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نشست کاپ ۲۷پایان یافت؛ 
خوشحال کننده برای کشورهای فقیر، 
نگران کننده  برای حامیان محیط زیست

اجالس تغییرات اقلیمی )کاپ ۲۷( ســازمان ملل، در 
شرم الشیخ مصر با توافقی تاریخی درباره کمک به کشورهای 
فقیر که در برابر تغییرات اقلیمی آســیب پذیرند، به پایان 

رسید.
به گزارش بی بی سی  فارســی، این کمک برای مقابله 
کشورهای آسیب پذیرتر در برابر تغییرات اقلیمی با حوادثی 
نظیر سیل، طوفان و سایر حوادثی است که به واسطه انتشار 

کربن توسط کشورهای ثروتمند تشدید شده است.
بعضی از شرکت کنندگان در این نشست البته درباره 
نبود آینده نگری در متن نهایــی این اجالس ابراز ناامیدی 
کرده اند؛ این نشست دو هفته جریان داشت و مذاکرات تا 
ســاعات ابتدایی امروز هم ادامه یافت. با وجود این توافق، 
هنوز درباره کمک مالی برای جبران خسارت های ناشی از 

تغییرات اقلیمی تعهدی صورت نگرفته است.
در این نشست تعهد به محدود کردن افزایش متوسط 
یک و نیم درجه ای گرمای زمین تکرار شد ولی توافقی درباره 

کاهش بیشتر انتشار گازهای گلخانه ای صورت نگرفت.
توافق درباره کمک به کشورهای فقیر آسیب پذیر در برابر 
تغییرات اقلیمی البته با استقبال روبرو شده است. آفریقای 
جنوبی ضمن استقبال از این توافق خواستار اقدامات بیشتر 

و فوری در این زمینه شده است.
شــری رحمان، وزیر تغییران اقلیمی پاکستان گفته 

30 سال طول کشیده تا »اولین گام مثبت« برداشته شود.
اتحادیه اروپا می گوید توافق نهایی اخیر برای مردم جهان 
»کافی نیست« و همچنین این اقدام برای سرعت بخشیدن 

به کاهش آلودگی توسط آلوده کنندگان اصلی کم است.
آلوک شارما، نماینده بریتانیا در اجالس سال گذشته 
تغییــرات اقلیمی کــه در گالسکو-اســکاتلند-برگزار 
شد می گوید تعهد روشــنی درباره مســائل اصلی نظیر 

کنارگذاشتن سوخت های فسیلی انجام نشده است.

ابراز نا امیدی گوترش و اتحادیه اروپا
 از نتایج کنفرانس آب و هوا

دبیر کل سازمان ملل و اتحادیه اروپا  از نتایج کنفرانس 
آب و هوا در شرم الشیخ ابراز ناامیدی کرد.

دبیرکل سازمان ملل دیروز - یکشنبه- از اینکه کنفرانس 
آب و هوا در شرم الشیخ در وضع طرحی برای کاهش اساسی 
انتشار گازهای گلخانه ای ناموفق بوده است، ابراز تاسف کرد.

»آنتونیو گوترش«، تاکید کرد: »سیاره ما هنوز در بخش 
اورژانس اســت. ما اکنون به کاهش شدید انتشار گازهای 
گلخانه ای نیاز داریم و این موضوعی است که این کنفرانس 
آب و هوایی آن را مد نظر قرار نداده است«. اتحادیه اروپا نیز 
به نوبه خود از توافقنامه به دست آمده درباره انتشار گازهای 

گلخانه ای در نشست شرم الشیخ ابراز ناامیدی کرد.
»فرانس تیمرمن«، نایب رئیس کمیسیون اروپا در جلسه 
پایانی کنفرانس گفت: »آنچه انجام دادیم به عنوان یک گام 
رو به جلو کافی نیست، تالش های بیشتری از سوی عامالن 
اصلی آلودگی را الزامی نکرده است ما از اینکه این امر محقق 

نشده است، ناامید هستیم«.
    

