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 بیست و ششــمین اجالس آب و 
هوایی ســازمان ملل متحد موسوم به 
»کاپ 26« از روز یک شــنبه )۹ آبان 
ماه( با حضور هزاران تــن از رهبران و 
نمایندگان 2۰۰ کشور جهان در شهر 
گالسکوی اسکاتلند فعالیت خود را آغاز 
کرده است. بر اساس دستور کاری که از 
قبل مشخص شده، در این نشست که به 
دلیل شیوع ویروس کرونا برگزاری آن 
یک سال به تعویق افتاده بود، مهم ترین 
مسائل و چالش های مرتبط با تغییرات 
اقلیمی و بحران های محیط زیستی مورد 
بحث و تبادل نظر شرکت کنندگان قرار 
می گیرد. حدود شش روز پیش و قبل از 
برگزاری این اجالس، سازمان ملل متحد 
بار دیگر و برای چندمین بار در خصوص 
باال رفتن غلظت گازهــای گلخانه ای 
که از عوامل اصلــی گرمایش زمین به 
شمار می رود، هشدار داد. از سوی دیگر 
سازمان ملل متحد در حالی زنگ هشدار 
را در این خصوص به صدا درآورده که بنا 
به گزارش  نهاد هــای زیرمجموعه این 
ســازمان، غلظت گازهای گلخانه ای 
در سال گذشــته رکوردی تازه از خود 
به ثبت رسانده اســت. سازمان جهانی 
هواشناســی هم که تحت مدیریت و 

نظارت ســازمان ملــل متحد فعالیت 
می کند در تازه ترین گزارش خود اعالم 
کرده که غلظت سه گاز اصلی گلخانه ای 
که به گرمایش جو زمین دامن می زند 
در سال 2۰2۰ به باالترین میزان خود 
رســید و رکوردی تازه از خود به جای 
گذاشت. به موجب این گزارش، میزان 
افزایش ســاالنه غلظت گاز دی اکسید 
کربن) )CO2، متان و اکسید نیتروژن 
نیز در سال گذشته از حد میانگین دوره 
۹ ساله 2۰۱۱ تا 2۰2۰ فراتر رفته است. 
پیه تری تاالس، مدیر کل سازمان جهانی 
هواشناسی در این زمینه اعالم کرده که 
با روند کنونی افزایش غلظت گازهای 
گلخانه ای، دمای هوا در پایان قرن بسیار 
بیشتر از اهداف تعیین شده در توافقنامه 
اقلیمی پاریس افزایــش خواهد یافت 
و به ۱.۵ تا 2 درجه سانتیگراد بیشتر از 
میزان ثبت شــده در سال های پیش از 
انقالب صنعتی خواهد رسید؛ اما سوال 
اصلی این است که چرا زمین به این درد 
دچار شده و اساساً ریشه این گزارش ها 
چیست؟ در پاســخ به این پرسش باید 
متوجه بود که میل کشورهای صنعتی 
به افزایش موقعیت و جایگاه خود بعالوه 
کسب منافع مالی از پیشرفت در صنعت 
موضوعی است که هیچکس نمی تواند 
آن را انکار کند و تبعات این موضوع حاال 
دامنگیر تمام جهان شده است. بسیاری 
از منتقدان به صراحــت می گویند که 

گرمایش زمیــن صرفاً یــک موضوع 
انفرادی نیست، بلکه جلوگیری از این امر 
بعالوه مقابله با تولید گازهای گلخانه ای 
را باید یک امر جمعی به حســاب آورد. 
این طیف معتقدند که اگر می خواهیم 
با گرمایــش زمین و تولیــد گاز های 
گلخانه ای مقابله کنیــم باید یک اراده 
جمعی در مقیاس جهانی را در دستور 
کار قرار دهیم، اما مساله دیگری که در 
این میان به آن توجه نمی شود، پاندمی 
کرونا است. شاید برخی ها پاندمی کرونا 
را بی ارتباط بــا این مســاله بدانند اما 
واقعیت امر این است که پاندمی کووید 
۱۹ بر موضوع گرمایش زمین و انتشار 
گازهای گلخانه ای تأثیرگذار اســت. 
اگرچه بســیاری معتقدند کندی روند 
اقتصاد جهانی حاصــل از همه گیری 
بیماری کرونا تاثیر محســوس و قابل 
توجهی بر کاهش سطح و غلظت گازهای 
گلخانه ای در اتمسفر داشته است، اما 
نکته اینجاست که خطر سقوط اقتصاد 
بسیاری از کشــورهای جهان در این 
مدت، باعث شده تا بسیاری از کارخانه ها 
و کمپانی ها برای جلوگیری از زیان های 
خود، به سرعت دســت به تولید بزنند 
که این به معنای تولید بیشتر گازهای 
گلخانه ای و بهره کشی از کارگران است. 

