
واهی بودن ادعاهای بش��ر دوس��تی و البته ض��د جنگ بودن 
دولتمردان آمریکا بار دیگر برمال شد چنانکه همزمان با انتقال 
نظامیان این کشور از سوریه به ترکیه، وزیر دفاع آمریکا اعالم 
کرد که شماری از نیروهای این کشور برای حفاظت از میادین 

نفتی در شمال سوریه باقی می مانند.
نفت همچنان محور بحران س��ازی آمریکا را تش��کیل می دهد 
چنانکه »مارک اس��پر« وزیر دفاع آمریکا اعالم کرد که خروج 
نیروهای این کشور از شمال سوریه چند هفته به طول خواهد 
انجامی��د.وی همچنین گفت: بخش��ی از نیروه��ای آمریکایی 
مس��تقر در نزدیکی میادین نفتی در شمال شرق سوریه  برای 
حفاظ��ت از میادین نفتی در این منطقه باق��ی خواهند ماند. 
اس��پر با بیان این مطلب افزود: نیروهای ما به همراه نیروهای 
دموکراتیک س��وریه در شمال شرق این کشور مستقر خواهند 
ب��ود تا مانع از نفوذ عناص��ر داعش یا دیگر گروه ها به میادین 
نفتی ش��وند. در این میان گروه��ی از فعاالن کرد با حضور در 
برابر یک کاروان نظامی آمریکایی، به عقب نشینی واشنگتن از 
مناطق شمالی سوریه اعتراض کرده و این اقدام را »خیانت« و 
شایسته »لعن و نفرین« خواندند.روی دست نوشته یکی دیگر 
از معترضان هم نوشته بود: »به فرزندانتان بگویید که کردها را 
تنها گذاشتید تا کشته شوند.« با وجود این اعتراضات، کاروان 
نظامی آمریکا بی توجه به معترضان، از کنار آن ها گذر کرده و 

به مسیر خود در جهت خروج از سوریه ادامه می دهد.
بر اس��اس این گزارش، این اعتراض در مس��یر خروجی ش��هر 
»قامش��لی« به س��مت گذرگاه »س��یمالکا« که در مرز میان 
سوریه و عراق واقع شده، انجام گرفته است. از سوی دیگر یک 
فرمانده عالی رتبه شبه نظامیان ُکرد مستقر در شمال سوریه از 
رژیم صهیونیس��تی خواست تا آمریکا را برای ماندن در سوریه 
تحت فشار قرار دهد.او در این مصاحبه  گفت که ادامه حمالت 
ترکیه نمی تواند آنها را از ش��مال سوریه بیرون کند و علی رغم 

آتش بس در »رأس العین«، این کش��ور به حمالت خود ادامه 
می دهد. خبر دیگر آنکه وزیر دفاع روسیه گفت مسکو امیدوار 
است آتش بس کنونی در شمال سوریه نهایتا به بازگشت ثبات 
به این منطقه منجر شود. از سوی دیگر اردوغان رئیس جمهور 
ترکیه مدعی شد که این کش��ور صرفا به دنبال تأمین امنیت 
مرزهای خود است و چشم طمع به خاک کشور دیگری ندارد. 
در ای��ن می��ان الوروف وزیر ام��ور خارجه روس��یه از آمادگی 
کش��ورش برای میانجی گری بین دولت س��وریه و آنکارا خبر 
داد. چاووش اغل��و وزیر امور خارجه ترکی��ه اعالم کرد که اگر 
ش��به نظامیان کرد از منطقه امن خارج نشوند، ترکیه عملیات 