سوناک در دیدار با زلنسکی:
تکنولوژی مقابله با پهپادهای ایرانی را 

در اختیار اوکراین قرار می دهیم
نخســت وزیر انگلیس در دیدار بــا رئیس جمهوری 
اوکراین، با تکــرار برخی ادعاها در خصوص اســتفاده از 
پهپادهای ایرانی در جنگ اوکران، گفت که کشــورش 
تکنولوژی مقابله با این پهپادهــا را در اختیار کی یف قرار 
می دهد. ریشی ســوناک افزود که انگلیس تصمیم دارد 
۱۵0 فروند تســلیحات ضد هواپیماهای جنگی و دیگر 
تکنولوژی های دفاع هوایی در اختیار اوکراین قرار دهد. وی 
روز شنبه در جریان سفری غیرمنتظره وارد اوکراین شد. 
این نخستین سفر نخست وزیر جدید انگلیس به کی یف از 

زمان تصدی این سمت است.
    

سازمان ملل: 
۸۲۹  تن در درگیری های قبیله ای 

سودان کشته شدند
سازمان ملل از کشته و زخمی شــدن بیش از ۱۸00 
سودانی در درگیری های قبیله ای در این کشور خبر داد. به 
گزارش ایسنا، به نقل از سایت المشهد السودانی، دفتر امور 
انسانی سازمان ملل )اوچا( در بیانیه ای اعالم کرد، در نتیجه 
درگیری های قبیله ای سودان از ابتدای سال جاری تا اکتبر 
گذشته ۸۲۹ تن در این کشور کشته، ۹۷3 تن دیگر زخمی و 
بیش از ۲۶۵ هزار تن دیگر آواره شدند. همچنین در این بیانیه 
آمده است، اکتبر گذشته به دنبال درگیری های قبیله ای 
سودان، ده ها هزار سودانی از بخش هایی از غرب کردفان و 

نیل آبی آواره شدند.

جهان نما

فرشاد گلزاری

چینی ها بعد از نشست اخیر 
حزب کمونیست چین که در 
آن دوره رهبری شی به مدت 

پنج سال دیگر تمدید شد، 
به این سمت رفته اند که برای 

جلوگیری از نفوذ آمریکا 
در محیط پیرامونی خود و 
تخریب چهره پکن در این 

جغرافیا همگرایی موضعی و 
نقطه ای را برگزینند

همه ما به نوعی یکبار هم که شده واژه 
»اژدهای سرخ« را در ادبیات سیاسی یا 
تیترهای مطالبی که در حوزه بین الملل 
منتشر می شود شــنیده ایم که به نوعی 
داللت بر چین دارد. برخی  معتقدند که این 
واژه نوعی آرایه فرهنگی به حساب می آید 
که از نمادهای اجتماعی و بومی این کشور 
وام گرفته شده اســت و برخی دیگر این 
واژه را نوعی برجسته کردن جایگاه چین 
به عنوان یک غول سیاســی- اقتصادی 
می دانند. در نهایت می توان گفت هر دو 
برداشت صحیح اســت اما موضوع متن 
حاضر اصوالً از همان تعریف دوم برمی آید. 
واقعیتــی که امروز در نظــام بین الملل 
نمی توان آن را کتمان کرد جایگاه چین 
در ادبیات سیاسی- تجاری است. در یک 
دهه اخیر بارها و بارها شنیده ایم که چین 
و آمریکا را غول اقتصــادی دنیا معرفی 
می کنند که البته در این میان دو تفسیر 
وجود دارد. تفسیر اول این است که چین 
تا تبدیل شدن به ابرقدرت اقتصادی )در 
قیاس با آمریکا( چندین و چند سال فاصله 
دارد و نمی توان حاال او را یک قطب موثر 
اقتصاد و تجارت بین الملل همانند ایاالت 
متحده آمریکا دانست. اما تفسیر دوم به 
گونه ای بر این موضوع تاکید دارد که پکن 
طی یک دهه اخیر و خصوصاً زمانی که 
شی جین پینگ از سال ۲0۱۲ میالدی 
به دبیــر کلی حزب کمونیســت خلق 
چین منصوب شد، توانسته ساختارهای 
اقتصادی )در داخــل( و چارچوب های 
تجــارت دو جانبه )در خــارج( را چنان 
دگرگون کند که حاال ذخیره ارزی این 
کشــور رقم قابل توجهی است که هنوز 
هم در مورد آن حرف و سخن های زیادی 
وجود دارد. توجه داشته باشید که اداره 
ملی مدیریت ارزی چین در تاریخ ۷ مه 
ســال جاری میالدی اعالم کــرد که تا 
پایان ماه آوریل ســال ۲0۲۲ میالدی، 

