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در جریان جلســه دیروز پارلمان عراق اســتعفای 
نخســت وزیر ایــن کشــور پذیرفته شــد . محمد 
الحلبوســی،  رئیس  پارلمان عراق با قبول استعفای 
عادل عبدالمهدی، نخست وزیر عراق خطاب به برهم 
صالح ،   رئیس جمهوری عراق از او خواســت براساس 
 ماده ۷۶ قانون اساسی این کشور نخست وزیر جدید 

معرفی کند.
عادل عبدالمهدی در پی تظاهرات مردمی عراق و 
بعد از اظهارات مرجع عالیقدر شــیعیان و درخواست 
برای  کناره گیری شــنبه درخواست استعفای خود را 
تقدیم پارلمان کرد. آیت اهلل سیستانی مرجع شیعیان 
عراق بعد از  شــدت گرفتن اعتراض ها در این کشور و 
کشته شدن ده ها تن از معترضان در اظهاراتی خطاب 
به پارلمان  عراق اعالم کرد، این نهاد قانون گذاری باید 
وظایف خود را به طور جدی پیگیــری کرده و به آنها 
عمل کند.  بسیاری در عراق این اظهارات را درخواستی 
غیرمستقیم از ســوی مرجع شــیعیان عراق برای 
استعفای نخست  وزیر تعبیر کردند. عادل عبدالمهدی 
در سخنانی با اشاره به اظهارات آیت اهلل سیستانی  اعالم 

کرد استعفای خود را تقدیم پارلمان خواهد کرد. 
سازوکار قانون اساسی برای برکناری دولت در عراق 
به این گونه اســت که استعفا با موافقت بیشتر مطلق 
 پارلمان و طبــق ماده ۸۱ صورت گرفته و براســاس 

این ماده رئیس جمهوری ریاســت کابینه را برعهده 
می گیرد.

بعد از آن رئیس جمهــوری به مدت ۱۵روز نامزدی 
را برای تشکیل دولت مکلف می کند. همچنین یک 
پنجم  اعضای پارلمان می توانند خواســتار استیضاح 
نخست وزیر شــوند، در عین حال می توان با اکثریت 
مطلق تعداد  اعضای پارلمان دولــت را برکنار کرد و 
در صورت برکناری نخســت وزیر،  دولت مســتعفی 
قلمداد می شود . یک  منبع در پارلمان عراق به اسامی 
مطرح شده برای جانشینی نخســت وزیر این کشور 
در صورت پذیرش اســتعفای  وی از ســوی پارلمان 
اشاره کرد . یک منبع در پارلمان عراق در گفت وگو با 
خبرگزاری اسپوتنیک فاش کرد  که اسامی مختلفی 
برای جانشــینی عادل عبدالمهدی، نخست وزیر این 
کشور مطرح شده است که بارزترین آنها  حیدر العبادی، 
نخست وزیر پیشین و رئیس ائتالف النصر، عزت شابندر 
سیاستمدار و نماینده سابق و علی  الشکری، نماینده 
سابق پارلمان و مشاور کنونی رئیس جمهوری عراق 
هســتند  . این منبع که نخواســت نامش فاش  شود، 
افزود: »علی الشــکری که یک حقوقدان مورد احترام 
در محافل سیاسی عراق است و هیچ گونه اتهامی در 
 زمینه فساد ندارد، شانس بیشتری برای تصدی پست 

