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گزارش روز

از سركوبهاي استبداد تا عافيتطلبي و بيتفاوتي در عراق

ترامپ درحاشيه اجالس سران ناتو مطرح كرد

روشنفكران مقصرند

حملهدوبارهبهمتحدان

AP

ميثم سليماني
ازهفتههاپيشحضوردونالدترامپ،رييسجمهوراياالت
متحده در بروكسل براي ش��ركت در نشست سران ناتو
برايكشورهاياروپاييبهيككابوسمرگبارتبديلشده
بود .همه آنها نگران آن بودن��د كه رويكرد و صحبتهاي
ترامپ به نحوي باشد كه نگراني متحدان امريكا بيش از
گذشته ش��ود و اكنون اين كابوس با حضور دونالد ترامپ
در بروكس��ل به واقعيت تبديل ش��ده اس��ت .او از همان
ساعتهايابتداييورودخودبهپايتختبلژيكحمالتو
سخنان جنجالي خود را آغاز كرد .ترامپ در همان ابتداي
امردرنشستمشتركخودباينساستولتنبرگ،دبيركل
ناتو بهش��دت عليه آلمان س��خن گفت و تاكيد كرد كه
واردات گاز طبيعي روسيه از آلمان تبديل به يك نگراني
امنيتي شده اس��ت .وي افزود :آلمان كامال تحت كنترل
روسيهقرارگرفتهكهاينبرايناتوبسياربداست.
به گزارش بيبيس��ي ،ترامپ در سخنان خود تاكيد كرد
كه آلم��ان بيش از  70درص��د گاز خود را از روس��يه وارد
ميكند اما اين رقم در آخرين آمار منتشر شده نزديك به
 51درصد است .ترامپ همچنين در ادامه حمالت خود
اروپاييها را ب��ه عدم پرداخت ح��ق عضويت كامل خود
در ناتو متهم ك��رد .ترامپ در حالي روزهاي سهش��نبه و
چهارشنبهرابرايحضوردرنشستسرانناتودربروكسل
بهسربردكهدوشنبههفتهآيندهدرهلسينكيباوالديمير
پوتين ،رييسجمهور روس��يه ديدار ميكند و اين اتفاق
تبديل به يكي از بزرگترين نگرانيهاي متحدان امريكا
بدل شده است كه شايد نزديكي امريكا با روسيه موجب
تضعيف كش��ورهاي اروپايي دربرابر روسيه شود و عمال
امريكا متحدان خود را در برابر اروپا تنها بگذارد .برخي از
اعضا پيش از اين نشست بهشدت نگران آن بودند كه شايد
ترامپ اين نشست را مانند نشس��ت گروه هفت در كبك
كانادا به نحوي با چالش جدي مواجه كن��د؛ البته كه در
آستانهنشستنيزترامپباسخنانخودهمهراشگفتزده
كرد .دونالد ترامپ پيش از حضور خود در بروكسل عنوان
كرد شركت در نشست سران ناتو و روبهرو شدن با متحدان

بسيار سختتر از اجالس دوشنبه آينده با پوتين است .با
اين حال دونالد تاسك ،رييس شوراي اروپا دونالد ترامپ
را متهم كرد كه تقريب��ا روزانه اروپا را نق��د ميكند .او در
توييتر خود نوشت :امريكاي عزيز ،ما متحد شما هستيم،
اما پس از ما متحد ديگري وجود ندارد .وي اظهار داش��ت
كه اتحاديه اروپا بيش از روس��يه و چين براي دفاع از خود
هزينه ميپردازد .تاس��ك همچنين با اش��اره به نشست
ترامپ و پوتين گفت :اين بسيار مهم است كه شما درك
كنيد دوست استراتژيك و مش��كل استراتژيك شما چه
كسياست.