نظامی خود را از سر خواهد گرفت.
در همین حال یک مقام امنیتی عراق از ورود یک هزار نظامی 
آمریکایی خارج ش��ده از سوریه به استان نینوا در شمال عراق 
خبر داد.همزمان منطقه کردستان عراق تاکید کرد که نظامیان 
آمریکای��ی که به این منطقه می آیند هرگز در آنجا نمی مانند. 
در همین حال »مختار الموس��وی« یک عضو ائتالف الفتح در 
پارلمان عراق در واکنش به رس��یدن نظامیان آمریکایی خارج 
شده از سوریه به عراق گفت: »این نیروها هنوز وارد مرکز نینوا 
نش��ده اند و هنوز در غرب این استان هس��تند. انتظار می رود 
در مناطق س��نجار و اطراف تلعفر باشند.« »جبار الیاور« دبیر 
کل وزارت پیش��مرگه دولت منطقه ای کردستان عراق گفت، 
نظامیان آمریکایی که از س��وریه می آیند در منطقه کردستان 
عراق باقی نخواهند ماند. یک منبع در دفتر نخست وزیر عراق 
تاکید کرد که نظامیان آمریکایی با هماهنگی بغداد وارد اقلیم 
کردستان عراق شده اند. وی افزود: عادل عبدالمهدی نشستی 
با س��فیر آمریکا در عراق برگزار ک��رد و دو طرف در خصوص 
این مسأله رایزنی کردند. این منبع تصریح کرد: بدون موافقت 
بغداد، هیچ نیروی آمریکایی نمی تواند وارد کشور شود اما این 

نیروها با دولت عراق هماهنگ کرده بودند.
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 بحرین: جمعیت ملی-اس��المی »الوفاق« به عنوان 
بزرگ تری��ن جمعیت معارض بحری��ن، میزبانی دولت 
بحرین از هیأت صهیونیس��تی در نشس��ت موسوم به 
»کارگروه ورشو درباره امنیت دریانوردی و حمل ونقل 
هوایی« را محکوم کرد. جمعیت الوفاق ضمن محکوم 
ک��ردن میزبانی دولت بحرین از هیأت صهیونیس��تی 
در نشست »کارگروه ورش��و درباره امنیت دریانوردی 
و حمل ونق��ل هوای��ی« تأکی��د ک��رد ک��ه میزبانی از 
صهیونیس��ت ها خطری برای امنی��ت و ثبات منطقه 

است.

 تونس: »راش��د الغنوش��ی« رئیس ح��زب النهضه 
تون��س در واکنش ب��ه اظهارات »خال��د بن احمد آل 
خلیف��ه« وزیر خارج��ه بحرین که قط��ر را به دخالت 
در ام��ور داخل��ی تونس متهم کرده، از او خواس��ت تا 
به امور کش��ور خودش برس��د و از دخالت در مسائل 
دیگر کش��ورها خودداری کند. وزیر خارجه بحرین در 
مصاحبه با روزنامه س��عودی »الش��رق األوسط« گفته 
ب��ود که »قط��ر نه فقط در یمن بلک��ه در امور داخلی 
بسیاری از کشورها از لیبی، تونس و کشورهای حاشیه 

خلیج ]فارس[ گرفته تا عراق دخالت می کند.«

 عربستان: ش��رایط در زندان های سعودی بسیار بد 
است و پایین ترین حقوق بدیهی یک انسان نیز در آنها 
رعایت نمی شود. حساب توئیتری »معتقلی الرأی« که به 
امور مخالفان عربستانی دربند دولت سعودی می پردازد، 
به نقل از یکی از زندانیان که به تازگی آزاد شده، شرایط 
زندان ها را فاجعه بار توصیف کرد. وبگاه مرآة الجزیره نیز 
در این خصوص نوشت که شرایط زندان ها در عربستان 
سعودی بسیار بد است و پایین ترین حقوق بدیهی یک 

انسان نیز در آنها رعایت نمی شود.

