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کارشناس مسائل عراق

کاظمیآمادهعبورازتوفانپارلمان

این روزها عراق شاهد دو رخداد بسیار مهم است
 ،یکی رخدادی امنیتی و دیگری رخدادی درباره
یک مرد امنیتی .کمتر کسی در عراق وجود دارد
که بتواند نظریه تصادفی بــودن شدت گرفتن
حمالت داعــش را آن هم در دوره ای که عراق
به رغم تمامی کاستی ها به سوی ثبات نسبی
پیش می رود  ،تایید کند .این که داعش در این
برهه زمانی خاص شدت و ضرباهنگ حمالت
خود را افزایش داده امری غیر قابل انکار است،
برخی از تحلیل گران تاکید دارند این مسئله به
کاهش حضور نظامی و امنیتی عراق در مناطق
پر اضطراب سابق به دلیل تدابیر اتخاذ شده برای
مبارزه با شیوع کرونا از یک سو و نیز فرا رسیدن ماه
مبارک رمضان از سوی دیگر برمی گردد.
این در حالی است که برخی دیگر آن را نمادی
از نظریه توطئه می دانند و تاکید دارند طرف یا
طرف هایی عمال دستورات خود را به گروه داعش
بــرای افزایش دامنه حمالت تروریستی بعد از
مدت ها سکون صــادر کــرده و به دنبال تحقق
اهداف خویش اند .حامیان این سناریو در عین
حال دربــاره داخلی  ،منطقه ای یا بین المللی
بودن این طرف ها اختالف نظر داشته اما باز هم
درباره این که این اقدامات برای برهم زدن ثبات
در حال شکل گیری در صحنه عراق است  ،با هم
نظر مشترک دارند .وقتی مصطفی الکاظمی مرد
شماره یک امنیتی عراق به پیشنهاد شماری از
شخصیتهایبرجستهسیاسیاینکشوردستور
تبدیل شدن به مرد شماره یک اجرایی عراق را
از برهم صالح دریافت کرد کمتر کسی برایش
شانسی بیشتر از محمد توفیق عالوی قائل بود.
ازنگاهبسیاریازجریانهایسیاسیعراقاوبیشتر
به عنوان گزینه جایگزین و آلترناتیو عدنان الزرفی
واردصحنهشدوبسیاریشانساورادرهمینحدو
سطحتصورکردندوازاینروبرایکناررفتنعدنان
الزرفی که با مکلف شدنش توفانی از اعتراضات و
نگرانیهارابههمراهخودآوردازویحمایتکردند.
امابهمرورزمانمصطفیالکاظمینشاندادگرچه
گزینهایدهآلیبرایبسیاریازطرفهایحاضردر
صحنهسیاسیعراقچهداخلیوچهمنطقهایوبین
المللینیستامامیتواندگزینهموردتوافقحداقلی
تمامی آن ها محسوب شود و چه بسا به بستری و
محوراجماعحداقلیاکثریتجامعهسیاسیعراق
تبدیل شود .شاید همین نقطه قوت به وجود آمده
در وی هم باعث شد تا برخی از جریان های سیاسی
عــراق از تمامی طیف و سمت و سوهای سیاسی
نسبت به وی احساس خطر کرده و چه علنی و چه
در لفافه و نیابتی کمر به سنگ اندازی علیه برنامه
هایش در تشکیل کابینه ببندند .این که مخالف او
در دو سوی معادله قدرت صحنه سیاسی عراق قرار
دارند هم می تواند گواه دیگری بر این مدعی باشد.
گرچه گمان نمی رود قطارکابینه او در ایستگاه رای
اعتمادزمینگیرشوداماکابینهکاظمیبدونزخم
ازاینتوفانخارجنخواهدشد.
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دروغ«بیخوابی»هایترامپ

خادم« -میخواهم بگویم دوستتان
دارم؛ هر کاری از دستمان برآمده،
کردهایم؛ به علت ناراحتی از شمار
زیادقربانیانکرونانمیتوانمبخوابم».