با استولتنبرگ مطرح كرد .وي افزود :آلمان روي خط لوله
جديد انتقال گاز روس��يه به اروپا سرمايهگذاري كرده كه
به نظر من نبايد اين كار را انجام ميداد و من فكر ميكنم
اين اتفاق بسيار بد است .گفتني اس��ت ،آلمان حمايتي
سياسي از خط لوله نورد استريم 2كه خط لولهاي جديد
براي انتقال گاز از روسيه از طريق درياي بالتيك محسوب
ميشود ،انجام داده است كه جريان انتقال گاز روسيه به
كش��ورهاي اتحاديه اروپا افزايش پي��دا ميكند .ترامپ
معتقد است آلمان تنها كمي بيش از يك درصد از توليد
ناخالصداخليخوددرزمينهدفاعهزينهميكندوايندر

هزينهدفاعياعضايناتوبرمبنايتوليدناخالصداخلي
در حال رسيدن به هدف  2درصد

هدفگذاري  2درصد
امريكا
يونان
استوني
بريتانيا
ليتواني
لهستان
فرانسه
آلمان
كانادا
اسپانيا

ترامپدرموردآلمانچهميگويد؟
آلم��ان داراي بزرگترين اقتص��اد اتحاديه اروپا اس��ت و
مدتها است از سوي اياالت متحده متهم شده نتوانسته
سهمي منصفانه از هزينههاي ناتو را بپردازد ،از همين رو
اين اتفاق موج��ب اصطكاك ميان ترامپ و آلمان ش��ده
اس��ت .ترامپ تاكيد دارد ك��ه آلمان تقريب��ا  70درصد
گاز خود را در كنترل روس��يه قرار داده است و اين سوال
را مط��رح ميكند كه آيا اين اقدام مناس��ب اس��ت؟ اين
سوالي اس��ت كه ترامپ در صبحانه كاري روز چهارشنبه

حالياستكهترامپمعتقداستكهايندرمقايسهبا4/2
درصدامريكاقابلمقايسهنيست.طبقآخرينبرآوردهاي
ناتو آلمان  1/24درصد از توليد ناخالص ملي خود را براي
ناتو هزينه ميكند كه اين رقم ب��راي اياالت متحده 3/5
درصداست.
پاسخآلمانوناتو
خبرگزاري رويترز گ��زارش داد كه اورس��وال فوندرالين،
وزيردفاع آلمان در پاس��خ به اظهارات دونال��د ترامپ در
خصوص اينكه آلمان تحت كنترل روس��يه اس��ت آن را

رد كرد .وي افزود :ما هيچ مش��كلي با روسيه نداريم .وي
همچنين افزود كه شما بايد بدون هيچگونه سوالي خط
ارتباطي بين كشورها و اتحادها و مخالفان باشيد و از آن
محافظت كنيد .اس��تولتنبرگ نيز در پاس��خ به سخنان
ترامپ عنوان ك��رد كه انتظار ميرود رهب��ران ناتو بر اين
عقيده باشند كه با يكديگر قويتر هستند تا اينكه جدا از
هم باشند.
نگرانيازخدشهدارشدناتحاد
همواره روس��اي جمهور اي��االت متحده ب��ا اين موضوع
دچار چالش بودند كه اعضاي ناتو بايد س��هميه بيشتري
از بودجه اين اتحاد را تامين كنند و هرچند از اين شرايط
انتقاد ميكردند ،اما انسجام داخلي ناتو از اولويت باالتري
براي آنها برخوردار بود .اما به نظر ميرس��د اولويت دونالد
ترامپ كمتر هزينه كردن و بيش��تر پول درآوردن است و
انس��جام دروني ناتو براي او چندان مهم نيست .اعتراض
اصلي دونال��د ترامپ هم ب��ه اين موضوع اس��ت كه چرا
كشورهاتالشيبرايرساندنسهمخودبرمبناي2درصد
از توليد ناخالص داخلي خ��ود نميكنند؟از  29عضو ناتو
تنها  5كش��ور به اين هدف دس��ت پيدا كردهاند .اياالت
متحده ،يونان ،استوني ،انگلستان به سقف  2درصد خود
رسيدهاند و چندين كشور مانند لهستان و فرانسه نيز به
اين هدفگذاري نزديك ش��دهاند .اما واقعيت آن اس��ت
هنگامي كه سران ناتو در س��ال  2014اين توافق را انجام
دادند بنا بوده است كه اين بودجه تا سال  2024رخ دهد و
كشورها نيز به تدريج در حال افزايش بودجه خود هستند
و به نظر ميرسد تا س��ال  2024اين هدف محقق شود و
حتي نماينده امريكا در ناتو نيز معتقدند كه همه اعضا در
اين مس��ير حركت ميكنند ،اما دونالد ترامپ اصرار دارد
كه هرچه س��ريعتر اين اتف��اق رخ دهد و دايم��ا در حال
پرداختن به اين موضوع است و دقيقا مشخص نيست كه
رييسجمهور اياالت متحده چه ميخواهد .از طرفي بازي
بيهدف امريكا از انتقاد نس��بت به آلمان در موضوع گاز
روسيه اين نگراني را به وجود آورده كه اروپا هرچه بيشتر از
امريكا جدا شود و آنگال مركل نيز نشانههايي از اين امر را به
نمايشگذاشته است.