ذرهبین

ریشه یابی بحران های عراق و لبنان 
 مهسا شاه محمدی 

لبنان طی روزهای اخیر ش��اهد اعتراض های خیابانی 
اس��ت که فضای سیاس��ی و امنیتی این کشور را نیز 
تحت تاثیر قرار داده اس��ت. مح��ور مطالبات مردمی 
رفع چالش ها و کاستی های اقتصادی است که چنانکه 
سید حسن نصراهلل دبیر کل حزب اهلل اشاره داشته اند 
این مطالب��ات برگرفته از ناکارآمدی دولت ها طی 30 
سال گذش��ته بوده که اکنون به مرحله انفجار رسیده 
اس��ت. پیش از لبنان نیز در برخی از شهرهای عراق، 
ب��ه ناگاه اعتراض های مردمی ب��ه وضعیت اقتصادی و 
فس��اد حاکم بر ساختار اداری کش��ور برگزار که دهها 
کش��ته و زخمی نیز برجای گذاشت. نکته قابل توجه 
در هر دو کش��ور  آن است که محور مطالبات مردمی 
اقتص��ادی ب��وده ح��ال آنکه پ��س از م��دت کوتاهی 
مطالباتی ورای مطالبات مردمی مطرح شده که محور 
آن ابعاد سیاس��ی داشته که استعفا و سرنگونی دولت 
را تش��کیل می داده اس��ت. چنانکه در عراق مس��ئله 
س��رنگونی دولت عبدالمهدی و در لبنان نیز اس��تعفا 
س��عد حریری مطرح شد. حال این سوال مطرح است 
که ریشه بحران عراق و لبنان از کجاست و چه کسانی 
از آنها نفع می برند؟ چنانکه ذکر شد مباحث اقتصادی 
مح��ور مطالبات مردمی را در این کش��ورها تش��کیل 
م��ی دهد و ناکارآمدی دولت و البته فس��اد جاری در 
س��اختار اداری از دالیل شرایط نابسامان اقتصادی در 
این کشورهاس��ت با این وجود بیان نکاتی چند ریشه  
اصلی این نابسامانی های اقتصادی را آشکار می سازد. 
عراق از سال 2003 با حضور نیروهای آمریکایی و لبنان 
طی چند دهه اخیر با تجاوزات رژیم صهیونیس��تی و 
طی سالهای اخیر با وجود تروریست ها و بحران سوریه 
با چالش��های امنیتی شدیدی مواجه شده اند که عمال 
فضای کشور را از محور اقتصادی به سمت ابعاد سوق 
داده است. مسئله دیگر آنکه آمریکا و برخی کشورهای 
اروپایی همچون انگلیس و فرانس��ه با مشارکت برخی 
کشورهای عربی، علیه حزب اهلل لبنان و حشدالشعبی 
و گروه های مقاومت مردمی عراق تحریم هایی را وضع 
کرده ان��د. تحریم هایی که برای ح��ذف این جریان ها 
از س��اختار لبنان و عراق ص��ورت می گیرد حال آنکه 
تمام شواهد نشان می دهد که این جریان ها بخشی از 
س��اختار امنیتی لبنان و عراق هستند که حذفشان به 
منزله تشدید بحران امنیتی و حتی تسلط تروریست ها 
بر این کشورها خواهد بود. تحریم های مذکور هر چند 
در ظاهر علیه این جریان هاست اما در عمل علیه ملت 
لبنان و عراق اس��ت که بر اقتصاد این کش��ورها تاثیر 
منفی بسیاری داشته اس��ت. لذا با نگاهی ریشه ای به 
تحوالت لبنان و عراق می توان گفت که ریش��ه اصلی 
بحران ها آمریکا و ش��رکای آن هستند که زمینه ساز 
بحران ه��ای امنیت��ی و اقتصادی برای این دو کش��ور 
ش��ده اند در حال��ی اکنون نیز ب��ا بهره گیری از همین 
بحران های اقتصادی به دنبال تس��لط بر لبنان و عراق 

در چارچوب منافع منطقه ای خود هستند. 