اجالسی که سیاسی شد!  
همه بر این عقیده هستند که اجالس 
آب و هوایی سازمان ملل متحد صرفاً 

یک نشست و گردهمایی غیر سیاسی 
است، اما معموال اوضاع به گونه ای دیگر 
رقم می خورد. در سال ۱۹۹۷میالدی 
آنچه که قباًل فقط یک مســاله علمی 
بود، به موضوع تبدیل شد که بر منافع 
سیاســی و اقتصادی تاثیر داشت و در 
آنجا اختالفات شروع شد. این موضوع 
به ویژه در آمریکا موجی از فعالیت ها را 
از سوی شرکت ها و افراد مختلف فعال 
در بخش های نفت وگاز و زغال سنگ 
برانگیخت که هدف از آن جلوگیری از 
محدودیت مصرف سوخت فسیلی بود. 
آنها تالش کردند دیدگاه های فرهنگی 
را با ســرمایه گذاری در دانشــگاه ها و 
اندیشــکده ها و کمک به کمپین های 

سیاسی تغییر دهند. در همین راستا 
یک مثال ســاده نشــان می دهد که 
زمین در حال قربانی شــدن توســط 
عقاید سیاســی است. ســال گذشته 
)2۰2۰( تحقیقات مرکز پیو نشان داد 
که هر چند ۷2 درصــد دموکرات ها 
و آمریکایی هــای دارای گرایش های 
دموکراتیک معتقدند که فعالیت های 
انسانی در تغییرات آب و هوایی نقش 
دارد، اما در مقابل فقــط 22 درصد از 
جمهوریخواهان و افــرادی که به این 
حزب گرایش دارنــد، چنین نظری را 
تایید کردنــد. جمهوریخواهانی که 
سقط جنین را یک مساله ایدئولوژیک 
می دانند و کسانی که دســت به این 
کار می زنند را در حکم دشــمن خدا 
می پندارند، عمالً به دنبال آن هستند تا 
به هر طریقی که می توانند، با شعارهای 
خود جمعیت آمریکا را زیاد کنند و در 
این مســیر با حمایت از کارخانه های 
اسلحه سازی سعی دارند تا بیشترین 
منافع را برای خود به ثبت برسانند. در 
همین راستا روزنامه فایننشال تایمز 
در تحلیلی به نقش باورهای فرهنگ 
سیاسی، سیاست و رسانه ها در بحران 
آب و هوایی اشاره کرد که نشان می دهد 
رسانه ها در دامن زدن به این موضوع و یا 
وارونه نشان دادن خطرات نقش بسزایی 
دارند. اما دالیل سیاسی شدن اجالس 
تغییرات آب و هوایی صرفــاً به اینجا 

ختم نمی شود، بلکه رهبران جهان هم 
علناً در دامن زدن به این موضوع نقش 
مستقیم و بســزایی دارند. نمونه بارز 
این مساله را می توان رئیس جمهوری 
ترکیه دانســت. رجب طیب اردوغان 
در هواپیمای خود در زمان عزیمت از 
رم به آنکارا به خبرنگاران گفت پس از 
اینکه بریتانیا نتوانست درخواست های 
امنیتی ترکیه را برآورده کند، از شرکت 
در کنفرانــس آب و هوای  گالســکو 
صرف نظر کرده است. بوریس جانسون، 
نخســت وزیر بریتانیا هم که میزبان 
نشست بین المللی تغییرات آب و هوایی 
گالسکو به شمار می آید، هشدار داده 
است که امید کافی برای موفقیت وجود 
نداشته و این اجالس در معرض خطر 
جدی شکست قرار دارد. از سوی دیگر 
همزمان با برگزاری کنفرانس تغییرات 
آب و هوایی گالسکو، هزاران معترض 
در مقابل مقر عبدالفتاح السیســی، 
رئیس جمهوری مصر در ادینبورگ، 
پایتخت اسکاتلند تجمع کردند و او را 
دیکتاتور خواندند. جالب تر آنکه طالبان 
هم برای اینکه از قافله جا نماند و خود را 
یک جریان متفاوت از قبل به دنیا نشان 
دهد، خواستار کمک های بین المللی 
برای اجرای پروژه های محیط زیستی 
در افغانستان شده است. این اقدامات و 
مواضع به خوبی نشان می دهد شعارها و 
وعده هایی که در مورد کاهش گازهای 
گلخانه ای و گرمایش زمین از ســوی 
سیاستمداران داده می شود، اساساً نه 
تنها حال زمین را خوب نمی کند بلکه 
رقابت ها را بیش از گذشته دامن می زند.