افغانستان

آمريكا استراتژي خود را در افغانستان بازنگري ميكند

آزمون و خطا با جان مردم

شهاب شهسواري
اس��تراتژي ترامپ براي جنگ افغانستان ،يك ساله نشده
قرار اس��ت به تاريخ سپردهش��ود .بعد از  10م��اه 20 ،روز
اجراي سياست جديد دونالد ترامپ در افغانستان ،رويترز
در گزارشي اختصاصي مينويس��د كه كاخ سفيد از نتايج
اجراي اين استراتژي ناراضي است و قصد دارد استراتژي
كامالجديديرابرايجنگافغانستاناعالمكند.طييك
سال گذشته شرايط امنيتي در افغانستان تغيير چنداني
نكرده و تعداد تلفات غيرنظامي بر اثر جنگ ميان طالبان و
نيروهايآمريكاييوافغانوهمچنينعملياتتروريستي
گروههاي تندرو ،بهش��دت رو به افزايش اس��ت ،همزمان
گس��ترش نفوذ داعش در برخي بخشهاي افغانستان و
سرازيرشدنبرخينيروهايتندرويگروههايتروريستي
ازسوريهوعراقبهافغانستان،كشتارشهروندانغيرنظامي
در عملي��ات تروريس��تي و بمبگذاريه��اي انتحاري در
مناطق مختلف را افزايش دادهاس��ت .اس��تراتژي جديد
آمريكا نه تنها باعث كاهش خش��ونتها عليه جان مردم
افغانستان نشدهاست ،بلكه س��رزمينهاي تحت تسلط
طالبان ،زمينهاي زيركشت خشخاش و نفوذ گروههاي
تروريس��تي همچون داعش در مناطق شهري را افزايش

هر ثانيهاي كه از حضور نظامي آمريكا در افغانس��تان
ميگذرد ،يك رك��ورد تاريخي جدي��د در مدت زمان
طوالنيترين جنگ فرامرزي آمري��كا رقم ميخورد.
آمريكا س��ال  2001و براي س��رنگوني دولت طالبان
در افغانس��تان كه از گروه تروريستي القاعده حمايت
ميكرد به افغانستان وارد ش��د .طي  17سال گذشته
نزديك ب��ه  1900ني��روي نظامي آمريكاي��ي در اين
جنگ جان باختهان��د ،در حالي كه ن��ه طالبان كامال
از بين رفت و ن��ه دولت جديد تح��ت حمايت آمريكا
توانست تسلط خود را بر تمام مناطق كشور گسترش
دهد ،همزمان فس��اد ،كش��ت و قاچاق مواد مخدر و

