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هربند توافق نیازمند یک توافق

دیپلماســی اســلو بیهــدف نبــود ،امــا هــدف راه حــل فراگیر را کــه ما در
نشســتهای هماهنگــی وزرای خارجــه فلســطین و کشــورهای همجــوار
(ســوریه ،لبنان ،مصــر و اردن) در پــی آن بودیم ،دنبــال نمیکرد .هدف
نخست اسرائیلیها شکستن هماهنگی موجود میان طرفهای یاد شده
در باال به هر شــکل ممکن و ســپس ،منتفی کردن راه حل فراگیر سیاسی
در همــه جبهههــا ،بهعنوان یک امر واقــع بود .آنها با توافق اســلو موفق
شدند مهمترین روند مذاکراتی یعنی فلسطین را از ما جدا کنند.
بــا اینکــه نشســتهای هماهنگــی مــا ،اســرائیل را از طریــق مذاکرات
ناچــار بــه اجــرای قطعنامههــای شــورای امنیــت نمیکــرد ،امــا حداقل
ارتباط ما عربها را با یکدیگر حفظ و میزان اختالف میان کشــورهای ما
را کم و همزمان نیتهای نامتمایل به صلح اســرائیل را برای دوســت و
دشــمن آشــکار میســاخت .توافقنامه پنهانی اســلو همه اینها را از میان
بــرد ،بیآنکــه هیچ تضمینــی درباره مســائل اصلی مرتبط با سرنوشــت
ملت فلســطین دریافت کند .رابین بالفاصله پس از امضای اســلو ،برای
جلوگیری از فروختن اوهام به افکار عمومی فلســطین از ســوی جماعت
اسلو ،شتابان اعالم کرد «هیچ بحثی پیرامون قدس ،شهرکها و کشوری
برای فلســطینیها در گفتوگوهای اســلو ،انجام نشده است» .گفتههای
او تالشهــای مذاکــره کنندگان عرب را بــرای ارائه تصویر غیــر واقعی از
توافــق اســلو ناکام گذاشــت ،زیــرا گفتههــای اســرائیلیها  -متأســفانه -
از راســتی بیشــتری در مقایســه بــا اطمینــان بخشــیهای برخــی رهبران
فلسطینی برخوردار بود.
هواپیمــای عرفــات در تاریخ  ۵ســپتامبر  ۱۹۹۳در فرودگاه دمشــق بر
زمیــن نشســت و عرفــات بــه دیــدار رئیسجمهوری اســد آمد تــا او را در
جریان متن توافقنامه صلح فلســطینی  -اســرائیلی پیش از جشن اعالم
آن قــرار دهد .رئیسجمهــوری بیش از یک بار توافقنامــه را خواند و این
کار از نیم ســاعت بیشــتر به درازا کشید ،زیرا اســد برخی مواد آن را بیش
از یــک بــار میخوانــد .همه حاضــران در مالقات ،در ســکوت و به انتظار
بودنــد .عرفــات کوشــید تــا بــرای رئیسجمهــوری کــه غــرق در خواندن
توافقنامــه بــود ،امیدهــا و آرزوهــای خود از ایــن توافق را تشــریح کند که
بهنظر او منتهی به کشــور مستقل فلســطینی دارای حاکمیت بهپایتختی
قدس میشــد .اســد به عرفات پاسخ داد« :هر بند این توافقنامه نیازمند
مذاکرات دوباره میان شما و اسرائیلیها و توافقی جدید است».
بحث میان اسد و عرفات ،شاخه شاخه شد و از چارچوب دیپلماتیک
اما آکنده از اختالف خود خارج نشــد .ســرزنش و نکوهشی در میان نبود.
هنــوز قراردادهــای کمــپ دیویــد از بیــن نرفتــه و حتی اگر میخواســتیم
هم ،پشــت ســر گذاشته نشــده بود .اما چگونه در برابر چشــمان ما از آن
نســخهبرداری شــده بود ،مایی که مصر را بهخاطر رها کردن فلسطین با
امضای قراردادهای کمپ دیوید ،تحریم کرده بودیم.
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دانشمندان مدتها است درباره افزایش
دمــای زمین هشــدار داده و تأکید کردهاند
ادامــه این وضعیت میتوانــد جهان را به
نابودی بکشاند و اکنون در حالی که شرایط
و تغییــرات اقلیمــی بدتر از هــر زمانی به
نظر میرســد ،ســران گروه  20در نشســت
امسال خود در ایتالیا حاضر شدهاند و همه
نگاهها به آنها اســت تا ببینند ،آیا آنها این
وضعیت را بهبود میبخشند.

