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تازه ترین گزارش شاخص جهانی در حیطه 
محیط زیست؛ 

آمریکا، عربستان و ایران بدترین 
عملکرد را دارند! 

پنج روز مانده به نشســت جهانی اقلیمی به 
میزبانی دبیرکل سازمان ملل، یک گزارش تازه 
اعالم کرد که در زمینــه جلوگیری از تغییرات 
اقلیمی، از میان ۵۷ کشــور در سراسر جهان، 
ایــاالت متحده، عربســتان ســعودی و ایران 
بدترین عملکرد را دارند. در گزارش ســاالنه ای 
که چندین نهاد محیط زیستی درباره عملکرد 
۵۸ کشور جهان در حوزه محیط زیست منتشر 
می کنند، سوئد همچنان باالترین رتبه را دارد. 
آمریکا در قعر جدول و پس از ایران و عربســتان 
سعودی است. شاخص عملکرد در حیطه محیط 
زیست در ۵۷ کشور جهان به اضافه اتحادیه اروپا 
از سوی  ســه نهاد محیط زیســتی با همکاری 
۱۰۰ متخصص اعالم شد. بر اساس گزارش این 
سه نهاد، کشور سوئد همچنان برای چهارمین 
سال متوالی در صدر کشــورهایی قرار دارد که 
در حفاظت از محیط زیســت تالش کرده  اند. 
این گزارش، وضعیت کشور سوئد را از این نظر 
»خوب« ولی نه »خیلی خوب« توصیف کرده و 
ســه مقام اول را که در حقیقت مشمول امتیاز 
»خیلی خوب« می شــوند خالی گذاشته است. 
کشور سوئد در زمینه آالیندگی دی اکسیدکربن، 
انرژی های تجدیدپذیر و سیاست محیط زیستی 
استانداردهایی را تعیین کرده است. تنها میزان 
مصرف ســرانه باالی انرژی در سوئد مانع از آن 

شده تا رتبه این کشور باالتر از چهار شود.
 )CAN( جرمن واچ، شبکه فعالیت اقلیمی
و انســتیتو اقلیم نو همه ساله از سال ۲۰۰۵ این 
شاخص ها را در میان ۵۷ کشوری که بیشترین 
میزان آالیندگی را دارند به اضافه اتحادیه اروپا 
بررســی و اعالم می کنند. در برآورد کلی میان 
۵۸ کشــور، اتحادیه اروپا توانســته شش رتبه 
صعود کند و به مقام ۱۶ جدول برســد. به گفته 
یکی از نویســندگان این گزارش، ارتقای رتبه 
اتحادیه اروپا بیش از هرچیز به این دلیل اســت 
که سیاست محیط زیســتی در آن بهتر ارزیابی 
شده اســت. به گفته این کارشناس اگر اتحادیه 
اروپا در دســتیابی به اهداف تعیین شده برای 
۲۰۳۰ یا پیاده سازی »توافق سبز« موفق نشود، 
در ســال آینده رتبه اش دوباره سقوط خواهد 
کرد. بر اســاس این گزارش کشورهای اروپایی 
مجارستان، لهستان، چک، اسلوونی و قبرس به 
سرعت در حال سقوط به رده های پایینی جدول 
هستند. در مقابل کشورهای پرتغال و نیوزیلند 
روندی رو به صعود دارند؛ پرتغال از رتبه ۲۵ به 

۱۷و نیوزیلند از ۳۷ به ۲۸ رسیده اند.