دادهاست.رويترزبهنقلازتعداديازمقامهايدولتآمريكا
مينويسد يك سال بعد از آنكه دونالد ترامپ با اصرار شديد
مشاورانش پذيرفت تا حضور نظامي آمريكا در افغانستان
بعد از  16س��ال باز هم تا زمان نامش��خصي تمديد شود،
نارضايتي از نتايج اين تصميم باعث شدهاس��ت كه روند
بازنگري در اس��تراتژي آمريكا در افغانستان بار ديگر آغاز
شود .اواخر اوت گذش��ته بود كه ترامپ بعد از رايزنيهاي
مشاورانشپشتتريبونرفتتااستراتژيجديدآمريكادر
مورد افغانستان را اعالم كند .رييسجمهور آمريكا شخصا
عالقهاي به ادامه حضور نيروهاي آمريكايي در افغانستان
و ادامه جنگ در اين كش��ور نداش��ت و پيش از اعالم اين
استراتژي جديد ،بارها چه در دوران تبليغات انتخاباتياش
و چه در س��خنرانيهايش به عنوان رييسجمهور ،اعالم
كردهبود كه عالقهمند است به س��رعت حضور نيروهاي
آمريكايي در افغانس��تان را پايان دهد .اما مش��اوران او از
جمله هربرت مكمستر مشاورپيشين امنيت ملي ،ركس
تيلرسون وزير پيشين خارجه ،جيمز متيس وزير دفاع و
جوزفدانفورد ،فرمانده ستاد مشتركارتش،خروج سريع
ازافغانستانراعملينميدانستند.
مشاورانجديد؛استراتژيجديد
از ميان چهار مش��اور ارش��دي كه در نگارش استراتژي

ترامپ نقش داش��تند ،دو نفر ،ديگر در دولت نيس��تند.
هربرت مكمستر كرسي مش��اور امنيت ملي را به جان
بولت��ون دادهاس��ت و ماي��ك پومپئو ،جانش��ين ركس
تيلرسون در مقام وزارت خارجه شدهاست .نهايتا بر اساس
استراتژياي كه مشاوران ترامپ نوشتند ،قرار شد تعداد
نيروهاي آمريكايي ش��امل مستش��اران نظامي ،افسران
آم��وزش و نيروهاي وي��ژه در خاك افغانس��تان افزايش
پيدا كند ،حضور بدون محدوديت زماني ارتش در خاك
افغانستان ،افزايش پشتيباني هوايي از عمليات نيروهاي
امنيتي افغانستان بخش��ي از اين اس��تراتژي بود .هدف
استراتژي جديد آمريكا اين بود كه با افزايش فشار نظامي
بر طالبان ،اين گروه مجبور به مذاكره با دولت كابل براي
صلح شود .ترامپ هر چند ش��خصا مخالف ادامه حضور
نيروهاي آمريكايي در افغانستان بود ،اما اصرار مشاوران،
به خصوص متيس ،دانفورد و مكمس��تر ب��ه عنوان دو
نظامي كاركشته او را قانع كرد كه به اين استراتژي زمان
بيشتري بدهد .او سال گذشته مجوز حضور 3000نيروي
بيش��تر آمريكايي در افغانس��تان را صادر كرد تا مجموع
نيروهاي آمريكايي در اين كشور به  15هزار نفر برسد .به
نوش��ته رويترز چندين مقام كنوني و پيشين كاخ سفيد
كه با اين پرونده آشنايي دارند در گفتوگو با رويترز تاييد

طوالنيترينجنگتاريخ

ناامني در افغانستان در طول  17سال روز به روز بيشتر
شدهاس��ت .يك گزارش از س��وي نهاد نظارتي دولتي
آمريكا در جنگ افغانستان نش��ان ميدهد كه دولت
كابل تنها بر  56درصد از خاك اين كشور تسلط دارد.
تعداديازمقامهاييكهبارويترزدراينزمينهگفتوگو
كردهاند ،تايي��د كردهاند ك��ه ترامپ باره��ا از فقدان
پيش��رفت در افغانس��تان اظهار نارضايتي كردهاست.
يك مقام آمريكايي به شرط محفوظ ماندن نامش به
رويترز گفتهاست« :رييسجمهور بارها در مورد ميزان
پيشرفت از زمان اعالم تصميمش در مورد استراتژي
جديد سوال پرسيده و چندين بار مطرح كرده كه چه

اندازه طي  17سال گذشته هزينه جنگ در افغانستان
شدهاست .او بارها عصبانيت و ناشكيبايي خود در مورد
عدم پيشرفت نشان داده و بارها و بارها سوال كرده كه
در برابر همه پولي كه آنجا خرج ميكنيم چه چيزي به
دست آوردهايم؟» مايكل كوگلمن ،كارشناس مسائل
آس��ياي جنوبي در مركز وودرو ويلس��ون ،به رويترز
ميگويد« :اگر پيش��رفت معناداري بر اثر اس��تراتژي
آمريكا در افغانستان به دس��ت آمدهبود ،لزومي براي
بازنگري وجود نداشت .بعد از اين بازنگري ممكن است
دولت به اين نتيجه برسد كه با توجه به فقدان پيشرفت
در وضعيت كش��ور ،واقعا انگيزهاي براي حضور بيشتر