دیدگاه

استفاده عربستان از بازجویان خارجی علیه فلسطینی ها
»س��امی ابوزه��ری« از اعض��ای ارش��د جنبش فلس��طینی حماس اع��الم کرد، 
فلسطینی هایی که از آغاز سال جاری )20۱۹( در عربستان بازداشت شده اند مورد 

انواع شکنجه قرار گرفته اند و به شیوه ای سخت از آنها بازجویی شده است.
 وی به خبرگزاری فلسطینی »شهاب« گفت، برخی از بازداشت شده ها به دست 
بازجویان خارجی بازجویی ش��ده اند و این موضوع شایس��ته عربس��تان سعودی 
نیس��ت.ابوزهری ادامه داد، ۶0 بازداشت شده فلس��طینی در عربستان وجود دارد که 
برخ��ی از آنه��ا از اعضای جنبش حماس یا حامیان آن هس��تند و بعض��ی بیش از 30 
س��ال در این کش��ور زندگی کرده اند و در آبادانی آن سهیم بوده اند. وی ضمن تأکید بر 
تمای��ل حماس برای روابط خوب با تمام طرف های عربی اعالم کرد: تا پایان این بحران 
خیالمان راحت نخواهد ش��د. دیدبان حقوق بشر اروپا-مدیترانه نیز تأیید کرده، دستکم 

۶0 فلسطینی در عربستان بازداشت شده اند و تعداد باالتر از این میزان است.

مورالس پیشتاز انتخابات بولیوی
»اوو مورالس« رهبر چپ گرای بولیوی پیش��تاز انتخابات ریاست جمهوری این 
کش��ور اس��ت، اما بعید است که بتواند 50 درصد آرا را به خود اختصاص دهد و 

احتماال انتخابات به دور دوم کشیده خواهد شد.
 کمیته عالی انتخاباتی بولیوی اعالم کرد، با ش��مارش 83 درصد آرای انتخابات 
ریاست جمهوری که روز یک شنبه برگزار شده است، »اوو مورالس« رئیس جمهور 
فعلی این کش��ور با کس��ب 45.28 درصد آرا پیشتاز اس��ت و نزدیک ترین رقیب وی 
»کارلوس ِمس��ا« با کسب 38.۱۶ درصد آرا اس��ت.  برای بردن انتخابات در دور اول، هر 
کاندیدا نیاز به کسب حداقل 50 درصد آرای مردمی یا حداقل 40 درصد آرا در صورتیکه 
اختالف��ش ب��ا رقیب حداقل ۱0 درصد باش��د، دارد. نتایج اولیه انتخابات تا اینجا نش��ان 
می دهد که اوو مورالس از باس��ابقه ترین رهبران چپ در آمریکای التین که ۱4 سال در 

مسند قدرت قرار دارد احتماال با کارلوس مسا به دور دوم انتخابات راه خواهند یافت. 

جای تروریست ها در قبرستان است
رئیس جمهور چچن در واکنش به احتمال بازگشت تروریست هایی که پیش از این 

در سوریه و عراق بوده اند به قفقاز اعالم کرد جای این عناصر در قبرستان است.
»رمضان قدیروف« به تروریست هایی که عضو گروه تروریستی داعش در سوریه 
و عراق بوده اند، هش��دار داد که اگر به قفقاز شمالی بازگردند و بخواهند فعالیت 
خود را از س��ربگیرند در قبرس��تان دفن می ش��وند. وی گفت کش��ورش حتما از 
عناصر مسلحی که همپای تروریست های داعش جنگ کرده اند استقبال خواهد کرد، 
ام��ا ب��ا زبان طنز افزود که حتما به آن ها بلیط نمایش یا جایگاهی در قبرس��تان خواهد 
داد.قدی��روف اف��زود: چچن آماده تضمین امنیت در مناطق روس��یه اس��ت و جمهوری 
چچن یگان هایی ویژه مبارزه و مقابله با تروریسم آماده کرده است. رئیس جمهور چچن 
همچنین در سخنان خود به نقش نظامیان روسیه در سوریه اشاره و تاکید کرد نظامیان 

این کشور همواره به دولت قانونی دمشق کمک می کنند.