نخست وزیری عراق دارد .«

پارلمان عراق استعفای عبدالمهدی را پذیرفت اق
اتف

دیروز دادگاهی در 
عراق برای دو افسر 

که در پرونده های قتل 
تظاهرکنندگان محکوم 

شدند، حکم های اعدام و 
هفت  سال حبس صادر 
کرد. حکم اعدام اولین 

حکم در نوع خود از زمان 
شروع اعتراضات از دو 

ماه پیش است. عراق از 
ابتدای اکتبر گذشته شاهد 

اعتراضات گسترده برای 
بهبود شرایط معیشتی، 

مبارزه با فساد، برکناری 
دولت، انحالل پارلمان 
و برگزاری انتخابات 

زودهنگام است. منبعی 
در کمیسیون حقوق بشر 

عراق در گفت وگویی 
ویژه با اسپوتنیک اظهار 
کرد: »تعداد تلفات در 

جریان تظاهرات در مرکز 
و جنوب عراق به بیش 

از ۴۰۰ کشته و ۱۹ هزار 
زخمی رسید.« به گفته 
این منبع، آمار کلی از 

زمان آغاز تظاهرات در 
این کشور تا روز آخر 
نوامبر به ۴۳۲ کشته 

رسید. او افزود: »تعداد 
زخمی ها در همین مدت 

به ۱۹ هزار و ۱۳۶ تن 
از میان تظاهرکنندگان 

و نیروهای امنیتی رسید. 
هزاران تن از ساکنان 

دو استان ذی قار و نجف 
و خانواده های کشته ها 

در دو روز گذشته، ده ها 
کشته  را تشییع کردند. 

میادین تحصن معترضان 
عراقی به ویژه میدان 

الحبوبی در شهر ناصریه، 
مرکز ذی قار و تعدادی از 
شهرستان های این استان 

شاهد تشییع کشته های 
این درگیری ها بودند که 

 سن آنها بین ۱۵ تا ۱۹ 
و حتی کوچک تر گزارش 

شده  است.«

صدور اولین حکم اعدام برای 
افسر عراقی متهم به قتل 

تظاهرکنندگان

عکس خبراخبار روز

کالیفرنیا- باد در میان شعله های آتش در منطقه سانتا باربارا می وزد و جرقه ها را به 
اطراف پرت می کند.
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گاه
ن فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجه و امور امنیتی اتحادیه اروپا پس از پایان دوره فعالیتش با این اتحادیه 

خداحافظی کرد. موگرینی در توییتی نوشت: »دوره خدمت من پس از پنج سال فشرده به پایان می رسد. از همه 
کسانی که در تبدیل اتحادیه اروپا به شریکی قابل اعتماد، ستون چندجانبه گرایی و مدافع سرسخت حقوق بشر 
تالش کردند، متشکرم.« او با اشاره به واگذارکردن این سمت به جوزپ بورل به عنوان جانشین آینده اش، برای او 
بهترین ها را آرزو کرد. موگرینی در تاریخ یکم نوامبر ۲۰۱۴ در رأس سیاست خارجه و امور امنیتی اتحادیه اروپا 

قرارگرفت. او پیش از برعهده گرفتن این سمت، وزیر امور خارجه ایتالیا بود.

فدریکا موگرینی 
با اتحادیه اروپا 

خداحافظی کرد
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بسیاری از داروهای مورد استفاده 
بدون نسخه از جمله داروی ضد 
سرفه، سرماخوردگی، آنفلوآنزا 

و زکام باعث گیجی ناخواسته 
می شوند که ممکن است رانندگی 

را با مشکل روبه رو کند.

 گزارش اشپیگل از »تاکسی های کوکایین« و پلیس ناتوان

 سقوط بهمن کوکایین
 بر سر اروپا

   مصرف کنندگان با فرستادن یک متن رمزنگاری شده
مواد مخدر را در خانه هایشان دریافت می  کنند و مقامات، قدرت مقابله با پخش کننده ها را ندارند 

مجتبی پارسا|  روز چهارم مارس در شهر هرتس فلده در 
آلمان، یک روز ابری و رویایی زمستانی است. شهری که  تنها 
یک ساعت با ماشین تا برلین فاصله دارد. همه جا ساکت و آرام 
است. دمای هوا نزدیک به صفر است و برِف  جدید، بر سر شهر 
می بارد. صدای مبهمی از دور می آید؛ صدا واضح تر می شود. 
صدای حرکت ماشــین های پلیس اســت  که وارد خیابان 
»رودرز-دورفر« می شــود. افســران پلیس از ماشین های 
فولکس واگــن و ســواری های کامارو پیاده  می شــوند و با 

