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5واقعیتدرهفتمینسال!
جنگ ائتالف سعودی علیه یمن وارد هفتمین
سال شد .بعد از گذشت شش ســال ،اشــاره به
واقعیتهایی دربــاره این جنگ حائز اهمیت
است :نخستین واقعیت این است که در دنیای
امروز نمیتوان با جنگ علیه یک کشور ،قدرت
را در کشورها تعیین کرد .این موضوع متفاوت
از درگیر یهای درون کشوری اســت چــرا که
درگیریهای درون کشوری در صورتی که شدید
باشد میتواند سبب تغییر در راس قدرت شود.
دومین واقعیت این است که ائتالف سعودی
هرگز یک ائتالف یکپارچه و منسجم نبوده است.
اگرچه این ائتالف در ابتدا با  10کشور حمله
علیه یمن را آغاز کرد اما در ادامه دچار فروپاشی
شد و حتی حضور همزمان امارات و عربستان نیز
با هدف مشترک همراه نبود.واقعیت سوم این
است که عربستان سعودی بزر گترین بازنده
و اسرائیل بزر گترین برنده جنگ علیه یمن
است .عربستان سعودی نه تنها موفق نشد طبق
ادعای اولیه خود طی دو هفته پیروز جنگ شود
بلکه پس از گذشت شش سال در باتالق یمن فرو
رفته است .واقعیت چهارم این است که سازمان
ملل متحد و قدرتهای بزرگ نیز از بازندگان
اصلی جنگ ائتالف سعودی علیه یمن هستند.
با این که طبق اذعان «آنتونیو گوترش» دبیرکل
سازمان ملل متحد ،یمن در اثــر ایــن جنگ با
بزرگترین فاجعه انسانی قرن  21مواجه شد اما
این سازمان هرگز موفق نشد در جهت متوقف
کردن جنگ گامی بــردارد .واقعیت پنجم این
است که مردم مظلوم یمن بزرگترین قربانیان
این جنگ نامتقارن بودند .مطابق آمــاری که
وزارت بهداشت یمن در پایان ششمین سال
جنگ اعالم کرد بیش از 43هزار یمنی در اثر این
جنگ کشته یا زخمی شدهاند.

کارتون روز

توافقنخستوزیرعراقوولیعهدسعودی
برایتقویتهمکاریوتأسیسصندوقمشترک

الکاظمی در ریاضچهمیکند؟
مصطفیالکاظمی،نخستوزیرعراق
به عربستان سعودی سفر و با محمد
بن سلمان ،ولیعهد این کشور دیدار
و گفت و گو کــرد 11 .مــاه از نخست
وزیــری مصطفی الکاظمی در عراق
میگذرد .الکاظمی از همان نخستین
ماه نخست وزیری خود درصدد سفر به
عربستان بود .قرار بود الکاظمی سال
گذشتهپسازرسیدنبهمنصبنخست
وزیری در نخستین سفر خارجی خود
بهعربستانبرودامااینسفربهدلیلآن
چه بیماری و کهولت سن شاه سعودی
ذکر شد ،انجام نشد و نخستین سفر
خارجی وی به تهران بود .با وجود این،
الکاظمیهموارهنشاندادمشتاقسفر
به عربستان سعودی و دیدار با مقامات
اینکشورازجملهملکسلمان،پادشاه،
اســت .نهایت ًا نیز این سفر چهارشنبه
گذشته انجام شد اما پادشاه عربستان
با نخست وزیر عراق دیدار نکرد و دیدار
آنهاصرف ًابهیکتماسمجازیپیشاز

انجام این سفر محدود شد .درباره این
سفر دو موضوع مطرح است .نخستین
موضوع ،نگاه کالن و کلی الکاظمی به
سیاستخارجیعراق ودومینموضوع
نیز اهداف خاص این سفر اخیر است.
مصطفی الکاظمی در نگاه کلی ،عراق
را به عنوان کشوری عربی میبیند و
تقویت روابط با کشورهای عربی را در
اولویت خود قرار داده است .نخست
وزیــر عــراق از همان روزهــای نخست
تصدی این پست نشان داد به خصوص
بــرای ایجاد موازنه داخلی در مقابل
گــروههــای سیاسی مقاومت محور
عراق به گسترش روابط با کشورهای
عربی خارج از حوزه مقاومت از جمله
عربستانسعودیواماراتتمایلدارد.
سفر کنونی الکاظمی به عربستان
سعودی از زوای ــای دیگر نیز اهمیت
دارد .هم اکنون مهمترین مشکل و
چالش پیشروی عراق ،اقتصاد است.
مشکالتشدیداقتصادیعاملاصلی

