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واکنش مردم جهان به تغییرات اقلیمی؛
هنوز برای جبران فرصت داریم

سینا سبزیان

موسسه بررســی افکار عمومی جهانی با نام 
ً  گزارشی را بر اساس مطالعات  YouGov، اخیرا
جهانی بر افکار و احساســات مردم در ارتباط با 
موضوع تغییــرات اقلیمی و تأثیــرات آن انجام 

داده است.
این مطالعات ویژه از پاسخ 30 هزار نفر در 28 
کشور جهان گردآوری شده است و بر اساس آن 
تفاوت های چشــمگیری در نگرش بین شرق و 
غرب به چشــم می خورد. از جمله این تفاوت ها 

می توان به موارد زیر اشاره کرد:
تقریباً 90 درصد از مــردم جهان به تغییرات 

اقلیمی باور دارند.
71 درصــد از مردم هنــد بر ایــن باورند که 
فعالیت های بشری عامل اصلی تغییرات اقلیمی 

هستند.
مردم در کشورهای شرقی و خاورمیانه احتماالً 
بیشتر از کسانی در غرب هستند که فکر می کنند 

تغییرات اقلیمی اهمیت دارد.
38 درصد از آمریکایی هــا فکر می کنند که 
تغییرات اقلیمــی نتیجه فعالیت های بشــری 
است. 37 درصد از آن ها فکر می کنند که بخشی 
از تغییرات اقلیمی در نتیجه فعالیت های بشری 
اســت؛ در حالی که 9 درصد فکــر می کنند که 
تغییرات اقلیمی در حال رویداد اســت اما نه به 
دلیل فعالیت هــای انســانی. از طرفی 6 درصد 
می گویند که اصال تغییراتی به نــام اقلیمی رخ 

نمی دهد.
75 درصد شــرکت کنندگان در این مطالعه 
از کشور فیلیپین می گویند که تغییرات اقلیمی 
تأثیرات مهمی بر زندگیشان دارد؛ در حالی که در 
ایاالت متحده تنها 24 درصد به چنین تأثیراتی 

معتقد هستند.
کشورهای حوزه اسکاندیناوی ظاهراً چندان به 
این موضوع اهمیت نمی دهند و این موضوع جالب 
به نظر می رسد، چراکه آن ها تاکنون اقلیمی بسیار 
سرد داشته اند و با گرمایش زمین، آن ها تا پایان 
قرن جاری میالدی آب و هوای منطقه ای متعادل 

خواهند داشت.
بیشتر مردم جهان بر این باورند که ما هنوز قادر 
به جلوگیری از بدترین تأثیرات تغییرات اقلیمی 
هستیم، اگرچه که باید هرچه زودتر در نحوه مقابله 

با این تأثیرات تغییرات جدی داشته باشیم.

بیشــتر مردم جهان احســاس می کنند که 
تغییرات اقلیمی احتماالً اقتصاد جهان را تخریب 
کند، خطر سیل شهرهای جهان را تهدید کند، 
منجر به مهاجرت های گســترده شــود و حتی 
جنگ های منطقه ای را رقم زنــد. بیش از نیمی 
از مردم جهان همچنین احســاس می کنند که 
تغییرات اقلیمی منجر به یک جنگ جهانی جدید 
می شود؛ اگرچه اروپایی ها و  آمریکایی ها کمتر 

چنین اعتقادی دارند.
این اطالعات به لحاظ سیاسی مهم هستند. 
مردم جوان بیشــتر موضوع تغییرات اقلیمی را 
جدی می گیرند و 42 درصــد از جمعیت جهان 
زیر سن 25 سال و 26 درصد زیر 15 سال هستند.

به دنبــال بیــداری مردمی پس از انتشــار 
چهارمین ارزیابی ســاالنه ملی اقلیم از ســوی 
دولت ترامپ، میزان مشارکت مردم در انتخابات 
متحول شده است و در نظر سنجی ها مشخص 
شده که افراد جوانی که از مواضع ترامپ در مورد 
تغییرات اقلیمی آگاه شده اند، بیشتر تمایل به 
مشارکت در انتخابات دارند تا بتوانند مواضع او 

را تضعیف کند.
این ارزیابی نشــان داد که چگونــه تأثیرات 
شــدید گرم شــدن کره زمین پدیدار شده اند و 
برای بهزیستی آمریکایی ها تهدید جدی به شمار 
می رود و این شرایط برای گروه های سنی پایین 