میزان ذخیره ارزی چیــن 3 تریلیارد و 
۱۱۹ میلیــارد و ۷00 میلیون دالر بوده 
و در مقایســه با ماه مارس سال جاری با 
افت ۲.۱4 درصدی به چیزی حدود ۶۸ 
میلیارد و 300 میلیون دالر کاهش یافته 
اســت. باز هم با وجود این رقم کاهشی و 
ریزش ذخیره ارزی چین، بســیاری از 
تحلیلگرانی که تفسیر دوم را ُمهر تایید 
می زنند معتقدند که باید چین را همچنان 
یک ابرقدرت تجاری یا »غوِل اقتصادی« 
دانســت. عالوه بر این دو تفسیر هم باید 
دانست که ایاالت متحده در راهبردهای 
بلندمدت و کالِن خود بارهــا و بارها به 
صورت علنی و غیرعلنی اعالم کرده که 
چین دشمن یا رقیب اصلی واشنگتن بوده 
و خواهد بود. این ادبیات برای پکن بدون 
شک چندان خوشــایند نیست. در این 
راستا رئیس جمهوری چین در حاشیه 
کنفرانس سران همکاری اقتصادی آسیا- 
پاســیفیک )اپک( در بانکوک با کاماال 
هریس، معاون رئیس جمهوری آمریکا 
دیدار و گفت وگو کردند. او با کمال احترام 
و تواضع و در حالتی که دست راستش را 

روی دست چپش قرار داده بود در مقابل 
کاماال هریس ایســتاد و ابراز امیدواری 
کرد که پکن و واشنگتن درک متقابل را 
بیشتر تقویت کنند، سوءتفاهم و قضاوت 
نادرست را کاهش دهند و به طور مشترک 
روابط چین و آمریکا را به مســیر سالم و 

باثبات برگردانند. 

تشدید شراکت در آسیا-پاسیفیک
اینکه رئیس جمهوری چین با این زباِن 

بدن در مقابل کسی مانند کاماال هریس 
می ایستد و اینگونه سخن می گوید نشان 
از آن دارد که چینی ها بازارِ آمریکا و به تبع 
آن، بازار اروپــا را همچنان برای خود یک 
فرصت تجاری می دانند و حاضر نیستند 
در شرایط اقتصادی فعلی آن را دچار خلل 
یا ضربه های سهمگین کنند. دومین مساله 
این اســت که چینی ها به صورت واضح 
می دانند که در دو عرصه نظامی و رسانه ای 
از آمریکایی ها عقب تر هستند و اگر قرار بر 
درگیری نظامی در دریای چین جنوبی 
باشد، نیروی دریایی چین نمی تواند حریف 
نیروی دریایی ایاالت متحده شــود. در 
عرصه رسانه ای هم بخشی از این سخناِن 
شی به کاماال هریس را باید برآمده از آزار 
سیاسی دانست که رسانه ها و مطبوعات 
ایاالت متحده علیه پکن به راه انداخته اند؛ 
به صورتی که جمع بندی اندیشکده دولتی 
چین این است که رسانه های واشنگتن 
در حال »توزیع ویروس چین هراســی« 
هستند. این دو مولفه اگرچه باعث شده 
تا رئیس جمهوری چین بــا معاون جو 
بایدن در بانکوک دیدار کند اما مســاله 