كردهاند كه هنوز دستور رسمي از سوي كاخ سفيد براي
بازنگري در استراتژي آمريكا صادر نشدهاست ،اما در طول
ماههاي آينده يك فرآيند بازنگري كلي و سراس��ري در
همه بخشهاي دولت آمريكا براي بازنگري در استراتژي
آمريكا در افغانستان آغاز خواهد شد .يك مقام ارشد دولت
آمريكا به رويترز گفتهاست« :ما سيگنالهاي مشخصي
از درون كاخ س��فيد درياف��ت كردهايم ك��ه طي ماههاي
پيش رو ،دونالد ترامپ دس��تور بازنگري در اس��تراتژي
افغانستان را اغاز ميكند .در نتيجه از همين حاال مشغول
آمادهسازي پيشزمينهها و چارچوبهاي اين استراتژي
هس��تيم ».قرار اس��ت در اين بازنگري تم��ام جنبههاي
استراتژي پيشين آمريكا و نتايج آن بررسي شود از جمله
پيشرفتهاي حاصل شده در يك س��ال گذشته ،ميزان
حضور و عملكرد نيروهاي آمريكايي و دورنماي مذاكره با
گروه طالبان از جمله موضوعهايي هستند كه قرار است
در اين بازنگري مورد بررسي قرار گيرند .بخش مهمي از
بازنگريها مرتبط به رابطه آمريكا با پاكستان خواهد بود،
موضوعيكهيكيازاصليترينمتغيرهايمرتبطباآينده
افغانس��تان تلقي ميش��ود .طي چند ماه گذشته روابط
واشنگتنواسالمآبادبهشدتتحتتاثيرگرايشآمريكابه
هندوقطعكمكهايآمريكابهپاكستانتيرهشدهاست.

آمريكا در افغانستان وجود ندارد » .اين اولينبار نيست
كه دولت آمريكا براي بازنگري در استراتژي خود اقدام
ميكند .به گفته مقامهاي آگاه بعد از اعالم استراتژي
قبلي دولت باراك اوباما در سال 2009يك بار بازنگري
سراسري در اين اس��تراتژي انجام شد .مايك پومپئو،
وزير خارجه آمريكا كه روز دوش��نبه در سفري اعالم
نش��ده به كابل رفتهبود ،اعالم كرد ك��ه دولت آمريكا
همچنان كامال پشتيبان دولت اش��رف غني است و از
هدف اين دول��ت براي برگ��زاري گفتوگوهاي صلح
با طالبان حمايت ميكند و اي��االت متحده همچنان
آمادگيمشاركت درچنينگفتوگوهاييرادارد.