و افراد جوان تر تهدید جدی تری تلقی می شود.
بنابراین اگر بیشتر مردم روی کره زمین فکر 
می کنند کــه تغییرات اقلیمــی در حال رخداد 
است و فعالیت های بشری عامل اصلی این اتفاق 
هستند، و اینکه تغییرات اقلیمی به طور موثری 
بر زندگی آن ها تأثیر داشته است و همچنین ما 
همچنان قادر به جلوگیــری از بدترین تأثیرات 
تغییرات اقلیمی با سریع ترین اقدامات هستیم، 
پس چرا همچنان شــاهد افزایش سطح انتشار 

کربن در سرتاسر کره زمین هستیم؟

جهاننما
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اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان 
کــه از تهدیدات طالبان می ترســید، 
همواره تورهــای انتخاباتــی خود را 
به صورت آنالین در نرم افزار اســکایپ 
برگزار می کــرد، تا اینگونــه بتواند به 
رأی دهندگان خــارج از کابل از طریق 

دنیای مجازی دسترسی داشته باشد.
اما روز سه شــنبه )26 شهریور ماه( 
رئیس جمهور خطر سفر 60 کیلومتری 
را از پایتخت به اســتان همجوار پروان، 
به منظور برگزاری تــور انتخاباتی در 
یک مرکز آموزش پلیس به جان خرید. 
آن جا در حالی که مراسم تازه آغاز شده 
بود، طالبان یک بــار دیگر به عهد خود 
که حمله به هر چیزی کــه مربوط به 
انتخابات باشد، عمل کردند؛ در حالی 
که این مراسم، کمتر از دو هفته پیش 

برنامه ریزی شده بود.
بــه نوشــته نیویورک تایمز، یک 
بمب گــذار انتحــاری ســوار بر یک 
موتورسیکلت، در حالی که مردم منتظر 
ورود به مرکز آموزش پلیس بودند که به 

شدت حفاظت می شد، خود را منفجر 
کرد. آنطور که وزارت داخلی افغانستان 
اعالم کرد، حداقل 26 نفر در این انفجار 
کشته شدند و 42 نفر دیگر نیز آسیب 
دیدند. غنی که خــود درون مرکز بود، 
حداقل 500 متر با محل حادثه فاصله 

داشت و از این انفجار آسیبی ندید.
بنابر اعــالم وزارت داخلی، در یک 
بمب گذاری انتحــاری دیگر در کابل، 
اندکی بیشتر از یک ساعت بعد، حداقل 
22 نفر جان خود را از دست دادند و 38 

نفر نیز زخمی شدند.
طالبان، مســئولیت هر دو حمله را 
برعهــده گرفت و آن را تعهــد به وعده 
تشــدید خشــونت علیه دولت تحت 
حمایت آمریکا دانست؛ چراکه ترامپ 
یک هفته قبل اعالم کرد که مذاکرات 

صلح با این گروه را متوقف می کند.
تصمیم ترامپ مبنی بر لغو مذاکرات،  
یک ســال دیپلماســی برای مصالحه 
با طالبان و تالش بــرای پایان دادن به 
طوالنی ترین جنگ تاریخ آمریکا که پس 
از حمله یازدهم ســپتامبر 2011 آغاز 

شده بود را بر باد داد.
اینکه آیا این مذاکــرات دوباره احیا 
می شــود یا آنکه نیروهای آمریکایی 

افغانســتان را ترک می کنند، هنوز بر 
کسی معلوم نیست. غنی شکست این 
مذاکرات را به پیروزی تعبیر کرده بود، 
چراکه دولت افغانستان در این مذاکرات 
جایی نداشــت. او همچنین نســبت 
به این موضوع کــه از طالبان تعهدی 
برای همکاری در قبال ترک نیروهای 

آمریکایی نگرفته بودند، معترض بود.
حاال این شایعه در افغانستان پیچیده 
اســت که خروج آمریکایی ها می تواند 
منجر به جسورتر شدن طالبان و احتماال 
شتاب گرفتن بازگشــت به قدرت این 

گروه شود.
ذبیح اهلل مجاهد، ســخنگوی این 
گروه گفت که حمالت روز سه شنبه با 
هدف ضربه به نیروهای امنیتی افغان 

انجام شد.
مجاهد گفت که طالبــان به افاغنه 
هشدار داده بود که در تورهای انتخاباتی 
یا دیگر مراسم  اینچنینی شرکت نکنند 
و این رویدادها را اهداف نظامی  خوانده 
بود، چراکه به واسطه نیروهای امنیتی 
محافظت می شــدند. او گفت که اگر 
شهروندان در چنین مراسم های کشته 
یا زخمی  شــوند، مســئولیت برعهده 

خودشان است.