رئیسجمهورآمریکادرحالیازتالش
وشببیداریهایخودباخبرنگارای
بی سی نیوز سخن گفته که دیروز از
انحالل قریبالوقوع کارگروه مقابله

با کرونا در کاخ سفید خبر داده است.
کارگروهی که مایک پنس ،معاون
رئیس جمهوری ،هدایت اقدامات
دولــت در برابر همهگیری ویــروس

کــرونــا را برعهده دارد .در همین
زمینه کاخ سفید روز گذشته به طور
رسمی اعضای کارگروه ویژه مقابله با
ویروس کرونا را از حضور بدون اجازه
در جلسات استماع کنگره آمریکا
منع و ایــن حضور را به تایید مارک
میدوز ،رئیس کارکنان کاخ سفید
منوط کرد .از جمله وظایف کارگروه
مقابله با کرونا ،تبیین سیاستهای
فاصلهگذاری اجتماعی و هماهنگی
با موسسههای علمی و بهداشتی
و فــرمــانــداران ایــالـتهــای مختلف
آمریکاست .ترامپ که بدون ماسک و
دستکش برای بازدید از یک کارخانه
تــولــیــد مــاس ـکهــای بــهــداشــتــی به
آریزونا سفر کــرده بــود ،گفته است:
دولــت اقــدامــات اضافی و بیشتری
برای حفاظت از افراد باالی  ۶۰سال
درنظرگرفتهاست؛میخواهیممقدار
بسیار زیاد و بیسابقهای پول به مردم
بدهیم .دونالد ترامپ در سخنرانی
خــود اعــام کــرده اســت که گشایش
بیشتر و رفع محدودیتها میتواند
شمار مبتالیان و قربانیان بیماری
کرونا را افزایش دهد .او همچنین در
پاسخ به سوالی در خصوص واکسن

ویروس کرونا اعالم کرد« :اگر آن ها
بخواهند من حاضرم نفر اولی باشم
که این واکسن را امتحان میکند.
اگر آن ها [پزشکان] بخواهند نفر
آخر خواهم بود .در مجموع هر کاری
میکنم که بــرای کشور بهتر باشد.
ما باید هرچه سریع تر بر این مشکل
غلبه کنیم و نمیتوانیم کشور را برای
 ۵سالتعطیلکنیم.».شمارقربانیان
بیماری کرونای جدید در آمریکا 72
هــزار نفر اعــام شــده اســت .ایــن در
حالی است که موارد ثبت شده ابتال
به این بیماری در آمریکا به حدود
یک میلیون و  230هزار نفر رسیده
است .در این باره ایلهان عمر ،عضو
دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا
در توئیتی نوشت :آمار قربانیان کرونا
«بیشازتلفات 11سپتامبر،ومجموع
تلفات جنگ در ویتنام ،افغانستان و
عراق است .اجازه دهید سوگواری
کنیم و هــرگــز عمق ایــن فاجعه را
نــادیــده نگیریم ».رئیسجمهوری
آمریکا نیز می گوید« :دموکراتها
میخواهند ما شکست بخوریم تا
خودشان انتخابات را ببرند اما آنها
برنده نخواهند شد».
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کرونا،سقوطفقراوصعوداغنیا
سناتور برنی ســنــدرز :درحــالــی کــه کــارگــران
ضـــروری جــانشــان را بــه خطر م ـیانــدازنــد و
خانوادههای کارگر مجبورند از میان غذا یا دارو
یکی را انتخاب کنند ،طبقه میلیاردر در عرض
چهار هفته 308 ،میلیارد دالر بر ثــروت خود
افــزودنــد .یک اقتصاد تقلبی ایــن گونه به نظر
میرسد .نمیتوانیم بیش از این قبولش کنیم.