بررسی شــاخص آلودگی ها پیش از شروع 
همه گیری کرونا انجام شده است. یکی از اعضای 
انســتیتو »اقلیم نو« که در نوشتن این گزارش 
ســهیم بوده می گوید این موضوع بسیار مهم 
است که بسته های اقتصادی تدارک دیده شده 
در زمان شیوع پاندمی تنها از احیای اقتصادی 
حمایت نکننــد بلکه برای یــک اقتصاد بدون 
دی اکســید کربن نیز برنامه ریــزی کنند. در 
زمینه تالش برای حفاظت از محیط زیســت 
وضعیت کشــور آلمان اندکی بهبود یافته و به 
کشورهای میانه پیوسته است. رتبه این کشور 
با چهار درجه صعود به ۱۹ از میان ۵۸ کشــور 
آلوده کننده رسیده است. بررسی کلی وضعیت 
محیط زیست، آلمان در حد »متوسط«  است. 
این کشور بیش از هرچیز در سیاست بین المللی 
محیط زیستی نمره خوب گرفته است از جمله 
در حیطه ریاست دوره ای شورای اروپا. با وجود 
نمره متوسط برای سیاست ملی محیط زیستی، 
آلمان به دلیل ذکر شــده در باال در رده بندی 
سیاســت کلی محیط زیســت نمره »خوب« 
گرفته است. سایت تاگس شاو آلمان حدود دو 
ماه پیش گزارشی درباره پیشرفت کشورهای 
آفریقایی در زمینه محیط زیست منتشر کرد و 
در آن مراکش را جزو کشورهای پیشرو دانست. 
بر اساس این گزارش مراکش تا کنون توانسته 
۴۰ درصد انرژی مورد نیــازش را از انرژی های 
تجدیدپذیر تامین کند و برنامه اش این اســت 
که تا ۱۰ ســال آینده این میزان را به ۵۰ درصد 
برساند. براساس این گزارش هم اکنون ۵۵ هزار 
مسجد در این کشور با اکثریت مسلمان با انرژی 

خورشیدی تامین می شوند. 

جهاننما
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فرشاد گلزاری

نشســت وزرای اتحادیه اروپا که 
روز دوشنبه در بروکسل برگزار شد، 
شاید یکی از نادرترین نشست های 
این بلوک به حســاب بیاید؛ چراکه 
چالش هایی ماننــد پاندمی کرونا، 
وضعیت بحران سالمتی و  رسیدن 
به نقشــه راه متحد برای مواجهه با 
بحران مالی پســاکرونا، به هم و غم 
آنها تبدیل شده اســت و بخشی از 
این نشســت به تبادل نظــر در این 
خصوص تعلق گرفت؛ اما یکی دیگر 
از محورهای بسیار مهمی که در این 
نشست از سوی طرفین مورد بررسی 
قرار گرفت، بحث وضع تحریم ها علیه 
ترکیه به دلیل ادامه اکتشافات گازی 

آنکارا در شرق مدیترانه بود. 
به عبارتی دیگــر، وزرای خارجه 
اتحادیه اروپا پیش از تصمیم رهبران 
این اتحادیه در مورد اینکه آیا از ابزار 
تهدید برای اعمال مجــازات علیه 
ترکیه استفاده کنند، زمینه تحریم 
را علیه این کشــور در مورد مناقشه 

گازی مدیترانــه ارزیابی می کنند و 
درنهایت اگر آنها با این اقدام موافق 
بودند، دست به چنین کاری می زنند. 
در این راستا برخی از منابع خبری 
روز گذشته )سه شنبه( اعالم کردند 
که این وزرا تصمیم گیری برای انجام 
این کار را به اجالس سران اتحادیه 
اروپا که قرار است فردا )پنجشنبه( 
برگزار شود موکول کرده اند. اینکه آیا  
وزرای کشورهای عضو اتحادیه اروپا 
یا ســران این بلوک اقدام به تحریم 
ترکیه خواهند کرد یــا خیر، هنوز 
مشخص نیســت؛ اما از اظهارنظرها 
می توان فهمید کــه آنکارا وضعیت 
خوبی در بروکسل ندارد. همه به یاد 
دارند کــه وزرای عضو اتحادیه اروپا 
در ماه اکتبر )مهر( بــه ترکیه اعالم 
کردند که اکتشــافات را در آب های 
مورد مناقشه شرق مدیترانه متوقف 

کند یا منتظر پیامدهای آن باشد. 
در ایــن میان شــارل میشــل، 
رئیس شــورای اروپایی که ریاست 
دوره ای اجــالس ســران اتحادیه 
اروپا را هم برعهده دارد و همچنین 
نخست وزیری بلژیک را در کارنامه 
خود دارد، از ترکیه خواســته بود تا 

بازی موش و گربــه را متوقف کند. 
کمی بعد ترکیه هم در اواخر نوامبر 
)اوایل آذر( با بازگرداندن یک کشتی 
اکتشــافی، تنش ها را آرام کرد، اما 
مقامات و دیپلمات هــای اتحادیه 
اروپــا صرفاً به این موضوع بســنده 