اینجاست که شــی در کمال احترام در 
روابطش با آمریــکا، یک چرخش جدید 
با محوریت آسیا- پاسیفیک )اپک( ایجاد 
کرده اســت. در این راستا درو تامپسون، 
یکــی از محققان ارشــد در دانشــکده 
سیاست عمومی لی.کوآن.یو در دانشگاه 
ملی ســنگاپور در مورد این رفتار رئیس 
جمهوری چین گفت که مشارکت های 
دیپلماتیک شی جین پینگ و پیام های 
تبلیغاتی حمایت کننده اش همگی با هدف 
نشــان دادن وجهه ای نرم تر و خوشروتر 
صورت گرفته اند تا بتواننــد اختالفات 
و تنش ها به ویژه با آمریکا و کشــورهای 
اروپایی را که به شدت منتقد پکن و متعهد 
به رقابت با این کشور شــده اند، کاهش 
دهند. او در ادامه سخنانش این موضوع 
را مورد اشاره قرار می دهد که شی جین 
پینگ در جریان ســخنرانی در نشست 
ساالنه اپک که ۲۱ اقتصاد عضو آن اقیانوس 
آرام را احاطه کرده اند،  گفته که چین آماده 
است تا همزیســتی صلح آمیز و توسعه 
مشــترک با تمامی کشــورها بر مبنای 
احترام، برابری و مزایای متقابل را دنبال 

کند. سخنان این اســتاد دانشگاه به این 
موضوع داللت دارد که شی جین پینگ 
که به عنوان یک ناسیونالیست سرسخت 
شهرت پیدا کرده، همیشه منافع چین را 
در اولویت قرار می دهد و هرگز یک اینچ 
از خاک چین را نیز تسلیم نمی کند اعالم 
کرده که چین به تشــریک فرصت های 
توسعه ای با جهان به ویژه با منطقه آسیا-

پاسیفیک ادامه خواهد داد. این سخنان 
رئیس جمهوری چین را می توان در حوزه 
عملی هم مشاهده کرد؛ چراکه شی جین 
پینگ در نشست روز پنجشنبه با فومیو 
کیشیدا، نخســت وزیر ژاپن در بانکوک 
تاکید کرد، این دو کشور باید شریک هم 
باشند، نه تهدیدی برای یکدیگر. در جایی 
دیگر رئیس جمهــوری چین در جریان 
دیدار با لی هســین لوونگ، نخست وزیر 
سنگاپور متعهد شــد تا با این کشور که 
جمعیت آن عمدتــاً از نظر قومی چینی 
هستند همکاری کند تا در مسیر درست 
یکپارچگی اقتصادی و منطقه ای حرکت 
کنند. مجموع این دیدارها و سخنانی که 
از زبان رئیس جمهوری چین جاری شده 
به وضوح نشان می دهد که چینی ها بعد از 
نشست اخیر حزب کمونیست خلق چین 
که در آن دوره رهبری شی به مدت پنج 
سال دیگر تمدید شد، به این سمت رفته اند 
که برای جلوگیری از نفوذ آمریکا در محیط 
پیرامونی خود و تخریب چهره پکن در این 
جغرافیا همگرایی موضعی و نقطه ای را 
برگزینند که آسیا-پاســیفیک در صدر 

اهداف آنها قرار گرفته است.

تمرکز رئیس جمهوری چین بر اشتراک منافع در آسیا-پاسیفیک؛ 

  اینکه رئیس جمهوری چین با چرخش استراتژیک، از تندخویی انفرادی به تعقل جمعی
خضوع و دستان روی هم، در 

مقابل کاماال هریس می ایستد 
و با نرمش سخن می گوید 

نشان از آن دارد که چینی ها 
به صورت واضح می دانند که 

در دو عرصه نظامی و رسانه ای 
از آمریکایی ها عقب تر 

هستند و اگر قرار بر درگیری 
نظامی در دریای چین جنوبی 

باشد، نیروی دریایی چین 
نمی تواند حریف نیروی 

دریایی ایاالت متحده شود

یک هفته پس از انفجار مرگبار در استانبول، وزارت دفاع 
ترکیه از آغاز حمالت هوایی این کشــور در شمال عراق و 
سوریه خبر داد و ادعا کرد از این مناطق »به عنوان پایگاه های 

تروریست ها« استفاده می شود.
پیشتر وزیر کشور ترکیه ادعا کرده بود افراد دستگیرشده 
در ارتباط با این انفجار، با پ ک ک  ارتباط داشته اند و دستور 

بمب گذاری از شهر مرزی کوبانی در سوریه آمده بود.