اظهار نظر روز
«تجربهآمریکایی»؛مستندیدرباره
بیسوادیبوشپسردردیپلماسی

پساکرونا،صفحهایسفید
برایشروعیتازه

«کابـوی درون»
جـــــورج
جنگیمن،کروناوسقوطبهاینفتچشمانداز 2030سعودیراتیرهکرد

رویای برباد رفته بن سلمان

محمد بن سلمان با برنامهای رویایی پا به
میدان نهاد .عربستان میبایست مستقل
از پترودالر به مرکز فناوریهای پیشرفته
« »Hi-Techتبدیل میشد .سقوط بهای
نفت ،جنگ یمن و کرونا برنامه او را به
چالش کشیدند .عربستان حاال با کسری
بــودجــه روبــه روس ــت« .تاگساشپیگل»
وابسته به شبکه یک تلویزیون آلمان با
انتشار گزارشی در این زمینه به شکاف
عمیق بین آرزو و رویای محمد بن سلمان،
ولیعهد و وزیر دفاع سعودی با واقعیتهای
روز پرداخته است .شکافی که عمال تحقق
آن برنامه و رویا را به چالش کشیده است.
در این گزارش آمده :از آرزوی محمد بن
سلمان شروع کنیم .او بر آن بود تا عربستان
را به مرکزی برای فناور یهای پیشرفته
جهان بدل کند ،کشوری باز و مستقل از
دالرهای نفتی .او در آوریل سال  ۲۰۱۶با
چنین برنامهای روی صحنه حضور یافت.
برنامهای که با عنوان «چشم انداز »۲۰۳۰
شهرتی جهانی یافت .او بر آن بود ،کشور
سنتزده و عقبمانده عربستان را تا سال
 ۲۰۳۰به چنین کشوری تبدیل کند.
چهار سال پس از آن ،واقعیتهای زمینی
لرزهای به جان برنامههای رویایی محمد
بن سلمان انداختند .یکی از ارکان کارزار
عربستان " "۲۰۳۰ایجاد شهر «نئوم»
در این کشور بــود .شهری که قــرار بود با
سرمایهای حدود ۵۰۰میلیارد دالر احداث
شــود .هزینه ایجاد این شهر ،میبایست
از طریق حضور شرکت نفتی آرامکو در
بــازار سهام تامین میشد .بــرای تامین
مالی این شهر ،محمد بن سلمان به صدور

نفت با بهای بشکهای معادل  ۸۵دالر نیاز
داشــت .حال بهای نفت در سایه بحران
برخاسته از شیوع بیماری کرونا به کمتر
از  ۲۰دالر بــرای هر بشکه سقوط کرده
اســت .عربستان نه تنها موفق به تامین
چنین بودجهای نشده است ،بلکه اکنون
با کسری بودجه روبـهروســت .از طرفی،
ریــاض بــرای ب ــرآورده ساختن انتظارات
مــردم کــه ۶۰درصــد از جمعیت آن ها را
جوانان زیر  30سال تشکیل می دهند،
نیاز به رشد اقتصادی و کسب درآمد کالن
دارد .ایــن در حالی اســت کــه نــرخ رشد
اقتصادی عربستان ،امسال  ۲،۳درصد
کاهش مییابد .نقش محمد بن سلمان در
ماجرای قتل جمال خاشقچی ،خبرنگار
واشنگتن پست ،بر برنامه های ولیعهد
ســعــودی تاثیری منفی بــه جــا گذاشته
است .حق رانندگی برای زنان به رسمیت
شناخته شده و سینماها در عربستان پس
از سالها تعطیلی باز شده ،اما این گشایش
همراه با اعمال محدودیتها و فشارهای
سیاسی صــورت گرفته اســت .خبرنگار
«تاگساشپیگل» از همراهی و همزمانی
«سرکوب و لیبرالیسم» در سیاستهای
محمد بن سلمان سخن گفته اســت .او
مینویسد که محمد بن سلمان از یک سو
خواستار گشایش جامعه است و از سوی
دیگر ،هر آن چه را که بخواهد از اقتدار و
اتوکراسی او بکاهد ،برنمیتابد .به این ها
باید ناکامی سعودی در جنگ فرسایشی
یمن از یک سوو توفیق نیافتن در به زانو
درآوردن قطر با اعمال تحریم ها از سوی
دیگر را اضافه کرد.