سگ هایشان وارد یک خانه می شوند.  
به نظر می رسد توجه شان به چیزی شبیه برف جلب شده؛ 
اما نه گلوله های برفی که بچه ها به سوی هم پرتاب  می کنند. 
پودری ســفید رنگ که قیمت هر یک کیلوی آن در اروپا به 

70هزار دالر می رسد. 
آنها 12.8 گرم کوکایین را در پله های طبقه سوم آن خانه 

یافتند؛ 214.3 گرم هم در انبار همان خانه پیدا کردند.  
در پمپ بنزین، نیروهای پلیس مردی را دستگیر می کنند. 
او 42 سال دارد و »رنه اف.« معرفی می شود. رنه قبال در  کار 

فروش ماشین بود اما حاال در کار پخش مواد است. 
او به تنهایی کار نمی کند. رنه پسرش مایک، همسر سابقش 
ناتالیا و پسر همسر فعلی اش اوتو را هم استخدام کرده  است. 
این یک کار خانوادگی جدید بود که دلیوری روزانه داشت. 
تنها یک تلفن از سوی مشــتری ها برای سفارش کافی  بود. 
در زندگی شــبانه برلین، به این افراد »تاکسی کوکایین« 

می گویند. 
همه چیز داشــت خیلی آرام پیش می رفت تا روز چهارم 

مارس که رنه بازداشت شد. 
کوکایین، بیش از همیشه

 »کوکایین«، »ُکک« یا »چارلی«، مــاده ای مخدر برای 
میهمانی ها و پارتی های افراد ثروتمند. ظاهرا یکی از  چیزهایی 
که با شنیدن نام شهر هرتس فلده به ذهن متبادر می شود، 
کوکایین است. شــهری آرام و با جمعیت 1750  نفری در 

شرق آلمان.  
اگر عملیات دستگیری برخی از پخش کنندگان کوکایین 
در هرتس فلده چیزی را به ما نشان داده باشد، این است که 
 زنجیره تولید و پخش جهانی کوکایین تا چه اندازه رشــد 
کرده و تقاضای سیر نشدنی مصرف کنندگان، تا چه اندازه 

 زیاد شده است. 
بازرســان می گویند که تاکنون هیچ وقت تــا این اندازه 
کوکایین در بازار آلمان، اروپا یا سراسر جهان وجود نداشته 
 است. همچنین هیچ زمانی به اندازه اکنون، خلوص این ماده 
باال نبوده است. برخی تخمین می زنند که میانگین  خلوص 

کوکایین موجود، 70 درصد یا باالتر است.  
از ســوی دیگر، تهیه آن هم هیچ گاه به این اندازه سهل و 
آسان نبوده است. به تبع همه اینها، تعداد مصرف کنندگان 
 آن هم هیچ گاه این قدر زیاد نبوده است. بحث ها بر سر اینکه 

کوکایین چه بالیی بر سر جوامع می آورد، زیاد شده است.  
در لیسبون پرتغال، جایی که دفتر مرکزی نظارت بر مواد 
مخدر و اعتیاد در اروپا واقع شده، صحبت از »رونق  عظیم« 
کوکایین اســت. دفتر پلیس جنایی فدرال آلمــان نیز از 
رکوردزنی و افزایش چشمگیر مصرف  کوکایین از سال 2016 

می گوید. یکی از بازرسان پلیس اینترپل هم می گوید که در 
14سالی که مشغول این کار  است، هیچ گاه چنین شرایطی 

را تجربه نکرده است. 
به نظر می رسد شرایط به این زودی هم تغییر نخواهد کرد. 
»کوین اسکولی« رئیس بخش مواد مخدر دفتر  مرکزی اروپا 
در آمریکا می گوید: »عرضه جهانی کوکایین هنوز به نقطه 