 علی تتماج 

افغانستان سرزمینی اس��ت که در طول چند دهه اخیر روی 
آرامش ندیده و هر زمان با بحرانی داخلی و یا خارجی مواجه 
بوده است. زمانی اش��غالگری انگلیسی ها و اقدامات آنها برای 
بهره گیری از افغانستان برای حفظ هند، زمانی جنگ داخلی 
و حاکمیت کمونیست ها ، جنگ با ارتش سرخ شوروی سابق 
و بعد آن نیز حاکمیت طالبان و از سال 200۱ تا به امروز نیز 
حضور نیروهای آمریکایی و ناتو سرنوشتی بحران زده را برای 

این کشور رقم زده است. 
نکته قابل توجه در تحوالت این کش��ور آنکه نانس��ی پلوسی، 
رئیس مجلس نمایندگان آمریکا و ش��ماری از اعضای ارش��د 
کنگره در سفری از پیش اعالم نشده روز یکشنبه به افغانستان 
س��فر کردند. همچنین مارک اس��پر، وزیر دفاع آمریکا نیز در 
دیداری از پیش اعالم نشده وارد کابل شده بود. حال این سوال 
مطرح می شود که چرا آمریکا رویکرد سیاسی و نظامی همزمانی 

به افغانستان داشته و چه اهدافی را پیگیری می کند؟ 
پاس��خ ب��ه این پرس��ش را در تحوالت ئاخیر افغانس��تان می 
توان جس��تجو کرد. نخست آنکه طی هفته های اخیر بحران 
امنیتی در افغانستان به شدت افزایش یافته است چنانکه طی 
ناآرامی ها و انفجارهای اخیر صدها نفر کشته و زخمی شده اند 
بگونه ای ک��ه برخی از این تحوالت به عن��وان دوران خونین 
این کش��ور یاد می کنند. همزمان با این بحران ها، س��ازمان 
ملل طی سال 20۱۹ بویژه در عملیات های کور ناتو و آمریکا 

صده��ا افغان به کام م��رگ رفته اند. مجموع ای��ن دو تحول 
رسوایی نظامی بزرگی برای آمریکا قلمداد می شود لذا بخشی 
از س��فر مقامات نظامی و سیاسی آمریکا به این کشور را می 
توان اقدامی برای روحیه دادن به نظامیان آمریکایی مس��تقر 
در افغانس��تان و نیز اعمال فش��ار بر دولتم��ردان افغان برای 
بحران های امنیتی دانس��ت که بخشی از آن می تواند شامل 
چگونگ��ی تعامل و یا مقابله با طالبان پس از اعالم شکس��ت 
مذاکرات آمریکا با طالبان باشد.  دوم آنکه انتخابات افغانستان 
در حال��ی یک ماه پیش برگزار ش��د که همچن��ان نتایج آن 
اعالم نش��ده اما برخی نامزدها از جمله اشرف غنی و عبداهلل 
عبداهلل ادعای پیروزی در انتخابات را سر داده اند. این مسئله 
می تواند س��رآغازی برای یک چالش سیاس��ی در افغانستان 
و حت��ی آمدن مطالب��ات و ادعاها به کف خیابان ها باش��د. با 
توجه ب��ه اینکه در حوزه امنیتی آمریکا نتوانس��ته کارکردی 
در افغانس��تان داشته باشدف نمایش یک انتخابات با نتایجی 

آرام دارای اهمیت می ش��ود لذا می توان گف��ت که آمریکا با 
س��فر مقامات سیاسی و نظامی به دنبال ایجاد فضای آرام در 
آس��تانه اعالم نتایج انتخابات است تا از آن به عنوان مولفه ای 
برای نمایش دموکراس��ی آمریکایی به��ره گیرد. البته باید به 
این مس��ئله هم توجه داش��ت که با توجه به اختالفات میان 
کنگره و کاخ سفید، سفر هیات پارلمانی آمریکا به افغانستان 
را م��ی توان ادامه تقابل طرفین دانس��ت که کنگره با ارزیابی 
تحوالت افغانستان احتماال به دنبال بازکردن پرونده ای جدید 
علیه ترامپ اس��ت. به هر تقدیر آنچه در باب این سفرها باید 
در نظر داشت وضعیت بحرانی افغانستان است که برگرفته از 
اشغال این کشور است و تا زمانی که نیروهای خارجی در این 
کش��ور حضور دارند امیدی به حل این بحران ها وجود ندارد 
خصوصا اینکه همزمان با عملیات ترکیه و آمریکا در سوریه و 
عراق ش��واهد از طرح آمریکا برای انتقال داعش به افغانستان 
حکایت دارد که تشدید کننده بحران این کشور خواهد بود. 