ســران گروه  20در حالی نشست خود را
برگــزار کردهاند که نه فقط دانشــمندان
کــه سیاســتمداران ،فعــاالن محیــط
زیســت و حتــی مــردم عــادی پیامــی
روشــن برای آنها دارند و آن این نیست
کــه مــا نیــاز بــه گامهای شــما داریــم تا
مســأله تغییــرات اقلیمــی را همیــن
امــروز و نه فردا ،پایان دهید .زیرا جهان
نمیتواند بیش از این منتظر بماند.

مــردم ژاپن امــروز یکشــنبه در انتخابات
پارلمانــی شــرکت میکننــد .یکــی از
اصلیترین مســائلی که تبدیــل به کلید
پیــروزی کاندیداهــای نمایندگــی در
پارلمــان شــده اســت ،مســأله مبــارزه با
کووید  19اســت که ژاپــن همچنان درگیر
بــا آن اســت و مــردم از شــرایط کنونــی
ناراضی هستند .دیپلماسی و امنیت نیز
از دیگر فاکتورهای مهم انتخابات است.

پروژه عربستان برای اخراج سفرای لبنان از کشورهای عربی

زهره صفاری /جنجال بازنشــر اظهار نظر
انتقــادی وزیــر اطالعــات لبنــان دربــاره
جنایت عربســتان و شــرکایش در جنگ
یمن ،خشــم مقامات ســعودی را چنان
برانگیخــت کــه بــا اعــام ممنوعیــت
واردات از لبنــان ،بــا دادن فرصتــی 48
ســاعته به ســفیر ایــن کشــور ،او را اخراج
کردند .در پی ایــن اقدام بحرین و کویت
نیــز بــا تبعیــت از عربســتان بــا احضــار
سفرایشــان از بیروت ،عذر سفیر لبنان را
از کشور خود خواستند.
به گزارش شــبکه خبــری «الجزیره»،
عربستان با انتشار بیانیهای در خبرگزاری
رســمی این کشور ضمن تأســف از تداوم
رونــد ناکامیهــا در تعامــل بــا مقامــات
لبنان ،اظهارات وزیر لبنانی را توهینآمیز
خوانــد و اعالم کــرد تبعات ســنگینی در
انتظــار ایــن کشــور خواهــد بود .ســاعاتی
پــس از این بیانیه و اخراج ســفیر لبنان از
ریاض ،وزیر خارجه بحرین نیز از دســتور
منامــه دربــاره فرصــت دو روزه به ســفیر
لبنان در این کشور پرده برداشت .کمتر از
 24ســاعت بعد کویت نیز روندی مشابه
را در حمایــت از عربســتان پیش گرفت.
اما فیلــم مصاحبــه «جــورج قرداحی»،
وزیــر اطالعات لبنان که بیــش از یک ماه
قبل نبرد حوثیها را دفاع از خود در برابر
تجاوز ائتالف سعودی خوانده و با بیهوده
دانســتن ایــن جنــگ طوالنــی ،خواســتار
پایان آن شده بود ،آتش اختالفات پنهان