اوج خود نرسیده است.« 
پیش بینی این شــرایط، اصال دشــوار نیســت و نیاز به 
محاســبات پیچیده ریاضی ندارد. به شــکل بسیار ساده و 
منطقی  می توان آن را فهمید. ســازمان ملل اعالم کرده در 
کلمبیا که تولیدکننده اول کوکایین در جهان است، تعداد 
 زمین هایی که برای کشــت درخت کوکا )که از برگ های 
آن، کوکایین استخراج می شود( اختصاص داده می شود، به 
 شکل تصاعدی و شگفت انگیزی هرسال بیشتر می شود. این 
اتفاق در »پرو« و »بولیوی« که تولیدکننده های دوم و سوم 

 کوکایین در جهان هستند هم به همین شکل است. 
 و همه ایــن کوکایین های تولید شــده بایــد به جایی

 فرستاده شود. 
 »نیما مواسات« سخنگوی سیاست گذاری مواد مخدر در 
حزب چپ در پارلمان آلمان می گوید: »در آلمان، تقاضای 
 کوکایین به شدت باال رفته اســت.« از سوی دیگر، تقریبا 
هیچ بیزینس دیگری نیســت که به اندازه خرید و فروش 
 کوکایین برای مجرمان سودآور باشد. در آفریقای جنوبی هر 
کیلو کوکایین حدود 1000 دالر است. زمانی که این  مقدار 
کوکایین به سوی پخش کنندگان در اروپا می رود، 25هزار 
دالر بابت آن پول می دهند تا از آتالنتیک عبور کند.  در اینجا، 
در خیابان های اروپا قیمت آن به 70 هزار دالر می رسد؛ یعنی 
از آفریقا تــا خیابان های اروپا قیمت آن 70 برابر می شــود. 
 هیچ بیزینس دیگری به این اندازه برای مجرمان نمی تواند

 سودآور باشد. 
سیستمی که خوب کار می کند

سیستم تولید و پخش کوکایین، بسیار خوب و دقیق 
کار می کند؛ تا جایی که فروشندگان کوکایین برای تجزیه 
و  تحلیل عملکردشان، مشاوران حرفه ای تجاری استخدام 
کرده اند. گرچه هنوز هم خشــونت های معمول و سطح 

پایین  مانند قتل اخیر یک قاضی در آمستردام وجود دارد. 
اما این صنعت اخیرا بسیار کارآمدتر شده است. صنعتی 
که به مقیاس اقتصاد، خریدهای کلی، تقســیمات دقیق 
و  حرفه ای کار و زنجیره های تأمین به موقع متکی اســت 
و متاســفانه، هر روز هم برای برداشــتن گام های بعدی، 
 نوآوری اش بیشــتر می شــود، حتی نوآوری در روش های 
پیچیده قاچــاق. در پایــان، کارتل ها عقب می نشــینند 
و بــه قــدرت   »توده هــا« نظــاره می کنند؛ هرچــه این 
 »بهمن« بزرگ تر باشــد، چیزهــای کم اهمیت تر، مهم تر

 به نظر می رسند. 
اخبار منتشرشــده از ماموران گمرک کــه چندین تُن 
کوکایین را پیــدا کرده اند – 4.5 تُــن در  هامبورگ در ماه 
 جوالی، 1.5 تُن هم چند روز بعد- پیروزی های صرفا نمادین 
 اســت. در حقیقت، بازرســان در مورد عامالن اصلی چیز  

زیادی نمی دانند. 