اجالس آب و هوایی سازمان ملل متحد درسایه انتقادها آغاز به کار کرد؛ 

شعارهاییکهحالزمینراخوبنمیکند
شعارها و وعده هایی که 
در مورد کاهش گازهای 

گلخانه ای و گرمایش زمین 
از سوی سیاستمداران در 
مجامع مختلف و از جمله  
»کاپ 26« داده می شود، 
اساساً نه تنها حال زمین 

را خوب نمی کند، بلکه 
به رقابت های اقتصادی و 
سیاسی بیش از گذشته 

دامن می زند

اگرچه بسیاری معتقدند 
کندی روند اقتصاد جهانی 
حاصل از همه گیری کرونا 

تاثیر قابل توجهی بر کاهش 
سطح و غلظت گازهای 

گلخانه ای داشته است، اما 
نکته اینجاست که خطر 

سقوط اقتصاد، باعث شده 
تا بسیاری از کارخانه ها 
برای جلوگیری از زیان  

خود، به سرعت دست به 
تولید بزنند

یک مســئول نظامی ترکیه اعالم کرد، عملیات نظامی ارتش این کشــور و نیروهای ارتش ملی )نیروهای تحت 
حمایت ترکیه( در شمال سوریه نزدیک است. به گزارش ســایت المیادین، این مسئول نظامی ترکیه روز گذشته 
)دوشنبه( جزئیات مربوط به تهدیدات ترکیه برای انجام عملیات نظامی در شمال سوریه را اعالم کرد. وی تصریح 
کرد، عملیات نظامی ارتش ترکیه و نیروهای ارتش ملی سوریه، نزدیک است. این مسئول ترک همچنین خاطرنشان 
کرد، این عملیات نظامی شامل تل رفعت می شود و به رادار و الشعاله در غرب شهر 
الباب می رسد و همچنین شامل عین العرب کوبانی، منبج و عین عیسی می شود و 
تا المالکی ادامه می یابد و محور درگیری خشونت بار است. وی ادامه دارد، ۴۰ هزار 
نیروی مسلح عالوه بر کماندوهای ترکیه با پوشش هوایی، موشکی و توپخانه ای 
برای فلج کردن تحرکات نیروهای ســوریه دموکراتیک )قســد( در تمامی نقاط 
مرزی مشارکت خواهند داشــت. ترکیه مراکز خود در شــمال سوریه را تقویت 

کرده است.

منابع خبری از ورود هیأتی از سودان جنوبی به خارطوم برای میانجیگری در بحران شکل گرفته میان نظامیان 
و غیرنظامیان سودان خبر دادند. سایت عربی2۱ اعالم کرد که سودان جنوبی درصدد میانجیگری برای حل و فصل 
بحران شکل گرفته میان نظامیان و غیرنظامیان سودان درپی کودتای نظامی در این کشور است. طبق این گزارش، 
در همین راستا، هیأتی از سودان جنوبی به ریاست مشاور امور امنیتی ریاست جمهوری و وزیر خارجه سودان جنوبی 
وارد خارطوم شد. از سوی دیگر، منابع سودانی اعالم کردند که عبدالفتاح البرهان، 
فرمانده ارتش سودان دستور بازداشت مجدد مسئوالن نظام عمر البشیر، رئیس 
جمهوری سابق این کشور که یکشــنبه آزاد شــده بودند را صادر کرد. مبارک 
محمود، دادستان کل سودان یکشــنبه در حکمی محمد التبیدی، مدیر سابق 
سرویس امنیتی و اطالعاتی، ابراهیم غندور وزیر امور خارجه سابق سودان در دوره 
ریاست جمهوری عمر البشیر را به همراه الشاذلی المادح، سخنگوی سابق دستگاه 

اطالعات و محمد علی الجزولی، رئیس حزب دولت قانون و عدالت آزاد کرد.