نکردند. 
آنها معتقدند مسائل مهم دیگری 
از جمله لیبی، سوریه، قره باغ، ارتباط 
با روســیه و اقتدارگرایی در ترکیه و 
سرکوب مخالفان، مواضع اتحادیه 
اروپا را نسبت به آنکارا سخت کرده 
اســت تا جایی که پارلمــان اروپا 
خواســتار تحریم ترکیــه در تاریخ 
۲۶ نوامبر )۶ آذر( شــده بــود، اما 
درخواست »رجب طیب اردوغان« 
برای گفت و گو دلیلی بود برای توقف 
این تصمیم، اما در پی از ســرگیری 
اقدامات اکتشافی آنکارا، اروپایی ها 
مجدداً اعــالم کردند که »تحریم ها 
روی میز است، هرچند این تحریم ها 

اتوماتیک نیستند«. 
اینکه اروپایی ها باز هم از تحریم 
ترکیه ســخن می گویند موضوعی 
نیست که به این راحتی ها رخ دهد، 
چراکه میزان صادرات و واردات دو 

طرف از یکدیگر به حدی باالست که 
قاره سبز سعی دارد آنکارا را به نوعی 
در کانال خود هدایت کند؛ به عبارتی 
دیگر اروپایی هــا خواهان تغییراتی 
بودند که تاکنون شاهدش نبوده اند 
و به همیــن دلیل به دنبــال ضربه 
زدن به ترکیه هستند. آلمان که در 
حال حاضر ریاست اتحادیه اروپا را 
برعهده گرفته اســت، کلید تحریم 
را در دست دارد. برلین امیدوار بود 
که میان آتــن و آنکارا میانجی گری 

کند، اما هنگامی کــه ترکیه در ماه 
اکتبر )مهرماه( بار دیگر اکتشافات 
گازی در مدیترانه را آغاز کرد، همه 
چیز یکباره به هــم ریخت. تا جایی 
که هایکو ماس، وزیر خارجه آلمان 
اعالم کرده تنش ها میــان ترکیه، 
یونــان و قبرس به حدی اســت که 
مانع از مذاکرات مســتقیم شده و 
تمام این بن بست ها بابت رفتارهای 
ترکیه صورت گرفته است. نیکوس 
دندیــاس، وزیر خارجــه یونان هم 
اظهارات اینچنینی داشته است، اما 
مساله اینجاست که ترک ها به دنبال 

راِه در رو می گردند.
به آمریکا پناه می بریم!

مواضع اتحادیه اروپا علیه ترکیه 
اگرچه بســیار تند و شاید نادر باشد 
اما به نظر می رســد اینبار برخی از 
اعضای اتحادیه اروپا مانند فرانسه، 
عالوه بر اقدام های گروهی و جمعی 
به دنبال اقدام هــای انفرادی علیه 
آنکارا هستند. به عنوان مثال دو روز 
پیش )دوشنبه( عبدالفتاح السیسی، 
رئیس جمهوری مصر برای دیدار با 
امانوئل مکــرون، رئیس جمهوری 
فرانسه وارد کاخ الیزه شد و سخنانی 
که در آنجا میان دو طرف و همچنین 
مقامات نظامــی و امنیتی پاریس 
با السیســی رد و بدل شد نشان داد 
که فرانسوی ها در حال تقویت مصر 
علیه ترکیه در لیبی و شرق مدیترانه 

هستند. 
فرانسه و پارلمان اروپا معتقدند 
وقت آن رسیده اســت که ترکیه به 
عنوان یکی از اعضــای ناتو و نامزد 
عضویت در اتحادیــه اروپا به دلیل 
دامن زدن به تنش هــای گازی در 
مدیترانــه مجازات شــود و به نظر 
می رســد که مکرون با تقویت مصر 
و حمایت از این کشــور به دنبال آن 
است تا دشمن ایدئولوژیِک ترکیه را 

آرام آرام در مقابل آنکارا قرار دهد. 
در این میان توجه داشــته باشید 
که تصویب قانــون »برنامــه اقدام 
برای حقوق بشــر و دموکراســی« 
توســط وزرای خارجه ۲۷ کشــور 
عضو اتحادیه اروپا که روز گذشــته 
)سه شــنبه( خبر آن منتشر شد، در 
حقیقت مکانیسم جدیدی است که به 
این بلوک اجازه می دهد تحریم هایی 

را علیه افراد و ســازمان های مسئول 
نقض های حقوق بشــر در سراســر 
جهان اعمال کند و به نظر می رســد 
یکی از اهداف ایــن قانون هدف قرار 
دادن کشورهایی مانند چین، روسیه 