دو کشور را برافروخته کرد تا سعودیها با
توهین آمیز خواندن آن ،شمشیر دشمنی
با لبنان را از رو ببندند.
این اقدام عربســتان اما در اوج بحران
اقتصــادی و سیاســی لبنــان ،مقامــات
این کشــور را نگــران کرده اســت« .نجیب
میقاتــی» ،نخســت وزیــر لبنــان کــه پس
از کشــمکشهای فــراوان ســکان دولــت
جدید را به دســت گرفته اســت ،در حالی
کــه پیشتر در بیانیه مشــترکی بــا رئیس
جمهــوری لبنــان اظهــارات «قرداحــی»
را موضــع شــخصی او اعالم کــرده بود ،با
اعالم واکنش ســخت ســعودیها ضمن
ابراز تاســف از ایــن تصمیمات گفت« :ما
برادرانــه از رهبــران عــرب میخواهیم پا
بــه میدان بگذارند و برای حل این بحران
گام بردارنــد« ».میقاتــی» در شــرایطی
رهبــران عــرب را دعوت بــه میانجیگری
کــرده اســت که اوایــل هفته جــاری عالوه
بــر عربســتان؛ امــارات ،کویــت و بحریــن
بــا فراخوانــدن سفرایشــان بــه مصاحبه
«قرداحی» واکنش نشــان دادند و شورای
همکاری خلیج فارس که دو کشور قطر و
عمان را نیز دربر میگیرد بیانیه اعتراضی
در ایــن باره صــادر کردند .حتــی برخی از
رهبران حامی عربستان خواستار برکناری
قرداحــی از کابینه لبنان شــدند .البته این
نخســتین باری نیســت که اظهــارات یک
مقام لبنانــی به قیمت برکنــاری او تمام
میشــود .به نوشــته «بلومبــرگ» ،اوایل

«جورج قرداحی» ،وزیر اطالعات لبنان با اظهارات خود عربستان را خشمگین کرده است

ســال جاری «شــربل وهبه» ،وزیر خارجه
لبنــان نیز به دلیل اینکه دولتهای عرب
خلیــج فارس را عامل پــرورش گروههای
تکفیــری خوانــده بــود ،متهم بــه توهین
به عربســتان شــد و تحت فشــار اســتعفا
داد .در برهه فعلی نیز به نظر نمیرســد
«قرداحی» سرنوشت متفاوتتری داشته
باشدچراکه«میقاتی»بصراحتبربهبود
روابط با همسایگان ثروتمند عرب تأکید
کــرده اســت .موضعی که به بــاور ناظران
از منظر دیپلماتیک« ،قرداحی» را نیز که
همچنان بر موضع خود پافشاری میکند،
به سمت استعفا سوق میدهد.
ëëکینه سعودیها از حزباهلل
بــه بــاور کارشناســان ،ســعودیها
ناخشــنود از نفــوذ حــزباهلل در دولت و
حکومت لبنان ،به دنبــال روزنهای برای
فــوران خشــم خــود از مقاومــت بودند و

بازنشر مصاحبه «قرداحی» که از حامیان
حــزباهلل اســت ،ایــن زمینــه را فراهــم
آورد .در ایــن شــرایط تقدیر حــزباهلل از
اظهــارات «قرداحــی» و حمایــت آنها از
یمــن ،عربســتان را برانگیختهتــر کرده و
وزیر خارجه عربستان که کشورش همسو
بــا اســرائیل ،حــزب اهلل را تروریســت
میخواند ،این جنبش را به کنترل لبنان
متهــم کــرد .تقابــل عربســتان بــا حزب
اهلل از چنــد مــاه قبــل شــکل جــدی تری
بــه خــود گرفــت و عربســتان نخســتین
نشــانه دشــمنی علنیاش با این گروه را
با تروریســتی خواندن مؤسسه اقتصادی
وابســته به حزباهلل نشــان داد و ســپس
این گروه را عامــل ورود داروهای قاچاق
به لبنان عنوان کرد .به نوشــته «رویترز»،
«ســعد حریــری» ،نخســت وزیــر ســابق
لبنــان نیــز کــه روابــط نزدیکی بــا ریاض

