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تحریم های آمریکا کمر هاوانا را خم کرد
جیره بندی کاالهای اساسی

 در کوبا
خدیجه عالمه زاده

دولت کمونیست کوبا روز جمعه )20 اردیبهشت 
ماه( اعالم کرد که فروش برخی از کاالهای اساسی 
و محصوالت بهداشتی را با نظارت بیشتری انجام 
می دهد این اقدام شــامل کارت های جیره بندی 
کاالها می شود. کوبا بخشــی از دلیل این اتفاق را 
تحریم های تجاری ســختی می داند که از سوی 

آمریکا اعمال شده است.
به نوشــته رویترز، قفســه های فروشگاه های 
بزرگ ترین جزیره کاراییــب، رفته رفته خالی تر و 
کمبود مواد غذایی اساسی از جمله تخم مرغ، آرد 
و مرغ به شدت احساس می شود و مردم مجبورند 

برای خرید، ساعت های طوالنی در صف بایستند.
مردم با انتشــار عکس های صف های طوالنی 
خرید که در آن منتظر ایســتاده بودند؛ با هشتگ  
چالش صف خرید، تالش می کننــد اهمیت این 

مشکل را برجسته  کنند.
کوبا 60 تا 70 درصد مواد غذایــی خود را وارد 
می کنــد؛ چندین برنامــه اصالح کشــاورزی در 
سال های اخیر نیز نتوانست عدم توانایی های این 
کشور برای تامین نیازهایش را برطرف کند. اقتصاد 
تک بعدی و همچنین تحریم هــای چند دهه ای 

ایاالت متحده، اقتصاد این کشور را فلج کرده است.
اما کاهش کمک ها از سوی ونزوئال، متحد کلیدی 
این کشــور، و همچنین کاهش صادرات، منجر به 
کشمکش این کشور برای تامین پول نقد به منظور 
واردات شده است. تحریم های بیشتر آمریکا از زمان 
روی کار آمدن دولت ترامپ نیز به بحران نقدینگی 

در کشور دامن   زده است.
بتسی دیاز، وزیر تجارت داخلی این کشور نیز روز 
چهارشنبه )هجدهم اردیبهشت ماه(، به موضوع 
دیگری که به این مسئله دامن زده است اشاره کرده 
و گفت که برخی از این کاالها به دلیل ترس مردم از 
کمبود کاالها و خرید بیش از حد افراد و برخی نیز به 
دلیل خرید دالالن و واسطه گری برای فروش دوباره 

آن کاال در بازار سیاه نایاب شده است.

وی در ادامه افزود که بر همین اســاس ســوپر 
مارکتی های موجود در کوبا محدودیت های خرید 
را برای برخــی از کاالهای خــاص، از جمله خرید 
مرغ و صابون برای هر نفــر در نظر می گیرند. دیگر 
کاالها شامل تخم مرغ، برنج، لوبیا و سوسیس تنها با 
کارت های جیره بندی و در هر ماه به میزان مشخصی 

توزیع می شود.
بتسی روز جمعه )بیســتم اردیبهشت ماه( در 
جریان بخــش خبری در تلویزیــون دولتی گفت 
ماموریت ما شکســتن همه معیارهایی است که 
دولت آمریکا  علیه ما اعمال کرده است و امروز برای 
ما اولویت ها حائز اهمیت است. برخی از کوبایی   ها به 
ویژه آن هایی که حقوق دولتی و یا حقوق بازنشستگی 
پائینی دریافت می کنند و توانایــی قدرت خرید 
اجناس مصرفی خود را از بازار ســیاه ندارند، از این 

اتفاق ابراز خرسندی کردند.
الیزابت اورتگا، زن 72 ســاله بازنشسته دولت 
گفت چنین اقداماتی بیشتر برای کوبایی هایی که 

نیاز به این کاالها دارند بسیار حیاتی است.
برخی دیگر نیز معتقدند که این اقدامات نشان از 
عدم مدیریت صحیح اقتصادی دارد. یهوساوانی پرز 
رودریجز 34 ساله که مغازه کوچکی در هاوانا دارد، 
گفت که این اقدامات راهکاری موقتی اســت اما 
نمی تواند مشکل کوبایی ها را در دراز مدت حل کند. 
تولیدات کشور بسیار اندک اســت پس در نهایت 