و ترکیه بوده است. 
با ایــن حال نکته ای کــه در این 
میان بایــد موردتوجه قــرار بگیرد 
این اســت که با کنار رفتن »دونالد 
ترامپ« از شطرنج قدرِت آمریکا، نه 
تنها اردوغان و پوتین، بلکه بسیاری 
از اقتدارگرایــان دنیــا تاحدودی 
نُطقشان کور شده است و ترکیه هم 
از این امر مستثنی نیست. اگر نگاهی 
گذرا به سخنان برات جونکار، رئیس 
هیات ترکیه در مجمع پارلمانی ناتو 
بیندازیم این نگرانی ترکیه را کامل 

درک می کنیم. 
او در نشست مجمع پارلمانی ناتو 
اعالم کرده که حساسیت های ترکیه 
باید به خوبی درک شــود و با توجه 
به تجربه »جو بایــدن« در مباحث 
سیاست خارجی باور دارم که فرصتی 
برای بهبود و از سرگیری روابط میان 
آمریکا و ترکیه وجود دارد. اظهارات 
او به خوبی نشان می دهد که با رفتن 
ترامپ، اتحادیــه اروپا تمام قد علیه 
بســیاری از کشــورها وارد میدان 
خواهد شــد که ترکیه یکی از آنها 
اســت.  بر این اســاس آنکارا حاال با 
اجرای مجدد »تاکتیک بندبازی« 
به دنبال آن اســت تــا بتواند وارد 
معامله جدید با تیم بایدن شود و بر  
این اساس احتمال دارد تاحدودی از 
روسیه فاصله بگیرد؛ اما اتحادیه اروپا 
بدون تردید ترکیــه را نوک پیکان 

تحریم های خود می داند.

گزارش »توسعه ایرانی« از شیب صعودی مواضع تند اتحادیه اروپا علیه ترکیه

آنکارا؛ نوک پیکان تحریم های بروکسل 
با کنار رفتن »دونالد ترامپ« 
از شطرنج قدرِت آمریکا، نه 
تنها اردوغان و پوتین، بلکه 

بسیاری از اقتدارگرایان 
دنیا تا حدودی نُطقشان کور 
شده است و ترکیه هم از این 
امر مستثنی نیست و همین 

موضوع به اتحادیه اروپا 
اجازه کنشگری بیشتری 

می دهد

فرانسه و پارلمان اروپا 
معتقدند وقت آن رسیده 
که ترکیه به عنوان یکی از 

اعضای ناتو و نامزد عضویت 
در اتحادیه اروپا به دلیل 

دامن زدن به تنش های گازی 
در مدیترانه مجازات شود 

و به نظر می رسد که مکرون 
با تقویت مصر به دنبال آن 

است تا دشمن ایدئولوژیک 
ترکیه را آرام آرام در مقابل 

آنکارا قرار دهد

ده ها تن از شهروندان لبنانی در اعتراض به تصمیم احتمالی دولت مبنی بر لغو یارانه برخی کاالهای اساسی مانند 
ســوخت و نان تظاهراتی را به راه انداختند. به گزارش روزنامه فرامنطقه ای رأی الیوم، شهروندان لبنانی با برپایی 
تظاهراتی مسیر منتهی به مرکز بیرون و شهر طرابلس را بستند و این تظاهرات در اعتراض به تصمیم احتمالی دولت 
مبنی بر لغو یارانه سوخت، نان و برخی مواد غذایی بر پا شــد. معترضان لبنانی مسیرهای منتهی به مرکز بیروت و 
همچنین خیابان های شهر ساحلی طرابلس واقع در شمال این کشور را با استفاده 
از سطل های زباله و الستیک های سوخته مسدود کردند. نیروهای امنیتی لبنان 
به منظور ممانعت از افزایش تالش ها برای بستن راه ها در مناطق مختلف بیروت 
مستقر شدند. برخی از تظاهرکنندگان به ســمت ساختمان بانک مرکزی لبنان 
رفتند، جایی که دولت موقت نشســتی را با رئیس بانک ها برای لغو یارانه برخی 

کاالها برگزار می کند.