بودجه کالن امریکا
علیه کر ه شمالی

دارد ،در بیانیه ای نوشــت« :ما لبنانیها
در جهنم زندگی میکنیم .سیاستهای
بــی پــروا و تهاجمــی بــا نــام حفاظت از
تمامیت ارضی لبنــان را به منزویترین
دوران در تاریخ خود کشــانده اســت .اما
مســئولیت این وقایع بر دوش حزباهلل
و موضع خصمانه آنها نسبت به اعراب
و دولتهای حوزه خلیج فارس است».
ëëپیام یمن به جهان
در حالــی کــه اتحادیــه عرب شــکاف
میــان لبنــان و کشــورهای حــوزه خلیــج
فــارس را کــه هرگونــه تعامل عربســتان
و لبنــان حتــی در حــوزه توریســتی را نیز
ممنــوع کــرده ،نگــران کننــده دانســته
اســت ،به نوشــته «آناتولی» ،حوثیهای
یمــن عربســتان را به تحریمــی بزرگتر
تهدیــد کردنــد« .محمد الحوثــی» رهبر
انصــاراهلل در توئیتــی نوشــت« :اگــر
عربستان بخواهد در واکنش به اظهارات
وزیــر اطالعــات لبنــان ،محصــوالت این
کشور را تحریم کند ،حوثیها اجازه ورود
کاالهــای عربســتان از بندرهــای یمــن را
نخواهنــد داد ».ایــن در حالــی اســت که
بــه گــزارش ایســنا بــه نقــل از المســیره،
«محمد عبدالســام» ،ســخنگو و رئیس
هیــأت مذاکــره کننده جنبــش انصاراهلل
نیز به مردم لبنــان گفت« :کارهای رژیم
عربستان شما را نترساند .پس از آنکه به
لطف خدا ســعودیها شکســت بخورند
بدون دندان حمله میکنند».

وزارت امور خارجه امریکا درصدد
اعطــای کمــک مالــی  ۱۲میلیون
دالری به نهادهایی است که برای
اجرای تحریمهای ســازمان ملل
علیــه کر ه شــمالی و جلوگیــری از
گســترش تســلیحات توســط این
کشور منزوی فعالیت میکنند .به
گزارش ایسنا ،به نقل از خبرگزاری
یونهاپ ،دفتر امنیت بینالمللی
 منع گسترش تسلیحات وزارتامور خارجــه امریکا  -در بیانیهای
خبــرداده اســت ،بــرای اجــرای
قطعنامههــای شــورای امنیــت
ســازمان ملل درباره کر ه شمالی،
شناســایی و توقــف فعالیتهــای
فرار از تحریم این کشــور را بهطور
ویــژه تحــت نظــر دارد و بههمین
منظــور بــا ارائــه بودجــهای 12
میلیــارد دالری ،بــه ســازمانهای
داخلــی و بینالمللی کمکهایی
ارائه میکند تا مانع این امر شود.
بنــا بر ایــن بیانیــه انتظــار میرود
حــدود  ۳۰ســازمان از ایــن کمک
مالــی بهرهمند شــوند ،بــه طوری
کــه هر کدام حداقــل  ۵۰هزار دالر
و حداکثــر  ۲۵۰هــزار دالر دریافت
خواهــد کرد .متقاضیــان دریافت
این کمک مالی تا پایان ماه ژانویه
فرصت دارند تا درخواســت خود
را ثبت کنند.

گردهمایی بزرگ سران  20کشور صنعتی جهان

بنفشــه غالمــی /نشســت گــروه 20
دیروز در حالی شــروع شــد که باوجود
اصلیتریــن محور آن که بر سرنوشــت
کل کــره زمیــن تأثیرگذار اســت ،یعنی
تغییــرات اقلیمــی ،حاشــیهها در آن
پررنگتــر از اصــل بــه نظــر میرســید
و رســانهها بیــش از آنکــه منتظــر
نتیجــه مذاکــرات ســران ایــن گــروه
باشــند ،مترصــد نتایج ایــن دیدارها و
نشستهای دو نفره بودند که قرار بود
دیشب انجام شوند.
به گزارش ســایت شبکه خبری «ان
بی ســی» ،مقامات عالیرتبــهای که در
این نشست حضور دارند ،از کشورهای
آرژانتیــن ،اســترالیا ،برزیــل ،کانــادا،
چین ،فرانســه ،آلمان ،هند ،اندونزی،
ایتالیــا ،ژاپــن ،مکزیــک ،روســیه،
عربســتان ،افریقــای جنوبــی ،کــره
جنوبــی ،ترکیــه و در کنار آنهــا اتحادیه
اروپا میآیند که در مجموع  80درصد
تولیــد ناخالــص داخلــی جهــان و 60
درصد جمعیت جهان را در خود جای
دادهانــد .اما حضــور «بایــدن» که این
نخســتین حضور او در گروه  20اســت،
بیش از دیگران مورد توجه قرار دارد.