یک مستند جدید در شبکه پی.بی.اس باعنوان
«تجربه آمریکایی :جورج دبلیو بوش» پخش شده
که شرح میدهد چطور جورج دبلیو بوش در دوره
پس از وقوع حمالت ۱۱سپتامبر ۲۰۰۱به دلیل
ضعیف بودن در درک امور مربوط به سیاست
خارجی ،دیپلماسی با طالبان را رد کرده و تحت
نفوذ عناصر جنگ طلب دولتش خواستار حمله
به افغانستان شد .در بخشی از این مستند شرح
داده میشود که بوش پسر ،در مقطعی به یک
مقام وزارت امور خارجه دولتش که میخواست
او را بــرای حمله نکردن به افغانستان متقاعد
کند ،گفت :گور بابای آن ها! ما وارد این جنگ
میشویم! مایک مورل که گزارشگر بوش در امور
مربوط به سازمان اطالعات مرکزی آمریکا سیا
بوده ،گفت :رئیس جمهور اسبق آمریکا در آن
زمان گفت که تنها راه برای انجام این کار حمله
نظامی است و دیگر بــرای دیپلماسی بیش از
حد دیر شده است .این روایت چشمگیر در یک
مستند جدید درباره کاخ سفید دوران ریاست
جمهوری بوش مطرح و در آن تصریح شده که
ذهــن بــوش دچــار یک «خــاء» دربــاره سیاست
خارجی بوده که معمو ًال مشاوران جنگ طلب اش
آن را پر میکردند .بر اساس این مستند در یک
مقطع کالین پــاول ،وزیــر امــور خارجه دولت
جورج دبلیو بوش به یکی از همکارانش گفت:
«معاون رئیسجمهور میداند چطور کابوی
درون جورج بوش را بیدار و آن را وادار به بیرون
کشیدن سالحش و تیراندازی کند و من نمیدانم
چطور او را مجبور کنم که تفنگش را غالف کند».
در این مستند چهارساعته تصریح شده :بوش
دربـــاره مسائل امــور خارجی ذهنیت کاملی
نداشته و معمو ًال چنی ،معاون قدرتمندش ،از
این مسئله بهره بــرداری میکرده است .بوش
بعد از دستور حمله به افغانستان ،جایی که
طالبان در آن بود و همچنین حمله به عراق،
تدابیر حمایتی کنوانسیون ژنو برای زندانیان

مربوط به تروریسم را لغو کــرد .در آن دوران
مظنونان دستگیر شــده توسط آمریکا مورد
شکنجه قــرار گرفتند و این یکی از سیا هترین
دورانهای تاریخ آمریکا را رقم زد .همچنین بر
اساس آن چه که در این مستند مطرح شد ،بوش
عقیده داشت که حمله به عراق فرصتی برای
«اشاعه ارزشهــای آمریکایی» است .او گمان
میکرد که این ماموریت «سرنوشت» اوست و
نوعی احساس «محق بودن انجیلی» را داشت
که نحوه قضاوت او را در دست خود گرفته بود.
راوی این مستند بیان کرد ،بوش تسلط بدی در
امور خارجی داشته و تمایل داشت که بدترین
چیزها را درباره دولت عراق باور کند و هرآن چه
را که چنی و کابینهاش درباره او گفتند به عنوان
حقیقت قبول می کرد .اما در واقع در نهایت
همه این روایتها دربــاره دسترسی عــراق به
سالح های کشتار جمعی نادرست از آب درآمد
و بوش به دروغگویی به کشورش به منظور ایجاد
پایه و اساس حمله به عراق متهم شد .مستند
«تجربه آمریکایی» همچنین به بررسی زندگی
جورج دبلیو بوش پیش از ریاست جمهوریاش
از جمله دوران جوانی او در تگزاس ،زمانی که
به شدت عادت به نوشیدن الکل داشت تا این
که به چهل سالگی رسید و زندگیاش دگرگون
شد ،پرداخته است .در این بخش از مستند شرح
داده میشود که چطور بوش بعد از ترک الکل
یک فرد مذهبی شد و با کمک کارل روو ،نامزد
فرمانداری تگزاس شد .به گفته این مستند،
کارل روو (معاون رئیس دفتر بوش) چیزی را در
بوش قبل از آن که هر کس دیگری ببیند ،دید.