هنگامي كه اروپا ،به ويژه اروپاي
مركزي ،دس��تخوش خش��ونت
و سركوب گس��ترده فاشيسم و
نازيسم در ايتاليا و آلمان و اتريش
ش��د طبقهاي كه بهشدت با آنها
برخورد و تالش ش��د ت��ا از روند
عليموسويخلخالي
اجتماعي و فرهنگي كشور كنار
گذاشتهشوند،انديشمندان،صاحبنظران،دانشمندان
علوم اجتماعي و علوم انس��اني و اس��تادان دانشگاهها
بودند .در پي اين قلع و قمع بس��ياري از آنها مجبور به
مهاجرت از كشورهايش��ان به س��مت اياالت متحده
امريكا و تا اندازه كمتري بريتانيا ش��دند .دانش��مندان
و فرهيختگان بس��ياري ب��ه وي��ژه از آلم��ان ،ايتاليا،
اتريش ،لهستان ،چك ،مجارس��تان و لهستان مجبور
به مهاجرت ش��دند كه از جمله آنها ميتوان به هرمان
هسه ،لودوويگ ويتگنشتاين ،زيگموند فرويد ،فرانتس
نويمان ،اريك فروم ،توماس مان ،گائتانو سال وه ميني،
هربرت ماركوزه ،ماكس هوركهيامر ،تئ��ودور آدورنو و
بسياري ديگر اشاره كرد .اگر چه بسياري از آنها به دليل
يهودي بودن مجبور به ترك ديارشان شدند اما در ميان
آنها كس��اني هم بودند كه يهودي نبودند و به واس��طه
فشارهاي حكومتهاي فاشيس��م و نازيسم مجبور به
مهاجرت شدند .بسياري از آنها يا حاضر به قبول نظام
حاكم بر كشورشان نش��دند و ترجيح دادند مهاجرت
كنند تا به افش��اگري عليه حكومتهاي اس��تبدادي
حاكم بر كشورشان مبادرت ورزند ،مثل سال وه ميني
يا فضا را آنقدر س��خت ديدند كه احساس كردند ديگر
مجالي براي تنفس فرهنگي و علمي وجود ندارد ،مثل
لودوويگ ويتگنش��تاين يا توماس مان .نكته بارز اقدام
آنها در اين بود كه تقريبا تمامي اي��ن افراد با مهاجرت
خود هويت خود را حف��ظ كردند و رس��الت خود را به
تقويت فرهنگ كشورش��ان و تربيت نيروهاي انساني
با هدف بازگش��ت به كش��ور و خدمت به كشورش��ان
تعريف كردند .اكثر آنها هنگامي كه به اياالت متحده-
كشوري كه از تمامي آنها به خوبي استقبال كرد و فضا
را براي فعاليت آزادانه آنها در تمامي سطوح اجتماعي
فراهم كرد و از تواناييهاي آنها تقدي��ر فراوان به عمل
آورد و از آنها براي تقويت بنيه فرهنگي خود اس��تفاده
كرد و آنها هم هميش��ه به واس��طه اي��ن موقعيتي كه
امريكا در اختيارشان گذاش��ته بود قدردان آن بودند -
مهاجرت كردند هويت خود را از دس��ت ندادند و دچار
خودباختگي نش��دند و حت��ي يك روز ه��م فراموش
نكردند كه بايد روزي به كشورشان برگردند و تجربيات
خود را در اختيار جامعه خود ق��رار دهند و به مردمان