صدور دستور بازداشت مجدد مقامات نظامی سودان جزئیات عملیات قریب الوقوع ترکیه در شمال سوریه

برخالف انتظــارات، حزب حاکم ژاپــن به رهبری 
فومیو کیشیدا، نخست وزیر ژاپن توانست در انتخابات 
پارلمانی یکشــنبه به اکثریت قدرتمندی دست یافته، 
موضع خودش را در این حزب چنددسته تقویت کرده و 
راه را برای طرح های مورد نظرش هموار کند. به گزارش 
رویترز، حزب محافظه کار لیبرال دموکراتیک کیشیدا به 
نسبت انتخابات پیشین در 2۰۱۷ به کرسی های کمتری 
در مجلس نمایندگان ژاپن دســت یافت، اما این حزب 
حاکم همچنان اکثریت تک حزبی را حفظ کرد که این 
برای کیشیدا که تنها یک ماه اســت قدرت را به دست 
گرفته است، پیروزی به شمار می رود. نتیجه انتخابات 
در تضاد با انتظارات و نظرسنجی های پس از انتخابات 
اولیه بود که نشان می دادند حزب لیبرال دموکراتیک به 
حدی آسیب دیده که برای داشتن اکثریت باید به حزب 
کوچکتری اتکا می کرد. فومیو کیشیدا که سابقا بانکدار 

بود و به سرعت بعد از روی کار آمدن به عنوان نخست وزیر 
ژاپن انتخابات زودهنگام اعالم کــرد، به دنبال افزایش 
بودجه نظامی اســت، اما همچنین وعده رسیدگی به 
نابرابری ثروت را داده و از یک سرمایه داری جدید سخن 
گفته که نگرانی ســرمایه گذاران را برانگیخته است. در 
نهایت، حزب لیبرال دموکراتیک به 26۱ کرسی دست 
یافت، در حالی که پیش از انتخابات 2۷6 کرسی داشت. 

رئیس جمهوری الجزایر دســتور داد، انتقال گاز به 
اســپانیا از خاک مراکش متوقف شود و رباط نیز اعالم 
کرد، در حال بررســی جایگزین های دائمی است. به 
گزارش روسیاالیوم، نهاد ریاست جمهوری الجزایر در 
بیانیه ای اعالم کرد، عبدالمجید تبون، رئیس جمهوری 
این کشــور گزارشــی را از قرارداد میان شرکت ملی 
سوناطراک الجزایر و شرکت آب و برق مراکش دریافت 
کرد. این قرارداد ۳۱ ژوئیــه 2۰۱۱ منعقد و ۳۱ اکتبر 
2۰2۱ منقضی شده است. در این بیانیه آمده است که 
با توجه به اقدامات خصمانــه مراکش علیه الجزایر که 
به اتحاد ملی آسیب می زند و پس از مشورت با وزیران 
دارایی، خارجه، انرژی و صنعت و معدن کشور، تبون 
به شرکت ملی سوناطراک دســتور داد روابط تجاری 
خود را با شرکت مراکش متوقف و قراردادش را تمدید 
نکند. الجزایــر پیش از این اعالم کرد، بــا پایان یافتن 

زمان قرارداد در ۳۱ اکتبر،  از خط لوله مغرب- اروپا که 
از مراکش عبور می کند اســتفاده نخواهد کرد. دولت 
الجزایر روابط دیپلماتیک خود را ماه اوت با مراکش قطع 
و آســمان خود را به روی هواپیماهای نظامی و مدنی 
این کشور بست. محمد عرقاب، وزیر انرژی الجزایر نیز 
گفت که کشورش گاز را از طریق خط لوله زیردریایی 

مدگاز تامین خواهد کرد.

پیروزی قابل توجه حزب حاکم در انتخابات ژاپنالجزایر انتقال گاز از مراکش به اسپانیا را متوقف کرد