یادداشت

صمد محمدی

گرمای��ش زمی��ن و تغییر اقلی��م را می توان از چالش��ی ترین 
بحث های قرن حاضر دانس��ت. برخی از دانش��مندان معتقد 
هس��تند که زمین در حال گرم ش��دن اس��ت و دلیل اصلی 
آن نیز افزایش انتش��ار گازهای گلخانه ای انسان س��اخت. در 
مقابل اما برخی از دیگر از دانشمندان این دلیل این گرمایش 
را حاص��ل عوامل دیگ��ری ازجمله فعالیت های خورش��یدی 
می دانن��د. بااین حال کنوانس��یون تغییر اقلیم س��ازمان ملل 
متح��د )UNFCCC( بعد از شکس��ت اولین پروتکل جامع 
تغییرات اقلیم در س��ال 20۱2 توانس��ت در نشست بیست و 
یک��م خود نظر موافق کش��ورهای حاضر را ب��رای یک توافق 

جدید در این حوزه جلب نماید. 
توافق حاصل ش��ده که تحت عن��وان موافقت نامه تغییر اقلیم 
پاریس ش��ناخته می ش��ود، منابع انرژی مانن��د نفت و گاز را 
عامل اصلی افزایش انتشار گازهای گلخانه ای معرفی می کند 
از همین رو خواس��تار به صفر رس��اندن تولی��د و مصرف این 

منابع ش��ده است. موضوعی که دربند ۱ ماده 4 توافق پاریس 
دیده می ش��ود. این بند بیان می دارد که به منظور دس��تیابی 
ب��ه دمای مدنظر )کاهش 2 درج��ه ای( باید تا نیمه دوم قرن 
حاضر یعنی س��ال 2050، انتش��ار گازهای گلخانه ای باید به 
صفر برس��د )حذف گازه��ای گلخانه ای(.ازاین رو کش��ورهای 
دارنده منابع انرژی واکنش��ی متفاوت به موافقت نامه پاریس 
نس��بت به کشورهای فاقد منابع انرژی داشتند. البته بسیاری 
از کش��ورهای فاقد نفت و گاز هس��تند ولی منابع زغال سنگ 
دارند نی��ز تمایلی به اجرای این موافقت نام��ه ندارند. چراکه 
این منابع را برای توسعه اقتصادی خود ضروری می دانند. در 
ادامه به بررسی واکنش کشورهای به موافقت نامه تغییر اقلیم 

پاریس خواهیم پرداخت.
•ایاالت متح��ده: در بی��ن کش��ورهای دارنده مناب��ع انرژی، 
ایاالت متحده اولین واکنش را نس��بت به توافق پاریس داشت 
و اعالم کرد که به دلیل تشکیک در مبانی علمی و نیز حذف 
بی��ش از ۶.5 میلیون ش��غل در صنعت از ای��ن توافق خارج 
می ش��ود و در س��ال 20۱7 نیز از موافقت نامه پاریس خارج 
ش��د. این اقدام در حالی بود که آمریکا، متعهد به کاهش 2۶ 
درصدی انتشار گازهای گلخانه ای ظرف ۱0 سال آینده بود.