شکلگیریتظاهراتضددولتیاست،
تظاهراتی که دسامبر  2020نیز به
استعفایعادلعبدالمهدیازنخست
وزیری عراق منجر شده بود .مصطفی
الکاظمی سعی دارد از طریق تقویت
روابــط با کشورهایی نظیر عربستان
ســعــودی و جــذب ســرمــای ـهگــذاری
اقــتــصــادی از مشکالت اقتصادی
حاکم بر عــراق بکاهد .او در همین

اندیشکده روز

سیاستجدیدهستهایاون
اندیشکده بروکینگز در یادداشتی به ارزیابی نوع
مواجهه پیونگیانگ با واشنگتن درباره بحران
هستهایکرهشمالیپرداختهاست.وزیرخارجه
کرهشمالیبهتازگیاظهارکردتازمانیکهتهدید
آمریکا مبنی بر اتحادش با کره جنوبی و حضور
نظامیانش در این کشور و همچنین چتر دفاع
هستهایاش بر سر ژاپــن و کــره جنوبی وجود
دارد ،کره شمالی تن به خلع سالح هستهای
نخواهد داد .طبق مواضع وی ،صرف ًا در صورت
رفع این تهدیدات ،میتوان طی  10یا  20سال
آینده ،به خلع سالح فکر کرد و در این بازه زمانی،
دو طرف می توانند بر سر مسائل مرتبط با کنترل
تسلیحات هستهای گفت و گو کنند .در واقع کره
شمالی بر ضــرورت حفظ تسلیحات هستهای
در طول گفت و گوها به عنوان اهرم فشار تأکید
دارد .تغییر موضوع گفت و گو از «خلع سالح» به
«کنترل سالح» بدان معناست که کاخ سفید باید
کره شمالی هستهای را به رسمیت بشناسد و
صرف ًادرصددمهاریامسئولیتپذیریآندرقبال
تسلیحات هستهایاش برآید .این در حالی است
کهتحریمهادرکنارکروناضرباتشدیدیبهحیات
اقتصادی کره شمالی زده است .بنابراین آمریکا
نهدرقبالحذفتسلیحاتهستهایکرهشمالی
بلکهدرقبالکاهشآنبایدامتیازهایاقتصادی
در خصوص رفع تحریمها ارائه کند .این چالشی
جدی برای دولت بایدن خواهد بود .اگر بپذیرد،
در داخــل تحت فشار شدیدتری از سوی هر دو
حزبقرارخواهدگرفتواگرنپذیردبایدباتوسعه
برنامههستهایکرهشمالیدستوپنجهنرمکند.
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طرح روی جلد مجله اکونومیست درباره مسدود
شدن کانال سوئز؛ پیامی در بطری  :جهانی
شدن را رها نکنید .بسته شدن چند روزه کانال
سوئز به خاطر به گل نشستن ابرکشتی « اِور
گیون» بیش از  ۹میلیارد دالر به اقتصاد جهان
خسارت وارد کرد و نگرانی های بسیاری را در
خصوص رخداد مشابه آن در آینده برانگیخت.

نمای روز

رهبر جمهوری خواهان سنا با بسته اقتصادی  2تریلیون دالری کاخ سفید مخالفت کرد

دست رد مککانل برسینه بایدن

جو بایدن با ارائــه یک طرح اقتصادی دو هزار
میلیارددالریمیخواهدباترمیمزیرساختهای
آمریکا ،میلیونها شغل ایجاد کند و از چین
پیشی بگیرد .بسته ای اقتصادی که برای ترمیم
جادهها ،افزایش ایستگاههای شارژ خودروهای
برقی ،گسترش پهنای باند و سرعت اینترنت،
مــدرنــیــزهکــردن واگــنهــای قــطــارهــا ،مرمت
پلها و شماری دیگر از تاسیسات زیرساختی،
ارائــه شده است اما ساعاتی پس از معرفی این
طرح بلندپروازانه ،میچ مککانل رهبر اقلیت
جــمــهــوریخــواه ســنــا ،بــا صــراحــت تــمــام گفت
جمهوریخواهان از این برنامه رئیس جمهور
دموکرات حمایت نخواهند کرد .میچ مک کانل
پیشبینیکردبرنامهدوتریلیوندالریجوبایدن

