری وی،  هیچ وقت در طول تاریخ 

روی نداده بود.
در صحنه حمله جنگنده های هندی چندین 
درخت بر زمین افتاده بودند، اما هیچ نشانه ای از 
صد ها تلفاتی که وزیر امور خارجی هند مدعی 
آن بود و چند ســاعت پس از حمله از آن ها خبر 
داد، به چشــم نمی خورد. انتقام هند از حادثه 
حمله انتحاری پالواما منطقه کشمیر که منجر 
به کشته شدن بیش از 40 غیرنظامی هندی شد، 
منجر به دستپاچگی در هر دو طرف و حمله ای از 
سوی هند به باالکوت شد که هدف آن برای هر دو 
طرف مبهم بود و در ادامه سردرگمی هند از رفتار 

سیاست های عمران خان را در بر داشت.
این ســردرگمی برای طرفینی کــه هر دو 
مجهز به تسلیحات هســته ای هستند، موضوع 
خوبی نیســت. کمتر از یک ماه پیش، روابط و 
تحرکات دو طرف خیلی بیشتر قابل پیش بینی 
بود. روابط خوب روتین بین دو کشور که شامل 
عــدم مداخله هنــد در مباحث جدی بر ســر 
منازعه کشمیر می شد، منجر به خشم و تغذیه 
گروه های تروریســتی همچون جیش محمد 
شد؛ این موضوع منجر به حمالتی همچون حمله 
انتحاری 14 فوریه از سوی یک جوان کشمیری 
شد، موضوعی که اعتراض هند به همه جهان در 

مورد پاکستان را در پی داشت و هند عنوان کرد 
پاکستان خانه گروه های تروریستی است.

اوضاع چندان هم وخیم نیست
اما حاال این چرخه مختل شده است؛ حداقل 
از طرف پاکســتان این موضوع مســلم شد. با 
بازگرداندن خلبان هواپیمای میگ 21 که ارتش 
این کشور ســاقط کرده بود، پاکستان توانست 
دست باالی اخالقی را به دست آورد. سپس دو 
اتفاق دیگر جایگاه پاکســتان را در این منازعه 
باال برد؛ یک فرماندار اســتانی،  با سابقه طوالنی 
در تعصب علیه هندوســتان،  پــس از اظهارات 
خصمانه ضد هندو از کار برکنار شد و در همان 
روز 44 عضو گروه های ممنوعه تروریســتی از 
جمله چند فرد عضو گروه جیش محمد دستگیر 
شدند. این مسائل به ما اثبات می کند که شرایط 

گذشته چندان هم تغییر نداشته است.
در دو دهه گذشــته از زمانی که هر دو کشور 
به قدرت هسته ای تبدیل شده اند، هند هرگونه 
بحث بر سر کشــمیر را زیر لفاظی های بی پایان 
در مورد لجاجت پاکســتانی ها و عدم اقدام در 
مورد گروه هایی همچــون جیش محمد، خاک 

کرده است.
هند همواره بر این باور بوده است که همگرایی 
کشورش با دولت های غربی به ویژه ایاالت متحده،  
بر سر این مســئله که پاکســتان با گروه های 
تروریســتی در کشــور خود برخورد نمی کند، 
می تواند به دولتش کمک کند بر پاکستان فشار 

آورد تا تروریست ها را بیرون بریزد؛ اما دستگیری 
چند نفر با تحوالت بنیادین و غیر رادیکاله کردن 
گروه های تروریستی متفاوت است. ضمن آنکه 
شــواهدی وجود ندارد که نشان دهد پاکستان 
حتی در صورت خواستن، بتواند چنین اقدامی 
را به ســرعت انجام دهد؛ در بهترین حالت زمان 
بسیاری می طلبد که پاکستان بتواند به تمامی 

از عهده این گروه ها بر آید.
حتی اگر هند و متحدانش در ایاالت متحده 
بتوانند بر پاکستان فشــار آورند تا به طور کامل 
گروه هایی همچون جیش محمد و لشکر طیبه 
را ساقط کند، هیچ چیز نمی تواند جلوی ظهور 
تندروهایی همچون عدیــل احمد دار را بگیرد. 
دار 22 ساله عامل بمب گذاری اخیر در منطقه 
کشــمیر بود که قلب تنش های بین پاکستان و 

هند را به تپش درآورد.
دار در منطقه کشــمیر به دنیا آمــده بود و 
اولین بار در سن 17 ســالگی از سوی مأموران 

هندی بازداشت و بازجویی شده بود. پیش ازاین 
حمله انتحاری او بیش از شــش بار بازداشت و 

آزاد شده بود.
گروه هایی همچون جیش محمد یا لشــکر 
طیبــه اغلب به عنــوان مشــکالت پیش روی 
هندی ها قد علم می کنند؛ اما امروز به نماینده 
مســئولیت های ناپایدار پاکستان بدل شده اند. 
مشــکل اصلی هند امروز یک گروه با سابقه دو 
دهه ای که حمالت مقطعی را شــکل می دهند 
نیست،  بلکه کشمیری های جوان سرشار از خشم 

است که روح آن ها از بین نمی رود.
این داستانی اســت که هیچ وقت در جنوب 
آسیا تغییر نمی کند. از زمانی که هند و پاکستان 
در سال 1947 تشکیل شدند، کشمیر قلب جنگ 
دو کشور بوده است. هرچند که دو کشور اکنون 
بیشتر از هرزمانی به جنگ نزدیک هستند، آن ها 
بسیار از راه حلی برای کشمیر حتی نسبت به قبل 

دور هستند.

آنچه منازعه دهلی نو- اسالم آباد را سخت تر می کند؛

جنگ غیرقابل امتناع

بریتانیا خواستار تغییرات 
در مفاد حمایت از ایرلند 

شده است؛ یک مکانیسم 
بیمه ای طراحی شده برای 

جلوگیری از ایجاد مرز 
فیزیکی بین ایرلند که قصد 

دارد در صورت برگزیت 
همچنان با اتحادیه بماند 
و ایرلند شمالی که چنین 

تصمیمی ندارد

توافق نهایی را می توان 
اندکی تغییر داد و جوانب 

آن را روشن تر کرد،  اما اینکه 
مقامات بریتانیا خواستار 
تغییرات بنیادین در آن 

هستند و می خواهند آن را 
به طور کامل تغییر دهند،  

این امکان پذیر نیست
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