غنی پس از این حمله در حســاب 
توئیتری خود نوشــت: طالبان دشمن 
اصلی نظام جمهوری ما هستند. آن ها 
یکبار دیگر ثابت کردند که اعتقادی به 

صلح و ثبات در افغانستان ندارند.
او تأکید کرد که انتخابات بر اساس 
برنامه ریزی 28 ســپتامبر )ششم مهر 
ماه( انجام می شــود و مردم برای آینده 

سیاسی خود تصمیم  می گیرند.
حمله در کابــل دقیقــا در همان 
نقطه ای صورت گرفت که )چهاردهم 
شــهریور( یک حمله دیگــر منجر به 
کشته شدن 12 فرد از جمله یک سرباز 
آمریکایی و یک سرباز رومانیایی شده 
بود. ترامپ همین موضوع را دلیلی برای 

قطع مذاکرات صلح خوانده بود.

بنا بــر اعــالم مقامات ســالمت 
افغانستان، عمده کشــته  شدگان در 

حمله استان پروان شهروند بودند. 
عبدالقسیم 30 ســاله کسی که در 
صف ورود به سالن مراسم بود، گفت که 
اندکی پس از فرود هلیکوپتر اشرف غنی 
او متوجه موتورسواری شد که با لباس 
ارتش افغانستان به ساختمان نزدیک 
می شــد و چند دقیقه بعد بمب خود را 
در نزدیکی نیروهــای امنیتی منفجر 
کرد و پس از چند دقیقــه او تنها زجه 
مردمی را می شنید که درخواست کمک 
می کردند. وی که خود آســیب جدی 
ندیده بود گفت افــرادی را دیده که بی 
دست و پا همچون گوسفندان قصابی 

شده روی زمین افتاده بودند.
در تصاویر منتشر شده در شبکه های 
اجتماعی، تصاویر اجساد زنان و مردان 
بسیاری روی زمین دیده می شود. یک 
تصویر نیز کامیونی را نشان می دهد که 
پشت آن پر از اجسادی از زنان، مردان 

و کودکان است.
قبــل از آن کــه مذاکــرات صلح 
تعلیق شود، امراهلل صالح، معاون اول 
رئیس جمهــور، از روی خوش اقبالی 
توانســت از یک حمله پیچیده شامل 
یک خــودروی بمب گذاری شــده و 
چندین بمب گذار که توانسته بودند 
در تیر ماه به ساختمان اداری وی نفوذ 
کنند، جان ســالم به در برد. او که در 
مراســم اخیر نیز حاضر بود، از حادثه 

آسیبی ندید.
حمله اخیر در حالی صورت می گیرد 
که نیروهای افغان در حال آماده سازی 
برای حفاظت از بیــش از 5300 حوزه 
انتخاباتی هستند و 400 تا 500 حوزه از 
هم اکنون به دلیل مسائل امنیتی تعطیل 
شده اند. انتخابات مجلس سال گذشته 
و انتخابات ریاست جمهوری سال 2014 
هدف خشونت های اینچنینی و اتهامات 

فساد و عدم صالحیت قرار گرفت.
عبدالعزیز ابراهیمی، ســخنگوی 
کمیته انتخابات افغانستان گفت که با 
نیروهای امنیتی در تماس هســتیم و 
آن ها متعهد به تأمین امنیت انتخابات 

هستند.
از طرف دیگر ارتش، پلیس و نهادهای 

امنیت ملی در بخش هایی از کشور در 
حال جنگ با طالبانی هستند که مراکز 
دولتی در اســتان های شمالی را هدف 
حمالت قــرار داده اند. از زمان شــروع 
مذاکرات صلــح طالبــان و آمریکا هر 
دو طرف عملیات هــای نظامی خود را 

قدرت داده اند.
همزمان با تعلیق مذاکرات، ترامپ و 
پمپئو، وزیر امور خارجه آمریکا از تشدید 
عملیات های نیروی هوایی و نیروهای 
عملیات ویژه این کشــور در حمایت از 
دولت و ارتش افغانستان علیه طالبان 

خبر دادند.
در همین حــال طالبان عنوان کرد 
که عملیات های خود را افزایش می دهد 
و تهدید کرد که نیروهــای آمریکایی 

بیشتری را می کشد.
روز دوشنبه یک ســرباز آمریکایی 
در عملیات علیه طالبان کشته شد، این 
هفدهمین سرباز آمریکایی کشته شده 
در سال جاری میالدی بود و بیشترین 
آمار مرگ و میر آن ها از سال 2014 پس 
از اعالم پایان عملیات نظامی آمریکا در 