برای بازسازی زیرساختها در این کشور نتواند
حمایت نمایندگان حــزب جمهوری خــواه در
کنگرهراجلبکند؛زیرارقمبزرگیداردودرمفاد
آن ،افزایش مالیاتها را پیشنهاد داده اند .وی در
کنفرانسی خبری در کنتاکی گفت« :قصد دارم
با هر گامی در این مسیر بجنگم زیرا به نظرم این
یک نسخه اشتباه برای آمریکاست ».به گزارش
دویچهوله،آمریکایکیازثروتمندترینکشورهای
جهان بهشمار میرود اما در ردهبندی کشورها
بر مبنای تاسیسات زیربنایی در رتبه سیزدهم
قرار دارد .بایدن برای اجرای این بسته اقتصادی
که به گفته او ،منافع ملی آمریکاییها را تقویت
میکند و به ایجاد میلیونها شغل کمک خواهد
کــرد ،به دستکم  ۱۰رای جمهوریخواهان

میانماردرفاز
«اعتصابهای
چریکی»
فرانسه به مدت یک ماه به قرنطینه رفت ،مدارس
تعطیل شد و کارها باید از خانه انجام شود،باالی
این کاریکاتور نوشته شده است :دورکاری

راستا نیز پیش از ایــن چند قــرارداد
اقتصادی با عربستان سعودی منعقد
کرد و زمینهایی را در غرب و جنوب
عــراق بــرای دامــداری و کشاورزی در
اختیار ریــاض قــرار داد .در این سفر،
عراق و عربستان درخصوص تأسیس
صندوق مشترک سرمایهگذاری با
تزریقسهمیلیارددالرازسویحکومت
سعودی برای تقویت سرمایهگذاری

در بخشهای مختلف اقتصاد عراق
بــه ویـــژه در زمینه انـــرژی بــه توافق
رسیدند .عــاوه بر ایــن ،عــراق نوامبر
آینده ،برگزاری انتخابات پارلمانی
را پیش رو دارد و پــیــروزی در این
انتخاباتوتصدینخستوزیریعراق
که اکنون الکاظمی به صورت دایمی
در اختیار دارد ،بــرای وی از اهمیت
زیادیبرخورداراست .انجامسفرهای
خارجی با اهداف انتخاباتی نخست
وزیر عراق نیز همسو است .نکته دیگر
این است که عربستان سعودی تالش
دارد در راستای رقابت منطقهای خود
با دیگر قدرتهای غرب آسیا از جمله
جمهوریاسالمیایران،نفوذخودرادر
عراق افزایش دهد .بنابراین ،آل سعود
نیز از تقویت روابط اقتصادی و سیاسی
باعراقاستقبالمیکند.موضوعپایانی
این که با وجود تالشهای الکاظمی
برای گسترش روابط با عربستان ،در
داخل عراق دیدگاه متعارضی در این
خصوص وجود دارد و برخی گروههای
برجستهعراقیازتوسعهروابطباریاض
استقبال نمیکنند چرا که عربستان
را از مهمترین حــامــیــان گــروههــای
تروریستی و از علل اصلی ناامنی و
بیثباتیدرعراقمیدانند.
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سازمانمللازشورایامنیتخواست
برایتوقفجنگداخلیمیانمار
اقدامکند
معترضان میانماری آخــر هفته گذشته به
صورت شبانه تجمعی را با شمعهای روشن
برگزار و تالش کردند را هحلی برای قطعی
مجدد اینترنت پیدا کنند .این تظاهرات در
حالی برگزار شد که روز پنج شنبه شرکت
ارتــبــاطــات تلفنی «اوردو» در میانمار به
خبرگزاری فرانسه گفت :مقامات نظامی
این کشور دستور قطع خدمات پهنای باند
بیسیم در این کشور را صادر کردهاند و تنها
اینترنت خطوط ثابت کار خواهند کرد .حال
آن که بسیاری از شهروندان میانمار برای
اتصال به اینترنت به شبکه بیسیم متکی
هستند و به خدمات خطوط ثابت دسترسی
ندارند .خین َس َدر ،یکی از رهبران اعتراضات،
بــا درخــواســت از مــردم بــرای ترتیب دادن
«اعتصابهای چریکی» ،برگزاری تظاهرات
خیابانی در روزهای پیش را وعده داد و خطاب
به شهروندان گفت« :بیایید دوباره رادیو گوش
دهیم .بیایید با هم تماس تلفنی برقرار کنیم».
همزمان ۱۵ ،عضو شــورای امنیت سازمان
ملل نیز با انتشار بیانیهای عملکرد حکومت
نظامی میانمار در سرکوب معترضان و «مرگ
صدها غیرنظامی از جمله زنان و کودکان»
را محکوم کــردنــد .میانمار شنبه گذشته