تظاهرکنندگان مخالف دولت روز گذشــته )سه شنبه( خیابان های پایتخت ارمنســتان را در آغاز یک کمپین 
اعتراضی بعد از آن که نیکول پاشینیان، نخســت وزیر این کشور درخواست آنها برای اســتعفا در واکنش به امضا 
توافق آتش بس با جمهوری آذربایجان را نادیده گرفت، مسدود کردند. به گزارش رویترز، صدها تن از این معترضان 
شعار»نیکول خائن« و »ارمنستان بدون نیکول« را در خیابانهای شهر ایروان سر دادند. آنها به فراخوان مخالفان برای 
اعتراضات بعد از رسیدن ضرب االجل دیروز سه شنبه که از سوی مخالفان برای 
استعفای پاشینیان تعیین شد، پاسخ گفتند. پاشینیان که طی یک انقالب صلح 
آمیز در مه ۲۰۱۸ به قدرت رسید، ماه گذشته میالدی توافق آتش بس به دست 
آمده با میانجی گری روسیه برای جنگ در قره باغ با جمهوری آذربایجان را قبول 
کرد. مخالفان پاشینیان خواستار آن هستند که او از سمتش بابت مدیریت فاجعه 

بار بر شش هفته درگیری قره باغ استعفا دهد.

صدها معترض خیابان های ایروان را مسدود کردندتظاهرات در لبنان علیه سیاست های اقتصادی دولت

مجمع عمومی سازمان ملل در قطعنامه ای به روسیه 
تاکید کرد تا هرچه سریعتر نیروهایش را از کریمه خارج 
کرده و به اشــغال موقت این بخش از قلمروی اوکراین 
بدون تاخیر پایان دهد. به گزارش آسوشــیتدپرس، 
این قعطنامه با ۶۳ رای موافق در برابر ۱۷ رای مخالف 
و ۶۲ رای ممتنع تصویب شــد و دقیقا شبیه به همان 
قطعنامه ای است که سال گذشــته میالدی تصویب 
شده بود. این قطعنامه که از نظر حقوقی الزام آورنیست 
اما بازتاب عقاید بین المللی محسوب می شود، از سوی 
کشورهای غربی مورد حمایت قرار گرفت اما از سوی 
روســیه و حامیانش چون چین، کوبا، ونزوئال و سوریه 
مورد مخالف واقع شد. روسیه در سال ۲۰۱۴ نیروهای 
نظامی خود را به کریمه اعزام و این شــبه جزیره را به 
خود ملحق کرد و همچنین از شــبه نظامیان جدایی 
طلب در شــرق کریمه در یک نبرد شــش ســاله که 

۱۴ هزار کشته برجای گذاشــته،  حمایت کرده است. 
همچنین از ژوئیه ســال جاری میالدی یک آتش بس 
متزلزل در منطقه اجرایی شده است. در این قطعنامه 
اشغال کریمه و شــهر سواستوپول از ســوی روسیه 
محکوم شده و حامیان این قطعنامه بر عدم به رسمیت 
 شناخته شــدن الحاق شــبه جزیره کریمه به روسیه 

تاکید کردند. 

ترامپ قرار است دســتوری اجرایی را امضا و تایید 
کند که نخست آمریکایی ها باید واکسن کرونا را تزریق 
کنند و ســپس این واکسن در سایر کشــورها توزیع 
شود. به گزارش هیل، دونالد ترامپ، رئیس جمهوری 
آمریکا در جریان نشست کاخ سفید با عنوان عملیات 
پُر سرعت قرار است دستور اجرایی را درباره تسریع در 
روند تحویل واکســن کروناویروس امضا کند. یکی از 
مقام های ارشــد دولتی واشــنگتن گفت:  این دستور 
اجرایی بر دریافت واکســن کرونا برای آمریکایی ها و 
توزیع مناسب و سریع آن در بین مردم کشور تاکید دارد 
و پس از آنکه مردم آمریکا این واکسن را دریافت کردند، 
در بین سایر کشــورها توزیع خواهد شد. این دستور 
اجرایی همچنین چارچوب کاری را برای آژانس های 
دولتی آمریکا به منظور همکاری در کمک رســانی به 
سایر کشورها در ایمن ســازی پس از واکسینه شدن 

مردم آمریــکا در نظر گرفته اســت. این مقام ارشــد 
آمریکایی همچنین گفت: وقتی که مطمئن شــدیم 
می توانیم تمامی نیازهای مربوط به تامین واکســن را 
برای مردم کشــورمان تامین کنیم،  سپس برای سایر 
کشورها نیز این واکســن تامین می شود. او قصد دارد 
درباره موفقیت دولت در ساخت واکسن صحبت کرده و 
به افرادی که در این روند دخیل هستند، تبریک گوید.

تاکید مجمع عمومی سازمان ملل به روسیه برای ترک کریمهدستور ترامپ برای واکسن کرونا: اول مردم آمریکا بعد خارجی ها! 
خبرخبر