اقتصاد کشور پول کافی ندارد.
رائول کاســترو، رهبــر حزب کومونیســت، 
مجموعه ای از اقدامات اصالحی را یک دهه قبل با 
امید به گشایش بهبود اقتصاد این کشور انجام داده 
است. اقتصادی که یکی از آخرین بازماندگان شیوه 

مدیریت شوروی سابق به شمار می رود.
اگر چــه این اصالحــات در چند ســال اخیر 
کمرنگ تر شده است و بخشــی از آن به دلیل عدم 
رضایت از نتایج و عواقب ایــن اصالحات از جمله 
افزایش نابرابری و کنترل نادرســت دولت است؛ 

هرچند که نابرابری نرخ کمی در این کشور دارد.
اقدام روز جمعه )بیستم اردیبهشت ماه( دولت 
عقب نشینی از یکی از اصالحات پیشنهادی بود که 
این اصالحات با هدف پایان دادن به نظام جیره بندی 
همگانی پس از انقالب 1959 معرفی شــده بود را 

پایان دهد.

جهاننما

سیدمحمد میرزامحمدزاده

در طول یکسالی که ایاالت متحده 
از توافق هســته ای با ایران خارج شده، 
بر اســاس آنچه که حســن روحانی، 
رئیس جمهور کشور گفت، تهران صبر 
اســتراتژیک در پیش گرفته است؛ اما 
به نظر می رسد که حاال کاسه این صبر 

لبریز شده است.
آریانا طباطبایی، دانشمند سیاسی 
که بر توافق هسته ای ایران تمرکز دارد، 
در یادداشــتی برای روزنامه آمریکایی 
نیویورک تایمز نوشت: روز چهارشنبه 
)هجدهم اردیبهشت ماه( روحانی اعالم 
کرد که ایران تعهدات خود به برخی از 
بندهای توافق را به تعلیق درمی آورد؛ 
البته هــدف ایران راهی بــرای خروج 
ناگهانی از توافق یا هر نوع دیگر از خروج 
نیســت؛ بلکه قصد دارد به کشورهای 
اروپایی که آن ها نیز توافق را امضا کردند 
بگوید، دیگر نمی توانند کنار بنشینند و 
ایاالت متحده تحریم هایش را اعمال و 

فشار را بر تهران افزایش دهد.
توافق هســته ای همچون بیشتر 
توافقات بین المللی کامل نیســت؛ اما 
بیشتر مشارکت  کنندگان در آن و البته 
بیشتر کشورهای جهان، آن را برای ثبات 
منطقه ای و امنیــت بین الملل حیاتی 

می دانند و به همین دلیل است که آن ها 
در مواجهه بــا تالش های دولت ترامپ 
به منظور تخریب آن، سعی کردند که 

توافق را زنده نگه دارند.
روحانی پیامی شفاف به اروپا داد: اگر 
قرار نیست ایران از مشارکت در این توافق 
سودی ببرد، اروپا نیز بی منفعت خواهد 
ماند؛ بر همین اســاس او اعالم کرد که 
ایران به ذخیره سازی بیشتر اورانیوم و 
آب سنگین فرای توافق می پردازد که هر 
دو آن ها می توانند در ساخت تسلیحات 
هســته ای به کار برده شــوند. پیش از 
این ایران میزان فرای توافق را به دیگر 
کشورها صادر می کرد. رئیس جمهور 
ایران همچنین به کشورهای اروپایی 
60 روز مهلت داد تا گام هایی برای کمک 
به اقتصاد ایــران بردارند؛ اقتصادی که 
تحت فشار تحریم های آمریکا کمر خم 
کرده است. روحانی گفت اگر این گام ها 
برداشته نشوند، کشورهایش اقدامات 
بیشتری را در دستور کار قرار می دهد 
که تخطی از توافق اســت و درنهایت از 

توافق به طور کلی خارج می شود.
حاال آیا اروپا می تواند توافق 

هسته ای را نجات دهد؟
سیاســتمداران و سیاســتگذاران 
از بروکســل تــا لندن و برلیــن، همه 
می خواهند ایــن کار را انجام دهند، اما 

کار آسانی نیست. اروپا در تنگنا است. 
در طول چند سال گذشته، دولت ترامپ 
تحریم هایی را بازگردانده که با امضای 
برجام آن ها را برداشته بود؛ عالوه بر آن 
تحریم های جدیدی را نیز اعمال کرده 
اســت. اگر اروپا در مقابل این تحریم ها 
بایستد، ممکن است با غضب بزرگ ترین 
اقتصاد جهان مواجه شــود و بازارهای 
آمریکا را از دست بدهد. اما اگر تعامالت 
تجاری  خود با ایران را متوقف کند، تهران 
تمامی انگیزه ها برای ماندن در توافق را 
از دست می دهد؛  توافقی که اروپا آن را 