محبوبیتپوتینبهکمترینمیزاندر ۲۰سالگذشتهرسید

کرونا ،ویروسی که جغرافیا را به بازی گرفت؛ تیتر
اول روزنامه فرانسوی الکروا

زلزلهکرونا درکرملین

نتیجه یک نظرسنجی جدید که توسط مرکز
تحقیقات اجتماعی غیردولتی «ل ــوادا» در
روسیه انجام شده حاکی از آن است که میزان
محبوبیت والدیمیر پوتین ،رئیس جمهوری
کشور ،در میان شهروندان ،از  ۶۳درصد
در مــاه مــارس بــه  ۵۹درصــد در مــاه آوریــل
رسیده که کمترین میزان طی بیش از دو دهه
گذشته اســت .مرکز لــوادا طی گزارشی که
روز چهارشنبه منتشر کرد میگوید برعکس
روال معمول ،این بار به خاطر شیوع کرونا ،از
طریق تماس تلفنی نظر شهروندان را درباره
پوتین پرسیده است .پوتین  ۶۷ساله ،ساکن
طوالنی مدت کاخ کرملین ،بیش از  ۲۰سال
است که سکان اداره کشور را در دست دارد
و بر اساس تغییراتی که بر قانون اساسی به
تازگی اعمال شد ،راه برای ادامه قدرت وی تا
دههآیندهبازشدهاست.اماسرعترشدانتقال
ویــروس در این کشور چالش بزرگی را برای
محبوبیت پوتین به وجود آورده است .بیش

از یک ماه است که روسیه در شرایط قرنطینه
یا تعطیلی کامل به سر میبرد و بسیاری کار
خود را از دست دادهاند چرا که اجازه خروج از
خانههای خود را ندارند .با وجوداین هر روز بر
تعداد مبتالیان به این ویروس در نقاط مختلف
روسیه افــزوده میشود و تنها طی چهار روز

گذشته ،هر روز بیش از  ۱۰هزار فرد جدید
به کرونا مبتال شدهاند .این رقم روز سه شنبه
معادل نزدیک به  ۱۳درصد از کل مبتالیان
جدید جهان بود .بیش از  ۱۶6هزار نفر در
پهناورترین کشور جهان مبتال به ویروس کرونا
شدهاند با وجــود ایــن آمــار جــان باختگان به

هزار و  ۵۳۷نفر میرسد که نشانگر آن است
که کمتر از یک درصد روسها به دلیل کرونا
جان خود را از دست میدهند .در این بین،
هنوز برای بسیاری این پرسش بی پاسخ مانده
است که چگونه با وجود گسترش روزافــزون
کرونا ،آمار مرگ و میر ناشی از این بیماری
در روسیه پایینتر از آمارهای جهانی و کمتر
از یک درصد است .واسیلی آکیمکین مدیر
پژوهشگاه اپیدمیولوژی سازمان حمایت از
مصرف کنندگان روسیه ،معتقد است که این
اقــدامــات باعث شــده افــراد کمتری از مردم
روسیه از جمله افرادی که در گروه ریسک کرونا
قرار دارند ،جان خود را از دست بدهند ضمن
این که تشخیص زودهنگام باعث می شود
دولت بتواند جریان بیماری را کنترل کند و
اجازه ندهد تا وضعیت بیماران کرونایی وخیم
شود .اما همچون چین این فرضیه برای دولت
مسکو هم وجود دارد که تعداد قربانیان ناشی
از ویروس کرونا را پنهان می کند.