ëëبایدندردوراهیمقابلهباخرسواژدها
«بایــدن» در حالــی به عنــوان رئیس
جمهــوری کشــوری کــه از بزرگتریــن
تولیدکننده گازهای گلخانهای اســت ،در
نشســت گروه  20شرکت کرده که به نظر
میرســد بیش از مســأله تغییرات جوی
در پی آن اســت کــه اذهان حاضــران در
این نشست را متوجه آن سازد که امریکا
دیگر به شــعار نخست امریکای «دونالد
ترامــپ» عقیــدهای نــدارد و خواهــان
بازیابــی روابــط بــا دوســتان و متحــدان
ســابق خود اســت .وی همچنین در این
ســفر به مســأله تجارت جهانی و قوانین
آن ،رویارویی با چین و مسأله افغانستان
توجــه دارد .در بین این مســائل مســأله
رویارویی با چین و نفوذ جهانی آن اولین
و مهمترین مسأله برای «بایدن» است.
این در حالی اســت که شماری از رهبران
اروپایی خواهان بازنگری امریکا در روابط
خود با چین هســتند .زیرا در شرایطی که
به هر دو کشــور نیاز دارنــد ،نمیخواهند
بیــن آنها مجبــور به انتخاب یکی شــوند
و اگــر «بایــدن» منتظــر چنیــن انتخابی
باشــد ،در مذاکــرات گروهــی و دوجانبــه
میتوانــد بــا اختــاف نظرهــای شــدید

روبهرو شود .ضمن آنکه اروپاییها بیش
از اینکه نگران اژدهای خوش آب و رنگ
چین باشــند ،نگران نگاههای خرسی که
بیــخ گوش آنهــا در حــال غرش اســت،
هســتند .اما مسأله این اســت که در توان
امریکا نیســت که همزمــان در دو جبهه
وارد عمــل شــده و هم با روســیه و هم با
چیــن وارد چالش شــود و قطعــاً در نبرد
همزمــان بــا خــرس و اژدها ،ایــن عقاب
است که شکست خواهد خورد.
ëëبوی خوش نفت و گاز
یکی دیگر از مسائلی که از دیروز ذهن
بویژه مقامات عالیرتبه امریکا و اروپا را به
خود مشغول داشته ،مسأله بهای انرژی
اســت .در ماههــای اخیــر بهای انــرژی از
جملــه برق که خواه ناخواه متأثر از بهای
نفت و گاز است ،در اروپا و امریکا افزایش

قابــل توجهی داشــته اســت .از همین رو
بویژه بــه خاطر حضور عربســتان در این
نشست و همین طور روسیه که شریان گاز
اروپا زیر پای آن است ،مسأله بهای نفت
و گاز از مسائل مهمی است که سران گروه
 20از دیروز مورد بررسی قرار دادهاند.
ëëصدای گوشخراش سرفههای کرونا
در حالــی کــه شــماری از کشــورهای
حاضــر در گــروه  20در حــال انبــار کردن
واکسنهای کرونا و ســودجوییهای آتی
آن هســتند ،ســازمان بهداشــت جهانی
دربــاره وضعیت ســامت مــردم جهان
به اعضای این گروه هشــدار داده اســت.
از همین رو همه جهانیــان امیدوارند در
این نشســت تصمیمی درست برای این
وضعیت گرفته شــده و کشــورهای فقیر
نیز از واکسن بهره مند شوند.