برای منافع خود حیاتی می داند.
اما شــاید راهی برای برون رفت از 
این تنگنا باشــد. روحانی در بیانیه روز 
چهارشنبه خود به صراحت عنوان کرد 
که انتظار نــدارد اروپا تمــام گره های 
اقتصادی ایــران را باز کند؛ بلکه به طور 

تلویحی عنــوان کرد کــه می خواهد 
اروپایی ها به میز مذاکــره بازگردند و 
راه کار شفافی را برای ادامه توافق بدون 
آمریکایی ها تدبیر کنند. اگرچه روحانی 
این جملــه را به صراحــت نگفت، اما 
تلویحاً ابراز کرد که او به دنبال مذاکره 
به جای نتیجه ای مطلق از ضرب االجل 

60 روزه اســت. این بدان معنا اســت 
که اروپا می توانــد گام هایی کوچک، 
اما به طــور نمادین مهم، برای نشــان 
دادن تعهد خود به ایرانیان برای حفظ 
توافق هســته ای بردارد. ایران به طور 
ویژه به دنبــال کمکی از جانــب اروپا 
برای غلبه بر محدودیت هایی است که 
ایاالت متحده علیه بانکداری و حضور 
 نفت ایران در بازارهای بین المللی اعمال

 کرده است.
اروپا چه می تواند انجام دهد؟

ابتدا می تواند مکانیســم اعتباری 
جدیــدی را عملیاتــی کنــد که به 
شرکت های اروپایی اجازه دهد صادرات 
خود را بدون دچارشدن به تحریم های 
آمریکایی به ایران گسیل کنند. اگرچه 
مقیاس این مکانیسم شاید در بدو کار 
محدود باشد و عموماً کاالهای انسانی 
همچون غذا و دارو را پوشــش دهد، اما 
ایجاد آن شاهراهی اقتصادی حیاتی را 
برای ایران می گشاید و انگیزه ای برای 
اشتیاق به همکاری ایجاد می کند. ورود 
چنین کاالهایی همچنین به جامعه ایران 
نشان می دهد که غرب صرفاً  مصمم به 

فشار بدون پایانی در دورنما نیست.
ایاالت متحده هشدار داده است که 
این مکانیسم منطبق بر استانداردهای 
بین المللی مرتبط با پول شویی نیست و 
برهمین اساس می تواند منجر به تحریم 
آن هایی شــود که از این کانال استفاده 
می کنند.، اما اروپا امید دارد و می تواند 
با فشار بر ایرانیان ظرف 60 روز آینده و 
سوق آنها به سمت این استانداردهای 

بین المللی، بر مسئله غلبه کند.
اتحادیه اروپا همچنیــن می تواند 
تالش هایش را برای جلوگیری از افزایش 
تنش ها بین ایاالت متحده و ایران افزایش 
دهد. در نبود هرگونه کانال ارتباطی بین 
تهران و واشــنگتن، هرگونه ارتباط یا 
محاسبه  اشتباهی می تواند به تشدید 
شرایط حساس و افزایش ریسک مقابله 

بیفزاید.
امضاکننــدگان اروپایی برجام یک 
شاخص مهم به نفع خود دارند: تهران نیز 
نمی خواهد شاهد فروپاشی این توافق 
باشد. این توافق دستاورد دولت روحانی 
اســت، در واقع تنها موضوعی است که 
وی در دوران ریاســت جمهوری خود 
به طور عملی به انجام رسانده است. وی 

می خواهد میراثش، همگرایی کشورش 
به اقتصاد جهانی باشد، موضوعی که قرار 

بود با توافق هسته ای به دست آید.
متأســفانه وی تحت شدیدترین 
فشارهای داخلی اســت. در کنار اروپا، 
دیگر مخاطبــان حیاتی بیانــات روز 
چهارشنبه روحانی، مردم ایران و به ویژه 
منتقدانی بودند که به باور خود، ضعف 
روحانــی در مقابله بــا خصومت های 
آمریکا و بی تفاوتی اروپا درطول یکسال 