لی ادلــکــورت ،متخصص پیشبینی روندها،
میگوید :واگیر کرونا به «رکود جهانی عظیمی
که تا کنون تجربه نشده» خواهد انجامید؛ اما در
نهایت به بشریت اجازه خواهد داد ارز شهای
خود را از نو بچیند .این ویروس در حال ایجاد یک
«قرنطین ه مصرف» است و تأثیر شگرف فرهنگی و
اقتصادی به جا خواهد گذاشت.مردم باالجبار به
زندگی با داراییهای کمتر و مسافرترفتنهای
کمتر عادت میکنند چون این ویروس زنجیره
تأمین جهانی و شبکههای حملونقل را مختل
میکند .خواهیم آموخت چطور فقط با یک لباس
شاد باشیم ،داشتههای محبوب قدیمی خود را از
نو کشف کنیم ،کتابی فرامو ششده بخوانیم و
حسابی مایه بگذاریم تا زندگی را زیبا کنیم .این
ویروس همچنین نشان میدهد چطور اختالل
اقتصادی میتواند مزایای محیطزیستی داشته
باشد .تصاویر جدید از هوای باالی چین نشان
داد چطور دو ماه بدون تولید ،هوای آسمان را
صاف کرده و به مردم اجازه داده نفس بکشند.
متأسفانه در این فاجعه درمان عاجلی نداریم.
باید وقتی مهار شد ،پسماند هها را برداریم و
همهچیز را از صفر دوباره بسازیم .تأثیر ویروس
کرونا چندالیه و پیچیده است .هرکس که هنوز
درکار برنامهریزی رخدادهای عمومی در ماههای
آینده است باید امروز دست از برنامهریزی بکشد
و راههــای نوآورانهای برای ارتباط بیابد .شاید
خبر خیلی بدی برای تمام فارغالتحصیلهای
آینده باشد چون باید زیر سقف خانه خودشان
کاله فارغالتحصیلی را هوا بیندازند! تأثیر شیوع
این ویروس وادارمــان خواهد کرد شتاب را کم
کنیم ،از هواپیماسوارشدن بپرهیزیم ،در خانه
کار کنیم ،صرف ًا میان دوستان صمیمی و خانواده
پی سرگرمی باشیم و یاد بگیریم خودبسنده و
مراقب باشیم .آدمهای زیادی متوجه اتفاقی که
االن دارد سر دنیا و اقتصاد ما میآید نیستند.
در شرکتها معمو ًال تا  90درصد اقالم ساخت
چین و از مواد نفتی مثل پالستیک و پلیاستر
است .دور نیست که قفسهها را خالی از کفش
و تلفن و لباس و حتی خمیردندان ببینیم.
صــادرات الینقطع ساریهای جنسموادی به
هند و لوازم پالستیکی خانه به آفریقا ،که طی
سالیان بهشدت اقتصادهای بومی را مختل کرده
و بیکاری (و آلودگی) زیــادی را باعث شده هم
شاید متوقف شود و احتما ًال فرصتهای تازهای
برای تولید بومی ایجاد کند .در وضعی خواهیم
بود که صفحهای خالی برای شروعی تازه خواهیم
داشت چون پول و شرکتهای زیادی در فرایند
کندتر شــدن از بین خواهد رفــت .جهتدهی
دوبــاره و شــروع تــازه نیاز به بینش و بیپروایی
زیادی دارد تا اقتصادی جدید بسازد با ارزشها
و روشهای مدیریت تولید،توزیع و خردهفروشی
متفاوت .هزینه واقعی تعطیلی در ایتالیا و ژاپن
و نیز کره و چین به رکود جهانی عظیمی که تا
کنون تجربه نشده خواهد انجامید .این نه یک
بحران اقتصادی که یک بحران اختالل است.
مردم دیگر جایی نمیروند ،بیرون نمیروند،
پول خرج نمیکنند ،تعطیالت نمیروند ،رخداد
فرهنگی نمیروند ،حتی کلیسا و اماکن مذهبی
هم نمیروند! تعویق نمایشگاه های ونیز ،حج،
نیایش پاپ و احتما ًال بازیهای المپیک و موارد
بعدی همگی در حد خود فجایعی اقتصادیاند؛
تجمیع شان باعث توقف گردش پول میشود.
تمام بخشها ضربه دیدهاند بهخصوص برندهای
لوکس،خطوطهواپیمایی.مجبورخواهیمشدبه
زندگی با اخبار کمتر و کاالهای کمتر خو کنیم.
باید هم ه عادتهایمان را ترک کنیم درست مثل
این که داریم اعتیاد را ترک میکنیم.
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