خبرخبر

فرشاد گلزاری

 درخواست برای استعفای
 نجیب میقاتی

پس از آنکه کشورهای عرب حوزه خلیج فارس 
در پی اظهارات وزیر اطالع رسانی لبنان و انتقادهای 
او از نقش این کشورها در جنگ یمن، تصمیم به قطع 
روابط دیپلماتیک خود با بیروت گرفتند، اقدامات، 
اظهارنظرها و موضعگیری هــای مختلف در این 
خصوص با ســرعت ادامه دارند. به نوشته روزنامه 
عربی2۱، اشرف ریفی، وزیر سابق دادگستری لبنان 
از نجیب میقاتی، نخست وزیر این کشور خواست 
استعفا کند و با توجه به اینکه آنچه رخ داده ریشه های 
ارتباط لبنان با خارج و به طور مشخص خلیج فارس 
را قطع و آن را به یک فاجعه تبدیــل کرده، تنها به 
استعفای یک وزیر اکتفا نشود. ریفی در مصاحبه ای 
با یک روزنامه کویتی اظهار کرد: اتفاقاتی که با اعراب 
اهل تسنن خلده و ســاکنان دروزی شویا و اهالی 
مسیحی الطیونه و عین الرمانه رخ داده، دستکم یک 
انتفاضه ملی و فراگیر از این مؤلفه ها را می طلبد. وزیر 
سابق دادگستری لبنان در ادامه ادعا کرد: ما در حال 
حرکت از )وضعیت( بد به بدتر هستیم و انتظار هیچ 
اقدام مثبتی را از کابینــه نداریم چراکه این کابینه 
با وجود عمر کوتاهی که دارد، به ســرعت و شکل 
قابل مالحظه ای مشکالت را از مخازن سوخت های 
ایرانی که به صورت غیرقانونی وارد شدند تا حمله به 
طارق البیطار، بازپرس پرونده انفجار بندر بیروت و 
نیز اتفاقات الطیونه، بر روی هم انباشته کرده و بر این 
اساس باید در ماهیت و استعفای سریع آن تجدیدنظر 
شود. همزمان عربستان به افزایش تنش و اظهارات 
بیشتر درباره بحران با لبنان ادامه می دهد. در همین 
راستا فیصل بن فرحان، وزیر خارجه عربستان در 
مصاحبه ای با شبکه سی ان بی سی به اظهارات جورج 
قرداحی، وزیر اطالع رسانی لبنان واکنش نشان داده 
و تاکید کرد: مساله بزرگتر از اظهارات یک وزیر است 
و نمی توان آنچه میان عربستان و لبنان رخ داده را 
بحران خواند، در واقع با اســتمرار کنترل حزب اهلل 
بر عرصه سیاسی لبنان و خودداری مستمر کابینه 
لبنان و رهبران سیاســی آن از اجــرای اصالحات 
الزم و اقدامات ضروری بــرای حرکت دادن لبنان 
به سوی یک تغییر واقعی، به این نتیجه رسیدیم که 
تعامل با لبنان و کابینه فعلی آن دیگر نتیجه بخش و 
مفید نبوده و در راستای منافع ما نیست، اظهارنظری 
که آشکارا نشان می دهد راه های حل بحران هنوز 
دست نیافتنی هستند. بن فرحان در ادامه مدعی 
شد: اظهارات این وزیر لبنانی بازتابی از این واقعیت 
اســت که عرصه سیاســی لبنان هنوز در کنترل 
حزب اهلل اســت و آن یک گروه تروریســتی است 
که شبه نظامیان انصاراهلل  را مجهز به سالح کرده، 

آموزش داده و حمایت می کند.
    

سخنگوی جبهه مقاومت ملی افغانستان 
اعالم کرد:

احمد مسعود در تاجیکستان است!
سخنگوی جبهه مقاومت ملی افغانستان که 
علیه حکومت طالبان تشکیل شده و معاون سابق 
والی پنجشیر روز گذشته )دوشنبه( گفت، احمد 
مســعود، رهبر جبهه مقاومت ملی افغانستان 
اکنون در تاجیکستان به سر می برد. به گزارش 
تاس، کبیر واثق معاون ســابق والی پنجشــیر 
افغانســتان گفت، احمد مســعود، رهبر جبهه 
مقاومت ملی افغانستان اکنون در تاجیکستان به 
سر می برد اما برخی اوقات با واحدهای مقاومت 
در مناطقی از افغانستان دیدار می کند. به گفته 
وی، رهبر جبهه مقاومت تالش می کند تا حمایت 
کشــورها را در مقابله با طالبان به دست بیاورد. 
احمد مسعود به دنبال متقاعد کردن کشورهای 
منطقه و جامعه جهانی برای مبــارزه با طالبان 
است. او به کشورهای مختلف سفر می کند تا توجه 
را به سمت جبهه مقاومت ملی افغانستان و جلب 
حمایت به دست بیاورد. وی همچنین با اشاره به 
اینکه جبهه مقاومت ملی افغانســتان به دنبال 
ازسرگیری نبرد و مبارزه علیه طالبان است، افزود: 
شبه نظامیان طالبان کنترل نهادهای دولتی در 
پنجشیر و جاده های والیتی را به دست گرفته اند. 
واحدهای مقاومت ملی افغانستان یکسری نواحی 
در کوهستان ها و سایر مناطق را در پنجشیر ایجاد 
کرده اند و به زودی تــالش خواهند کرد تا علیه 

گروه  تروریستی طالبان نبرد را ازسربگیرند.

جهاننما