اما حزب کارگران کردستان )پ ک ک ( و نیروهای کرد 
شمال سوریه ادعای دولت ترکیه مبنی بر دست داشتن این 
حزب در انفجار اســتانبول را رد کردند. وزارت دفاع ترکیه 
روز یکشنبه ۲۹ آبان در بیانیه ای اعالم کرد: »هواپیماها از 
پایگاه های خود برخاسته و عملیات هوایی آغاز شده است.«

در ادامه بیانیــه وزارت دفاع ترکیه ادعا شــده که این 
عملیات »بر اســاس حقوق دفاع مشــروع طبق ماده ۵۱ 
منشور سازمان ملل متحد، به منظور از بین بردن حمالت 
تروریستی از شمال عراق و سوریه، تضمین امنیت مرزها و از 

بین بردن تروریسم در مبدا« انجام شد.
کمی پیشتر وزارت دفاع ترکیه بدون ارائه جزئیاتی ادامه 

داد که »النه های ترور با حمالت دقیق از بین می رود.«
فرهاد شــامی، ســخنگوی »نیروهای دموکراتیک 
ســوریه«، تایید کرد که کوبانی در شمال این کشور هدف 

بمباران نیروی هوایی ترکیه قرار گرفته است.

ترکیه پایگاه های ُکرد ها را بمباران کرد
خبر

ماهاتیر محمد، رهبر کهنه کار مالزی، سرانجام اولین 
شکســت انتخاباتی خود را در ۵3 سال گذشته متحمل 
شد؛ ضربه ای که می تواند پایان هفت دهه فعالیت سیاسی 

او باشد.
به گزارش خبرگزاری رویترز، ماهاتیر محمد ۹۷ ساله 
که برای بیش از دو دهه در دو دوره نخست وزیر مالزی بود، 
نتوانست روز شنبه در انتخابات مالزی کرسی پارلمانی خود 

را در حوزه انتخابیه جزیره لنکاوی حفظ کند و در میان پنج 
نفر، چهارم شد. این کرسی توسط »محد سهیمی عبداهلل«، 
نامزد ائتالف »پریکاتان« که توســط نخست وزیر سابق، 

محی الدین یاسین رهبری می شود، به دست آمد.
این اولین شکست ماهاتیر محمد در انتخابات از سال 
۱۹۶۹ بود. ماهاتیر رهبری ائتالفی را برعهده دارد که قول 
داده است دولت فعلی باریســان ملی را به دلیل اتهامات 
فساد سرنگون کند. اما اتحاد او به عنوان یک رقیب کلیدی 
در نظر گرفته نمی شود، زیرا باریســان با دو ائتالف بزرگ 
دیگر - بلوک محی الدین و دیگری به رهبری رقیب دیرینه 
ماهاتیر، انور ابراهیم، روبرو است. ماهاتیر در مصاحبه ای در 
این ماه به رویترز گفته بود در صورت شکست، از سیاست 
بازنشسته خواهد شد. او گفت: »خودم را تا ۱00 سالگی در 
عرصه سیاست نمی بینم. مهمترین چیز انتقال تجربیاتم به 

رهبران جوان حزب است.«

خبر

ماهاتیر محمد سرانجام در انتخابات شکست خورد

روزنامه »واشنگتن پســت« طی گزارشی با اشاره به 
ادعاهای تکراری مبنی بر استفاده روسیه از پهپادهای ایران 
در جنگ اوکراین، مدعی شد که تهران و مسکو برای ساخت 