گذشته، آن ها را به تنگ آورده بود.
حاال که وی پیامی محکــم به اروپا 
فرستاده است، شاید بتواند اندکی زمان 
از منتقدان داخلی بخــرد. حاکمیت 
ایران نیز قصد دارد حداقل تا نوامبر سال 
2020 میالدی )آبان ماه 99( زمانی که 
تکلیف ریاست جمهوری ترامپ و تداوم 
سیاست وی در مورد ایران برای چهار 
سال بعد از آن مشخص می شود، توافق 

هسته ای را حفظ کند.
اروپــا با فشــارهای رو بــه فزونی 
واشــنگتن و حاال تهران برای انتخاب 
مسیر خود مواجه شده است. اگر اروپا 
راه آمریکا را در پیش گیرد، با مخاطرات 
پاره کردن توافقی مواجه می شود که آن 
را عاملی کلیدی بــرای امنیت و منافع 
اقتصادی خود می داند. اگر راه حمایت 
از ایران را در پیش گیرد، ممکن است با 
بزرگ ترین اقتصاد جهان و بزرگ ترین 
تضمین کننده امنیت خود بیگانه شود. 
راه رفتــن بر این طناب باریک آســان 
نیست، اما ریســک اقدام باال است: اگر 
توافق از هم بپاشد، ریسک اقدام نظامی 
برای محدود ساختن برنامه هسته ای 

ایران باال می رود.

قاره سبز  در دوراهی ضرب االجل ایران و فشار واشنگتن 

اروپا در تنگنای برجام 
اروپا با فشارهای رو به 

فزونی واشنگتن و حاال 
تهران برای انتخاب مسیر 

خود مواجه شده است. 
اگر اروپا راه آمریکا را در 
پیش گیرد، با مخاطرات 

پاره کردن توافقی مواجه 
می شود که آن را عاملی 

کلیدی برای امنیت و 
منافع اقتصادی خود 

می داند

اروپا تمایل دارد جلوی 
تحریم های آمریکا بایستد، 

اما ممکن است با غضب 
بزرگ ترین اقتصاد جهان 

مواجه شود و بازارهای 
آمریکا را از دست بدهد. راه 
رفتن بر طناب باریک برجام 

آسان نیست
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طبق افشاگری های جدید، ولی عهد جوان سعودی 
هیچ مماشاتی با مخالفان خود ندارد و حتی برادر خود 

را نیز به زندان انداخته است.
مجتهد افشاگر معروف سعودی در صفحه شخصی 
خود در توئیتــر روایت جدیــدی از  اختالفات درون 
خاندان آل سعود بیان کرده و به شــرح بازداشت ها و 

تک محوری های محمد بن سلمان پرداخته است.
بازداشت برادر

مجتهد در صفحه توئیتر خود نوشــته که بندر بن 
سلمان مدتی پیش به دستور برادرش محمد بن سلمان 
بازداشت و به ســلول انفرادی منتقل شد و اکنون نیز 
در مزرعه ای در حاشــیه اتوبان الخرج در جنوب شهر 

ریاض، نگه داری می شود.
این افشــاگر ســعودی همچنین خبر داد که بندر 
بن ســلمان به علت بدرفتاری با او در زمان بازداشت از 
لحاظ فکری و روحی ضربه شدیدی خورده اما ولی عهد 
ســعودی به خانواده خود گفته که دلیل بازداشت وی 

زیاده روی او در مصرف مواد مخدر بوده است.
طبق این افشاگری، مادر محمد بن سلمان نیز که 
اخیرا از زندان آزاد شده، از وضعیت بندر بسیار ناراحت 
و اندوهناک اســت اما تاکنون نتوانسته برای آزادی او 
کاری کند اما به نگهبانان و همراهان بندر بن ســلمان 
توصیه کرده توجه بیشــتری به او کنند و هر کدام را با 
یک خودروی کادیالک اســکالید 2019 و 100 هزار 

ریال سعودی تطمیع کرده است. 
دیگر اقدامات بن سلمان

مجتهد همچنین در خصــوص پرونده های دیگر 
نیز دست به افشای برخی اطالعات زده و در یک مورد 

نوشته اســت که تالش بن ســلمان برای بازگزداندن 
سعد الجبری دست راست محمد بن نایف وزیر کشور 
ســابق ســعودی که در آمریکا به ســر می برد، ناکام 
بوده اســت؛ بنابراین دو تن از برادران سعد الجبری را 
بازداشــت و او را تهدیده کرده است که در صورت عدم 
 بازگشت به عربستان، دیگر خانواده او را نیز بازداشت 