تحلیل روز

وقتی روسها هم «محیط زیستی» میشوند
سرگئی گورییف

اقتصاددان ارشد بنیاد ترمیم و توسعه اروپا
مترجم :وصال روحانی

در لطیفــهای کــه روسهــا طــی دهــه  1970دربــاره
کمونیســتهای حاکــم بــر مســکو بــر ســر زبانهــا
انداخته بودند ،اعضای پولیت بورو (شــورای مرکزی
حزب کمونیســت) اســتالین را از نو زنده میکنند و از
وی میپرســند بــرای غلبه بــر اوضاع بــد اقتصادی و
اجتماعی کشــور چــه باید انجام بدهنــد و او میگوید
ابتــدا همه کمونیســتها را به گلوله ببندید و ســپس
کرملین را به رنگ ســبز درآورید .اعضای شگفتزده
پولیت بورو میپرســند چرا ســبز و اســتالین میگوید:
مــن از قبل هم میدانســتم کــه در مــورد بخش اول
خواسته من هیچ ابهامی ندارید!
امــا اینــک (اواســط پاییــز  )2021کرملین نــه تنها
تغییر رنگ نداده ،بلکه براساس مؤلفه کمونیستها
همچنــان قرمزرنگ اســت ولی در عین حــال از زبان
رؤســای این کاخ و به واقع رهبران روســیه حرفهای
زیادی در مورد لزوم ایمنسازی محیط زیست شنیده
میشــود و البد میدانید که سبز نشانه محیط زیست
و لــزوم حفاظــت از محیــط زیســت در فرهنــگ اکثر
کشــورها اســت .از همیــن رو والدیمیــر پوتین ،رئیس
جمهوری دیرپای روســیه در ســمینار اخیــر «انرژی و

حیــات» در شــهر مســکو تصریح کــرد که هــدف این
کشــور باید پاکســازی شــرایط اقلیمی روســیه تا سال
 2060باشد که برابر با زمان مقرر شده توسط چینیها
برای رسیدن به چنین حدنصابی است.
بــرای روسها که معموالً از چنیــن دغدغههایی
مبرا بودند ،این یک تغییر رویکرد حیرتانگیز است
و حتی در تفاهمنامه سال  2015پاریس درخصوص
تعدیــل و ترمیم شــرایط آب و هوایی دنیــا ،روسها
متعهــد شــده بودنــد کــه حجــم گازهــای گلخانهای
خــود را  75درصــد کاهــش دهنــد تا هــوا در یک کره
زمیــن «بشــدت آلوده شــده» قــدری تلطیف شــود.
در ژوئــن  2020نیــز روســیه در طــرح  15ســاله بــرای
اجــرای برنامههــای تأمین انرژیاش متذکر شــد که
نــه تنهــا در حجم وعده داده شــده خود بــرای تولید
گاز و زغالســنگ تغییری نخواهــد داد ،بلکه از روند
افزایــش تولیــد نفــت خــود جلوگیــری خواهــد کرد.
شاید هم یک دلیل تغییر گرایشهای روسیه در این
زمینه ،تــاش برای جلب قلــوب خارجیها و خارج
شــدن از انزوایی اعمال شــده از ســوی غرب باشد که
روسها در اکثر اوقات در سلسله معادالت سیاسی و
بینالملل متحمل آن شدهاند.
بــاور پوتیــن این اســت که وقتــی غربیهــا ببینند
روسها با نگرانیهای آنان همســو شــده و مثل آنان

غم شــرایط تیره زیســتی در کره خاکــی را میخورند،
آنهــا هم به نوبه خود به تعامل و همکاری بیشــتری
با روســیه در مورد مســائل مختلف خواهند پرداخت
و دیگــر به دولت مســکو به عنوان یک نهاد همیشــه
مخالفخوان و ضــد اصول غربی نگاه نخواهند کرد.
حقیقت امر هر چه باشــد ،به دســتور همین دولت از
اوایل تابستان امسال هفت کارگروه متفاوت و مفصل
به ترمیــم روشهــای مختلف پاکســازی بخشهای
متعدد روسیه مشغول شده و راههای پیشنهادیشان
را هــم بــه دولــت مرکــزی ارائــه دادهانــد .قرار اســت
روســیه یــک برنامــه انحصــاری و امتحانــی را بــرای
جزیره ســاخالین این کشــور به اجرا بگــذارد که هدف
از آن ،عاریســازی آب و هوای حاکم بر آن از هرگونه
آلودگیهــای کربنی حداکثر تا تاریخ  2025اســت که
فقط ســه سال و اندی تا آن فاصله داریم .شاید گفته
شود که همه اینها تا این لحظه فقط در حد وعدههای
انجام نیافته اســت اما برای کشوری که تا همین چند
ســال پیش اصالً زحمــت ورود به چنیــن مقولههای
درجــه چندمــی را -از منظر خویش -نمــیداد ،یک
تغییر رویه بزرگ به حساب میآید .آینده را چه کسی
دیده اســت .شاید سران کرملین ســرانجام روزی این
عمارت تاریخی را هم به رنگ سبز درآورند!
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