پهپاد در خاک روسیه توافق کرده اند.
به گزارش ایلنا، این روزنامه به نقل از سه مقام آگاه که 
به نام آنها اشاره ای نشده است، نوشت که مقام های مسکو 
و تهران اوایل ماه جاری میالدی طی نشســتی در ایران، 

قرارداد ساخت این پهپادها را نهایی کردند.
در ادامه ادعا شده است که ایران و روسیه به سرعت در 

حال حرکت برای انتقال طرح ها و اجزای کلیدی هستند 
که زمینه ســاخت این پهپاد طی ماه های آینده را فراهم 

می کند.
واشنگتن پســت همچنین مدعی شــد که چنین 
توافقی، این امکان را برای روسیه فراهم می کند که انبار 
سیستم های تسلیحاتی نســبتاً ارزان اما در عین حال 

به شدت نابودکننده خود را گسترش دهد.
بر اساس این گزارش، این توافق همچنین نیاز حیاتی 
روسیه به مهمات هدایت شونده دقیق که پس ازگذشت ۹ 
ماه از حمله به اوکراین با کمبود آنها مواجه است را برطرف 
کند و از طــرف دیگر، مزایای اقتصادی و سیاســی قابل 

توجهی برای ایران دارد.
به ادعای این روزنامه آمریکایی، روسیه از ماه آگوست 
گذشته بیش از 400 پهپاد تهاجمی ساخت ایران را علیه 
اوکراین مستقر کرده است که بســیاری از این پهپادها 
در حمالت علیه اهداف زیرســاختی غیرنظامی مانند 

نیروگاه ها استفاده می شود.

کوین مک کارتــی، رئیس احتمالــی بعدی مجلس 
نمایندگان آمریکا گفت که ایلهان عمر، دموکرات مینه سوتا 
را به دلیل انتقادهایش از اسرائیل از کمیته روابط خارجی 

مجلس نمایندگان حذف خواهد کرد.
به گزارش ایسنا به نقل از اورشــلیم پست، مک کارتی 
همچنین اشاره کرد که انتقاد شــخصی او از عمر در سال 
گذشــته از دیگــر عوامل بوده اســت. مــک کارتی، یک 
جمهوری خواه کالیفرنیایی کــه حزبش به تازگی اکثریت 
محدودی را در مجلس به دست آورد، روز شنبه در کنفرانس 

ساالنه ائتالف یهودیان جمهوری خواه در الس وگاس گفت: 
»به یاد دارم که او در مورد من چه گفت. به یاد دارم که او در 
مورد اسرائیل چه گفت. به یاد دارم که او در مورد روابط ]ایاالت 
متحده و اســرائیل[ چه گفت. خوب به خاطر دارم. ســال 
گذشته به شما قول دادم که او دیگر در کمیته امور خارجی 

نخواهد بود. من به این قول عمل می کنم.«
ایلهان عمر خواستار نظارت بیشتر کنگره بر روابط آمریکا 
و اسرائیل شده است. او به بخش هایی از البی طرفدار اسرائیل 
حمله کرده و همچنین از جنبش تحریم اسرائیل حمایت 

می کند.
 یکی از جنجالی ترین توئیت های عمــر زمانی بود که 
او گفت که حمایت مک کارتی از اســرائیل »همه به خاطر 
بنیامین ها« است، به زبان عامیانه اسکناس های ۱00 دالری.
مک کارتی سال گذشته از موضع گرفتن برابر اظهارات 
نژادپرســتانه و اسالم ســتیزانه لورن بوئبــرت، نماینده 
جمهوری خواه کلورادو علیه عمر خودداری کرده و همین 

موضوع باعث شد تا عمر او را »بزدل و ترسو« بنامد.

»واشنگتن  پست« مدعی شد:

مسکو و تهران برای ساخت پهپاد در خاک روسیه توافق کرده اند
مک کارتی:

ایلهان عمر از مجلس نمایندگان آمریکا اخراج می شود