آنچه آنها می دانند این اســت که میزان کوکایینی که در 
 سال 2018 پیدا کردند، نشان دهنده حجم بسیار  بیشتری 
بود که آنهــا پیدا نکردند. اینترپل تخمیــن می زند با تمام 
تالش هایش، درنهایت 5 درصد محموله های  کوکایین را پیدا 

می کند و 95 درصد دیگر، کشف نشده باقی می ماند. 
همچنان که میزان بیشتری از کوکایین وارد اروپا می شود، 
نگرانی های سیاستمداران که مدت هاست کنترل مشکل 
 موادمخدر را از دست داده اند، بازرسانی که صراحتا می گویند 
ناتوانند و پزشــکانی کــه می دانند کوکایین تــا چه اندازه 

 خطرناک است، بیشتر می شود. 
برای تولید این گزارش، خبرنگاران اشپیگل و شرکای 
آنها در بخش تحقیقات اروپا سراغ کشاورزان کلمبیایی و 
 مصرف کنندگان آلمانی رفتند تا در مورد دالیل پشت پرده 
و تبعات تولید و مصرف روزافزون کوکایین بپرسند. اسناد 
و اطالعاتی که  آنها به دست آوردند، این را نشان می داد که 
فروشــندگان بزرگ کوکایین ثروت های میلیارد دالری 
خود را صــرف  بیزینس هــای  B 2 B  می کنند. منظور  
از B 2 B  )مخفف »تجارت به تجارت« ( این است که فردی 
یا شرکتی،  موادی را تولید کند که آن مواد، خود برای تولید 
مواد دیگری استفاده می شوند؛ به این معنا که فروشندگان 
 بزرگ کوکایین با این ثروت به دست آمده از فروش مواد، 
در تولید صنایــع و کارخانه های بزرگ ســرمایه گذاری 
می کنند.  فروشــندگان کوچک هم وارد صنایع محلی و 

کوچک مثل تولیدی کیف و شیشه های دارو  می شوند. 
تقریبا سفر طوالنی اکثر کوکایینی که در دنیا وجود دارد، 
از نیویورک گرفته تا مســکو و برلین، از زمین های کلمبیا 
 آغازمی شــود. خبرنگاران اشپیگل که ســراغ یکی از این 
کشــاورزان رفتند، این دیدار را این گونه توصیف می کنند: 
  »مردی با ریش بزی و کاله لبه دار روی زمین نشسته است. 
نامش اشــنایدر است یا دســت کم همه او را به این نام  صدا 
می زنند. چشــمانش روی 5 هکتار از زمین های سبزشده 
درخت کوکا اســت. دیدن این زمین ها به او احساس  لذت 
می دهد؛ چراکه این محصوالت، منبع درآمد او و خانواده اش 
است. او به تنهایی کار می کند، کاری سخت که  زیر نور داغ 
خورشید و در رطوبت جنگل ها دشوارتر می شود. وقتی از او 
پرسیدیم »چرا به جای کوکا، چیز  دیگری نمی کاری؟ مثال 
سیب زمینی، قهوه، ذرت، یا برنج؟« با تعجب ما را نگاه کرد، 
انگار از او خواسته ایم که نفسش  را برای 15 دقیقه نگه دارد 
تا باعث نجات جهان از بحران آب وهوایی شود. او گفت: »البته 
که باید کوکا بکارم. تنها  چیزی است که می توان پول کافی از 

آن درآورد.« 
کشاورزان معتقدند اگر درخت کوکا  نکارند، هیچ پولی هم 
درنمی آورند. اگر پول نباشد، خبری از تفنگ نیست،  خبری از 

برق و تلفن و دکتر هم نیست. 
حاال جهان با مشکل جدیدی روبه رو شده که شاید نیازمند 
سرســختانه ترین راه حل باشد. به نظر می رسد جنگ علیه 
 کوکایین، جنگی طوالنی باشد؛ چه از زمین های کلمبیا آغاز 
شــود، چه از بنادر اروپا یا خیابان های برلین. در هر  صورت 
بهمن درحال فرود آمدن بر ســر اروپاست؛ کسی می تواند 

جلوی آن را بگیرد یا  همگی زیر آن دفن خواهیم  شد؟