افغانستان به شمار می رود.
روز سه شنبه، شورای امنیت سازمان 
ملل متحد به اتفاق آرا مأموریت 17 ساله 
در افغانســتان را تمدید کرد؛ بر اساس 
این مأموریت نیروهای ســازمان ملل 
هم اکنون در حال کمک به آماده  سازی 

انتخابات هستند.
کریسفتوف هوسگن، سفیر آلمان 
در سازمان ملل که در تهیه پیش نویس 
این تمدید مشارکت داشت گفت که با 
تصویب این راهکار ما به مردم افغان این 
پیام را می دهیم که در کنار آنها هستیم و 
به سادگی از کنار مسائل عبور نمی کنیم.

طالبان حمله به کارزار انتخاباتی را عملیاتی کرد

ناقوس مرگ در افغانستان
در تصاویر منتشر شده 

در شبکه های اجتماعی، 
تصاویر اجساد زنان و مردان 

بسیاری روی زمین دیده 
می شود. یک تصویر نیز 

کامیونی را نشان می دهد که 
پشت آن پر از اجسادی از 

زنان، مردان و کودکان است

این تصمیم ترامپ یک سال 
دیپماسی برای مصالحه با 
طالبان و تالش برای پایان 

دادن به طوالنی ترین جنگ 
تاریخ آمریکا که پس از 

حمله یازدهم سپتامبر 2011 
آغاز شده بود را بر باد داد

وزارت خزانه داری آمریکا سه شنبه شب به وقت تهران ) 26 شهریور ماه( از اعمال تحریم های جدید علیه ونزوئال خبر داد. 
بنابر اعالم وزارت خزانه داری آمریکا، 3 فرد و 16 نهاد را به دلیل ارتباط با آلکس ساب تاجر کلمبیایی و شریک وی که متهم 
به کمک به نیکالس مادورو رئیس جمهور قانونی این کشور هستند، در فهرست تحریم های جدید آمریکا قرار گرفتند. در 
فهرست منتشر شده از سوی وزارت خزانه داری آمریکا نهادهایی از کشورهای ایتالیا، ونزوئال، کلمبیا و پاناما مشاهده می شود. 
استیون منوشین وزیر خزانه داری آمریکا در این زمینه اظهار داشت، این اقدام باعث افزایش فشار بر آلکس ساب و شبکه وی 
می شود. دولت آمریکا در ژانویه )دی ماه( سال جاری میالدی، خوان گوایدو رئیس جمهور خودخوانده ونزوئال را به رسمیت 
شناخت و تالش کرد؛ با اعمال فشار به دولت مادورو که با آراء مردم به عنوان رئیس جمهور 
برگزیده شده بود، او را از قدرت خلع کند. وزیر خارجه ونزوئال تاکید کرد؛ اقدام واشنگتن 
در فعال کردن پیمان نظامی کشورهای قاره آمریکا با هدف فراهم آوردن مداخله نظامی 
علیه کاراکاس، را شرم آور خواند.خورخه آریزا وزیر خارجه ونزوئال، اقدام اخیر واشنگتن 
 در فعال کردن پیمان نظامی کشورهای قاره آمریکا را میراث شرم آور استعمارگری نو 

در آمریکای التین توصیف کرد.

پس از آنکه احزاب سیاسی اسپانیا در پی انتخابات بی نتیجه 28 آوریل )هشتم اردیبهشت ماه( به توافق برای تشکیل 
دولت نرسیدند، مادرید به برگزاری چهارمین انتخابات پارلمانی در مدت چهار سال نزدیک تر شده است. به نوشته روزنامه ال 
پائیس، رهبران سیاسی اسپانیا در دو روز گذشته با پادشاه فیلیپه ششم که عصر سه شنبه )26 شهریور ماه( در بیانیه ای اعالم 
کرد نامزد دیگری را برای رای گیری نخست وزیری معرفی نمی کند، دیدار کردند. با وجود ماه ها مذاکرات، هیچ توافقی میان 
حزب سوسیالیست و شریک بالقوه آن از جناح چپگرا موسوم به یونیداس پودموس حاصل نشد؛ بیشتر کرسی های انتخابات 
آوریل به سوسیالیست ها رسید اما این حزب از کسب اکثریت بازماند. پس از طی شدن فرایند قانونی، پادشاه اسپانیا با رهبران 
احزاب دیداری داشت تا مشخص شود حمایت از سانچز برای نخست وزیری کفایت 
می کند یا خیر.  در حالی که هیچ تحول دقیقه نودی بعید نیست، پارلمان به زودی 
منحل خواهد شد و تکرار انتخابات پارلمانی برای 10 نوامبر )19 آبان ماه( اعالم شده 
است. هر نوع تالش برای تشکیل دولت هنوز محتمل است و تا نیمه شب 23 سپتامبر 
)یکم مهر ماه( امکان رای گیری وجود دارد. این بدین معناست که ممکن است پادشاه 