•قطر: قطر ازجمله مهم ترین رقبای ایران در صادرات گاز است. 
این کشور در سند تعهدات ملی )NDC( خود تأکید کرده است 
که به دلیل وابستگی قدرت اقتصادی این کشور به صادرات نفت 
و گاز، پیش بینی می شود که اجرای تعهدات منجر باعث ایجاد 

فشار بر معیشت مردم ش��ود ازاین رو این تعهدات باید بررسی 
ش��ود تا با اصول توس��عه پایدار در تضاد نباش��د. این در حالی 
است که قطر در حوزه نفت و گاز هیچ تعهدی نداده و تنها ذکر 
کرده است که این کشور با صادرات گاز پاک )LNG( به صورت 
غیرمستقیم در کاهش انتشار گازهای گلخانه ای در جهان نقش 
ایفا می کند. تعهدات قطر در موافقت نامه پاریس شامل مواردی 
چون زیرس��اخت های حمل ونقل، تحقیق و توس��عه در حوزه 

انرژی های پاک و حوزه آموزش است.
عالوه بر این کشورها، کشورهای دیگر مانند عربستان و کویت 
نیز تالش کرده اند تا مانع ایجاد تعهدات س��نگین در راستای 
کاهش حذف منابع نفت و گاز از س��بد انرژی جهانی ش��وند. 
در همین راس��تا این کش��ورها با همکاری آمریکا و روس��یه 
در نشس��ت چهل و هش��تم کمیته بین الدولی تغییرات اقلیم 
)IPCC( در کش��ور کره جنوبی و بیست و چهارمین اجالس 
 )UNFCCC( کنوانسیون تغییرات اقلیم سازمان ملل متحد
در ورش��و لهس��تان اس��ت. مانع تصویب کاهش 25 درصدی 

کاهش سرمایه گذاری ها در صنعت نفت و گاز شدند.
در این میان اما بس��یاری از کش��ورهای فاقد منابع انرژی نیز 
واکنش مثبتی نس��بت به موافقت نامه نداش��ته اند که واکنش 

برخی از آن ها در این مجال می آید:
•ترکیه: ترکیه به عنوان کشوری که در سال های اخیر نیز رشد 
اقتصادی بسیار مناسبی را تجربه کرده است در نظر داشت تا 
با پیوستن به این موافقت نامه بتواند از کمک های مالی و فنی 

ذکرش��ده است در موافقت نامه بهره بگیرد. با خروج آمریکا از 
توافق پاریس اما رئیس جمهور ترکیه اعالم کرد احتمال دارد 
ترکیه به این موافقت نامه نپیوندد. قابل ذکر اس��ت این کشور 

تاکنون نیز به صورت رسمی به توافق پاریس نپیوسته است.
•آلمان: کش��ور آلمان ک��ه به عنوان یکی از کش��وهای حامی 
محیط زیس��ت ش��ناخته می ش��ود ونیز یکی از حامیان اصلی 
موافقت نام��ه پاری��س از ابت��دا تاکن��ون بوده، خ��ود یکی از 
بهره برداران اصلی زغال س��نگ در جهان است. آلمان در سال 
20۱8 هشتمین کشور در جهان و دومین کشور در قاره اروپا 
بعد از روس��یه در مصرف زغال سنگ است. قابل ذکر است که 
به گفته موافقان موافقت نامه پاریس، زغال سنگ تولیدکننده 

45 درصد گازهای گلخانه ای انسان ساخت است.
•ژاپن: ژاپن به عنوان میزبان نشس��ت اخیر G20. تهیه کننده 
بیانیه صادرشده در آن نشست مبنی بر حمایت از موافقت نامه 
پاری��س در س��ال 20۱8 ب��ا مص��رف ۱۱7.5 میلی��ون ت��ن 
زغال س��نگ در سال، سومین کش��ور مصرف کننده این منبع 
انرژی در جهان اس��ت. از سوی دیگر بررسی ها نشان می دهد 
که این ساالنه 5 میلیارد دالر برای گسترش فناوری استخراج 
زغال سنگ س��رمایه گذاری می کند. بناتر نکات فوق می توان 
نتیجه گرفت ک��ه برخالف ادعاهای ص��ورت گرفته مبنی بر 
پایبن��دی و اجماع جهانی نس��بت ب��ه موافقت نامه پاریس و 
تالش برای کاهش دمای کره زمین، حتی حامیان این توافق 

نیز تنها منافع اقتصادی خود را دنبال می کنند.