داده ميش��د .اما اين فضا يك عنصر مهم را نداشت،
نخبگاني كه نبض افكار عمومي را به دس��ت گيرند و
چنان جايگاه رفيعي داشته باش��ند كه مورد احترام
تمامي طرفها ،از جامعه تا سياس��تمداران باشند .تا
اندازه بسياري حوزه علميه نجف و مراجع عظام تالش
كردند كه اين مس��ووليت را بر عهده بگيرند و انصافا
هم تا اندازهاي موفق عمل كردند اما تحمل تمامي بار
اين مسووليت كه ابعاد گستردهاي دارد ،بر دوش حوزه
امكانپذير نيس��ت .براي همين ش��اهديم كه حلقه
مفقودهاي ميان جامعه با حاكميت پديد آمده است.
نبود اين حلقه حتي باعث ش��ده تا حتي شكلگيري
حكومت در بع��د از زمام��داري صدام حس��ين پر از
اشكال باشد و نتواند آنچه مطلوب كشور پيچيدهاي
مثل عراق اس��ت ،شكل بگيرد .اين مس��اله دو دليل
عمده دارد .يك؛ سركوب شديد دوران صدام حسين
و دو؛ عافيت طلبي و ش��يفتگي و ذوب روشنفكران و
متفكران عراقي در فرهنگ غربي و كشورهايي كه به
آنهامهاجرتكردهاند.
سركوب شديد حكومت بعثي و شخص صدام حسين
كه از اوايل دهه هفتاد ميالدي آغاز شد و تا ابتداي هزاره
جديد حدود  30سال را در بر ميگرفت ،آن قدر شديد
بود كه دانشگاههاي عراق را از هر متفكر و انديشمندي
تهي كرد .دانش��گاه بغداد كه تا قب��ل از روي كار آمدن
حكومتبعثيازدانشگاههايمعتبرآسيابودچنانافتي
كرد كه حتي در ميان هزار و پانصد دانشگاه دنيا ردي از
آن ديده نميشد .اهالي فكر و نخبگان فرهنگي و علمي
همگي يا اعدام شدند يا خانهنشين و مهجور يا مجبور به
مهاجرت .دستگاه سركوب صدام حسين ،به خصوص
در دهه هش��تاد ميالدي ،حتي در قلب پاريس و لندن
فضاي جامعه مهاجر عراقي را رصد ميكرد و به تصفيه
و ترور مخالفان صدام حس��ين ميپرداخت .س��كوت
كشورهاي اروپايي در قبال اين نوع برخورد و در بعضي
حالتها حتي باز گذاشتن دست عوامل بعثي در انجام
چنين عملياتي ،خود به نوعي القاي همدستي غرب با
صدام حسين براي تهي ساختن جامعه فرهنگي عراق
ازهرگونهعنصرمطلوبيراميكرد.
از س��وي ديگر خود نخبگان عراقي نيز در اين جمود و
ركود فكري و اجتماعي و فرهنگي موثر بودند .بسياري
از كس��اني كه از حكومت بعثي فرار كردند و راهي اروپا
و امريكا شدند بعد از سقوط صدام حسين در حالي كه
جامعه عراقي بهشدت انتظار بازگشت آنها را ميكشيد
از بازگشت خودداري كردند و عافيتطلبي را بر خدمت
به كشور ترجيح دادند .البته بس��ياري از آنها هم ،چنان
ذوب در فضاي جامعه غربي ش��دند كه با جامعه عراق