اسپانیا نامزدی از احزاب سیاسی را برای پست نخست وزیری معرفی کند.

اسپانیا در آستانه چهارمین انتخابات ظرف چهار سالآمریکا باز هم ونزوئال را تحریم کرد

دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، رابرت سی اوبرایان را 
به عنوان مشاور امنیت ملی جدید خود معرفی کرد. اوبرایان 
جانشین جان بولتون می  شود که برکناری اش چند روز پیش 
اعالم شد. به گزارش بی بی سی  فارسی،  ترامپ می گوید مدت 
زیادی با مشاور امنیت ملی جدیدش کار کرده و به موفقیت 
او در مقام جدید اطمینان دارد. پــس از مایکل فلین، اچ آر 
مک مستر و جان بولتون، رابرت سی اوبرایان چهارمین کسی 
است که در دوران ریاســت جمهوری آقای ترامپ در مقام 
مشاور امنیت ملی قرار می گیرد. رابرت سی اوبرایان تا پیش 
از این به عنوان فرستاده ویژه رئیس جمهور در امور گروگان ها 
در وزارت خارجه آمریکا کار می  کرده است. اوبرایان پیشتر در 
دوران مسئولیت کاندولیزا رایس و هیالری کلینتون در وزارت 
خارجه آمریکا، در رابطه با اصالحات قضایی در افغانســتان 

مسئولیت داشت.

او در دوران ریاست جمهوری جورج بوش پسر سابقه کار 
در هیات نمایندگی آمریکا در سازمان ملل را داشت. در آن 

مقطع جان بولتون سفیر آمریکا در سازمان ملل بود.
اوبرایان پیشتر در مصاحبه ای خود را »همکار و دوست 
دیرینه« بولتون توصیف کرده و او را بهترین فرد برای مذاکره 

دوباره درباره توافق هسته ای با ایران خوانده بود.

روند أخذ رأی در بیســت ودومین انتخابــات پارلمانی 
رژیم صهیونیستی سه شنبه شب پایان یافت و کل آراء صبح 
چهارشنبه )27 شهریور ماه( به طور کامل شمارش شده است. 
برای نخستین بار تا شمارش 56 درصد آراء، ائتالف آبی سفید 
از لیکود پیش افتاده است. نتایج رسمی هنوز اعالم نشده اما 
آن چه اعالم شده، نشان دهنده رقابت بسیار نزدیک حزب 
لیکود و کاُخل الوان )آبی-سفید( به رهبری بنیامین نتانیاهو 
و بنی گانتز است.  تا االن هیچ کدام از دو جبهه رقیب، کار را به 
سود خود یکسره نکرده اند. کمیته مرکزی انتخابات، میزان 
مشارکت را حدود 63.7 درصد اعالم کرده که در مقایسه با 
انتخابات قبلی در ماه آوریل )فروردین ماه( 2.4 درصد رشد 
داشته است.  طبق آخرین تحلیل ها، شخص بنیامین نتانیاهو 
تا حدودی به شکست نزدیک شــده هر چند حزب لیکود 
در صورتی که نتانیاهو را از گزینه های نخســت وزیری کنار 

بگذارد، هنوز بخت زیادی برای تشکیل دولت دارد. لیبرمن 
صبح چهارشنبه پس از روشن شدن نتیجه غیررسمی مقابل 
منزلش در شهرک نوکدیم گفت: تا اینجا یک کرسی اختالف 
است. پس یک گزینه بیشتر نمی ماند و آن دولت وحدت ملی 
اســت. ما جز دولت وحدت ملی  لیبرال گزینه ای نداریم. با 

احزاب عربی ائتالف نمی کنیم. نباید وقت را تلف کرد.

انتخابات رژیم صهیونیستی؛

بخت کم نتانیاهو و مهم شدن نقش لیبرمن
جانشین جان بولتون معرفی شد

»رابرت سی اوبرایان« مشاور امنیت ملی جدید ترامپ

خبرخبر