نگاه

افشای ابعاد جدیدی از چراغ سبز واشنگتن به تجاوز نظامی ترکیه علیه سوریه

نفت سوریه مشت آمریکا را باز کرد 

100 روز اعتصاب غذای اسرای فلسطینی
اعتصاب غذای ۶ اس��یر فلس��طینی در زندان های رژیم صهیونیستی به ۱00 

روز رسیده و وضع جسمی برخی از آن ها بسیار وخیم گزارش شده است.
شش اس��یر فلس��طینی در اعتراض به بازداش��ت اداری بدون اتهام و دادگاه در 
زندان های رژیم صیهونیس��تی از مدت ها قبل اعتصاب غذا کرده اند. سازمان های 
حقوقی فلسطینی در خصوص شرایط بد جسمانی و وضع وخیم برخی از این اسرا 
هشدار داده اند. قدیمی ترین اسیر فلسطینی که دست به اعتصاب غذا زده »احمد 
غنام« است که اعتصاب وی به ۱00 روز رسیده؛ پس از آن »اسماعیل علی« ۹0 
روز و »طارق قعدن« فرمانده جنبش جهاد اسالمی 83 روز است که اعتصاب غذا 
کرده اند. همچنین »احمد زهران« نیز دس��ت به اعتصاب غذا زده و دو اس��یر به 

نامهای »هبه و مصعب اللبدی« نیز 28 روز است به اعتصاب خود ادامه داده اند.

تعهد آمریکا به عدم مقابله با داعش و طالبان
وزارت دفاع آمریکا گزارش داد واش��نگتن می خواهد شمار نظامیان خود در 
افغانس��تان را به 8۶00 نفر برس��اند، بدون اینکه به اقدام علیه گروه داعش و 

طالبان بپردازد.
وزارت دفاع آمریکا گزارش داد واشنگتن می خواهد شمار نظامیان خود در افغانستان 
را به 8۶00 نفر برساند. وزارت دفاع آمریکا گزارش داده در این حالت بدون اینکه به 
اقدامات ضد تروریستی علیه گروه داعش و طالبان بپردازد به کاهش نیرو خواهد 
پرداخت. این در حالی است که مارک اسپر، وزیر دفاع ایاالت متحده امریکا طی 
یک سفر از قبل اعالم نشده وارد کابل، پایتخت افغانستان شده است. اسپر اعالم 
کرده خروج نیروهای امریکایی از افغانستان فقط در چارچوب توافق صلح با طالبان 

انجام می شود، اما از زمان تعین صلح با این گروه سخن نگفته است. 

مصوبات 17 بندی هیأت دولت لبنان 
جلس��ه هیأت دولت لبنان برای بررس��ی طرح پیش��نهادی نخست وزیر این 

کشور ادامه دارد و تا کنون ۱7 بند این طرح تصویب شده است.
فضای جلس��ه هی��أت دولت، آرام اس��ت و وزرا در حال بررس��ی ادامه مفاد 
طرح 24 بندی س��عد الحریری هستند. طرحی که الحریری برای سروسامان 
دادن ب��ه وضعیت فعلی ارائه داده ش��امل مواردی مانند کاهش حقوق وزرا و 
نمایندگان پارلمان و لغو برخی مالیات هاس��ت  اکث��ر احزاب لبنانی موافقت 
خود را با طرح س��عد الحریری اعالم کرده بودند و پس از مش��ورت ها جلسه 
هیأت دولت لبنان آغاز شد. این جلسه در حالی برگزار می شود که لبنان در 
پنج روز اخیر ش��اهد تظاهرات مردمی در اعت��راض به وضع مالیات و بحران 

اقتصادی است. 

گزارش

کارنامه سفر به افغانستان 

 بررسی رویکرد جهانی نسبت به موافقت نامه
تغییر اقلیم پاریس

اجماع در سخن نه در عمل