كشور خود خدمت كنند .آنها هيچگاه شيفته و باخته بهشدت احساس بيگانگي ميكردند و در بسياري موارد
امريكا نشدند و با تربيت نيروي انس��اني ورزيده و پويا به جامعهاي كه به آن مهاجرت كرده بودند وابس��تگي
تالش كردند آنها را براي احياي اروپاي جنگزده فارغ بيش��تري تا جامعه مادري خود احس��اس ميكردند.
از ديدگاه و تمايالت مذهبي و سياسيش��ان ،ترغيب براي همين شاهديم روشنفكران و انديشمندان عراقي
كنند .نتيجه آن را هم ديديم ،وقتي كه آنها بعد از پايان بس��ياري هس��تند كه ميتوانند در فضاي فرهنگي و
جنگ جهاني دوم به كشورهاي خود بازگشتند چنان اجتماعي كشورشان بسيار اثرگذار باشند اما اثري از آنها
شأن و منزلتي داشتند كه به راحتي توانستند جايگاه ديده نميش��ود .افرادي مثل كنعان مكيه ،احمد مطر،
اصلي خود را در بدنه اجتماعي و فرهنگي كشورش��ان ليث كبه و بسياري ديگر كه از اعضاي گروههاي سياسي
بيابند و تبديل به حلقهاي مستحكم ميان جامعه خود مخالف حكوم��ت بعث بودن��د و از چهرههاي فرهنگي
با حاكمان جديد شدند .اگرچه بسياري از آنها ترجيح بارز اپوزيس��يون محس��وب ميش��دند ،بعد از سقوط
دادن��د در دوران جديد اروپا وارد قدرت نش��وند و تنها صدام حس��ين حاضر به نقشآفرين��ي در جامعه خود
روشنفكر يا استاد دانشگاه يا نهايتا مشاور باقي بمانند نشدند و ترجيح دادند در هجرت بمانند و در فضايي كه
اما نفوذ اجتماعي و فرهنگي و سياسي آنها دستكمي حضور آنها را پذيرفته بود به س��ر ببرند و به كشورشان
از سياس��تمداران نداش��ت .تش��كيل اتاقهاي فكر و بازنگردن��د .اگر بخواهيم در مقام مقايس��ه كش��وري
مكاتبي نظير مكتب فرانكفورت يا حلقه وين ماحصل عربي را براي عراق مثال بزنيم ،تونس و مصر مثالهاي
روشني هستند .در هر دو كشور
همي��ن دوران اس��ت .اين حلقه
در دوره زينالعابدينبنعل��ي و
واسطه سبب ش��د تا آنها بتوانند
اگر بخواهي�م در مقام مقايس�ه
محمد حس��ني مبارك استبداد
از يك سو به خوبي خواستههاي
كشوري عربي را براي عراق مثال
آهني��ن حاكم ب��ود ام��ا جامعه
م��ردم را ب��ه هي��ات حاكم��ه
بزنيم ،تون�س و مص�ر مثالهاي
روش��نفكر و فرهنگي آنها چنان
منتقل كنند و از س��وي ديگر در
روشني هستند .در هر دو كشور
شكلگيري حكومتهاي جديد در دوره زينالعابدي�ن بن علي و جاي��گاه رفيعي داش��تند كه در
بع��د از فروپاش��ي حكومتهاي محمد حس�ني مبارك استبداد بره��ه بع��د از س��رنگوني آنها به
فاشيس��تي و نازيس��م در اروپا آهني�ن حاك�م ب�ود ام�ا جامعه خوبي توانستند نبض اجتماعي
نقشآفرين��ي كنند .بيش��ك روش�نفكر و فرهنگي آنها چنان و فرهنگي را به دس��ت بگيرند و
ش��كلگيري دموكراس��يهاي جاي�گاه رفيع�ي داش�تند كه در فضا را به سويي ببرند كه كمترين
اروپايي م��درن و موف��ق بعد از بره�ه بع�د از س�رنگوني ،آنها به هزينهها مترتب كشورشان شود.
جنگ جهاني دوم مرهون وجود خوبي توانس�تند نبض اجتماعي بزرگتريننويسندههاومتفكران
و فرهنگي را به دس�ت بگيرند و جهان ع��رب در مصر هس��تند،
چنيننخبههايياست.
اين مقدمه را نوشتيم كه شاهدي فضا را به سويي ببرند كه كمترين اين جامعه هميش��ه پويا بوده و
با وجود اينكه مصر با مش��كالت
داشته باشيم تا بتوانيم به بررسي هزينههامترتبكشورشانشود.
عدي��ده اقتص��ادي و اجتماعي و
وضعيت كش��وري مث��ل عراق
كه بعد از فروپاشي حكومت اس��تبدادي آن به آزادي سياسي دست به گريبان بوده ،عرصه را خالي نكردهاند.
رسيد ،بپردازيم .با سرنگوني حكومت بهشدت پليسي روش��نفكران مصري همواره با جامعه خود در ارتباط
حزب بع��ث ،در عراق گش��ايش فضاي باز سياس��ي بودند و اگر هم دس��ت به مهاجرت زدند هيچگاه خانه
و فرهنگ��ي و اجتماعياي را ش��اهد بودي��م كه تا آن پدري و جامعه خود را فراموش نكردند و ارتباط خود را با
موقع در عراق سابقه نداش��ت .بالفاصله بعد از سقوط آنها حفظ كردند .در حالي كه چنين رابطهاي براي اهل
حكومت صدام حسين فضاي باز رس��انهاي بهشدت فكر عراق با خانه پدري در حداقل س��طح ممكن بوده
در عراق شكل گرفت و خيلي س��ريع به سمتي رفت است .بيشك روشنفكران و نخبگان فرهنگي عراقي
تا هدايت افكار عمومي عراق را به دست گيرد .سرعت با بيتفاوتياي كه نس��بت به جامعه خود داشتهاند در
اخبار بس��يار زياد بود و فضاي كامال باز رس��انهاي به شكلگيري فضاي نامطلوب فعلي عراق بسيار مقصرند.
عراقيها كمك ميكرد به هر نوع خبري در هر سطحي نبود آنها سبب شده اس��ت تا صداي ملت نتواند براي
دسترسي داشته باش��ند .در چنين فضايي كه سيلي هيات حاكمه ترجمه ش��ود و حكومت نتواند به شكل
از اخبار به مخاطب بحرانزده عراقي ميرسيد ،حتي مطلوبي سامان بگيرد .تداوم اين وضعيت ميتواند حتي
اخبار دروغ به جاي اخب��ار حقيقي به خورد مخاطب عواقبي از اين شديدتر به دنبال داشته باشد.