( ۲۷مارس  ۷ /فروردین) خونینترین روز
اعتراضات مردمی از زمان کودتای نظامی
در مــاه فوریه تا کنون را تجربه کــرده بود.
طبق اعالم سازمان ملل ،در آن روز دستکم
 ۱۰۷نفر ،از جمله هفت کودک ،جان خود
را از دست دادند .در عین حال وکیل مدافع
آنگ سان سوچی ،رئیس دولت غیرنظامی
میانمار ،گفته است اتهامات جدیدی علیه
موکلاش اقامه شــده اســت که میتواند تا
 ۱۴سال زندان برای او در پی داشته باشد.
سوچی روز پنج شنبه در جلسه محاکمه خود
شرکت کرد .منابع محلی میگویند با توجه
به وضعیت ظاهری خانم سوچی ،نگرانی
خاصی دربــاره سالمت وی وجود نــدارد .به
گفته ســازمــان کمک به زندانیان سیاسی
میانمار ،از زمان کودتا در این کشور تاکنون
 ۵۳۶نفر کشته شد هاند .ارتش میانمار دو
ماه پیش (یکم فوریه) در اعتراض به آن چه
مهندسی انتخابات پارلمانی مــاه نوامبر
توسط حزب «سوچی» میخواند ،علیه دولت
این کشور کودتا کرد .نظامیان پیشتر به آنگ
سان سوچی هشدار داده بودند اگر به تقلبات
در انتخابات رسیدگی نشود ارتش مداخله
خواهد کرد.

نیازمنداست.بسیاریازناظراناحتمالمیدهند
جو بایدن در این زمینه موفق به جلب رضایت
این تعداد از نمایندگان جمهوریخواه نخواهد
شد .یکی از انتقادهای جمهوریخواهان ،از
جمله دونالد ترامپ ،افزایش مالیات بازرگانان
برای تامین هزینه این طرح است .ترامپ مالیات
شرکتها را از  ۳۵درصد در دوران اوباما به ۲۱
درصد کاهش داد ،اکنون بایدن قصد دارد آن

را افزایش دهد و به  ۲۸درصد برساند .ترامپ،
رئیس جمهور پیشین آمریکا در بیانیهای طرح
بایدنرا«رادیکال»«،حملهایسنگدالنهبهرویای
آمریکایی» و «هدیهای به چین» خوانده است.
مخالفت جمهوری خواهان سنا با این طرح در
حالیاستکهبراساسآماردولتی،اقتصادآمریکا
در سال  ۲۰۲۰میالدی و بر اثر شیوع ویروس
کرونا،بهمیزان3.5درصدکوچکشدهاست.

تصویری کــه بــه تــازگــی از ولیعهد عربستان
سعودی منتشر شــده اســت ،به علت تقارن با
آغاز پروژههای کالنی که به منظور حفاظت از
محیط زیست صورت میگیرد ،جنجال زیادی
به پا کرده است .فعاالن شبکه های اجتماعی
تصویری از بن سلمان را منتشر کرد هاند که
وی و یک نفر دیگر را در حال شکار غزال عربی
(اوریکس) در معرض انقراض نشان میدهد.
هیچ نهاد رسمی جزئیاتی را از تصویری که به
تازگی منتشر شده ،ذکر نکرده است .با این حال
برخی فعاالن شبکه های اجتماعی احتمال
میدهند این عکس در یکی از جنگلهای آفریقا
گرفته شده باشد /.شفقنا