خواهد کرد.
ولی عهد ســعودی همچنین خالد بن طالل پســر 
عموی خود را به دلیل اینکه علنــی از او انتقاد کرده، 
نیز تحت فشار قرار داده است. خالد بن طالل اکنون در 
بیمارستان در کنار پســرش که سال هاست در کما به 
ســر می برد، حضور دارد و بن سلمان دستور داده حق 

خروج از بیمارستان را ندارد.
سیخ جمیل الفارسی از بزرگان جده و شخصی که 
به گفته مجتهد مورد احترام تمامی قبائل جده است؛ از 
دیگر افرادی است که به دستور بن سلمان بیش از یک 
سال است در بازداشت به ســر می برد. مجتهد نوشته 
است که به دستور ولی عهد سعودی، جمیل الفارسی 
در شرایط بسیار بدی به ســر می برد و در معرض انواع 

آزارهای روحی و جسمی قرار دارد.

سینا سبزیان

قانون بحث برانگیزی که به منظور جلوگیری از انتشار 
اخبار دروغ در دنیای آنالین در ســنگاپور تصویب شده 
است، می تواند شهرت این کشــور در مورد نوآوری را به 

خطر اندازد.
گوگل، فیس بوک و توئیتر روز پنج  شنبه اعتراض خود 

را در مورد این قانون تصویب شده ابراز کردند.
خبرگزاری سی ان ان نوشت:  منتقدان بر این باورند که 
چنین قانونی با اجبار بر بسترهای شبکه اجتماعی به منظور 
سانسور کاربران به منظور جلوگیری از جرایم بالقوه، به 

آزادی بیان آسیب بزند.
گوگل که دفتر آسیای خود را در سنگاپور مستقر کرده 
است، گفت که نگران است چنین قانونی به نوآوری آسیب 

بزند و نحوه اجرای این قانون مهم است.
سیمون مینلر، معاون سیاســت عمومی فیس بوک 
گفت که این شرکت نگران جوانب این قانون جدید است و 
امید دارد دولت در اجرای این قانون رویکردی متناسب و 

متناظر داشته باشد.
توئیتر که گفته است به طور خصوصی نگرانی خود را با 
دولت در میان گذاشته، در مورد اینکه جوانب مختلف این 

قانون چگونه اجرایی می شود، ابراز تردید کرد.
یکی از ســخنگویان شــرکت گفت که به دقت ناظر 
بر حرکت دولــت در مورد نگرانی های این شــرکت در 
زمینه های اکادمیک، ژورنالیستی و گروه های مدنی جامعه 
در سنگاپور و دیگر نقاط جهان در چند هفته اخیر است. 
این قانون بیانیه های اشتباهی که امنیت ملی سنگاپور را 
تهدید کند، آرامش عمومی را بر هم زند و روابط دوستانه 

سنگاپور را با سایر کشورها تخریب کند، جرم می خواند. 
این قانون همچنین به دنبال منع کاربران از اشاعه انزجار 
به صورت آنالین و همچنین منع زیر سوال بردن اعتماد 

به دولت است.
شرکت های منتشر کننده اخبار جعلی ممکن است با 

جریمه 733 هزار دالری مواجه شوند.
قوانین جدید که روز چهارشــنبه تصویب شــدند، 
چالش های جدیدی را برای شــرکت های شــبکه های 
اجتماعی به وجود آورده است؛ شرکت هایی که پیش تر 
نیز به دلیل انتشار اطالعات اشتباه و محتوای توهین آمیز 

تحت فشار جامعه جهانی قرار داشتند.
ماه گذشته دولت های نیوزیلند و فرانسه مدیران ارشد 
فناوری دنیا را  دعوت کردند تا در پاریس گردهم آیند تا در 
مورد راهکارهای پایان دادن به فعالیت های افراطی آنالین 

صحبت کنند. این همایش هفته آتی برگزار می شود.
یک سخنگوی گوگل گفت: تشدید این بحت در چند 
هفته گذشته نیاز برای مشاوره عمومی شفاف در این زمینه 

را تقویت کرده است.
وی افزود: داده های غلط موضوعی چالش برانگیز است 

و ما سخت به دنبال پرداختن به این موضوع هستیم.

گوگل تصویب قانون جدید را اشتباه خواند؛

آسیب فیلترینگ سنگاپور به نوآوری و آزادی بیان 
روایت توئیتری از اختالفات  درونی خاندان آل سعود

افشاگری های جدید از بازداشت ها و اقدامات محمد بن سلمان


