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پیشنهاد ۷بندی اربیل
به بغداد با هدف آغاز
گفتوگو

یک��ی از اعضای هی��أت اقلیم کردس��تان در
برگزاری مذاک��رات با هیأت نظامی وابس��ته
دولت مرکزی ع��راق اعالم کرد ،ب��رای انجام
گفتوگو با بغداد یک پیشنهاد هفتبندی به
بغداد فرستاده شده است .به گزارش «ایسنا»،
به نقل از «س��ومریه نیوز» ،جبار یاور ،دبیرکل
وزارت پیشمرگ گفت :در نشست اخیر هیأت
نظامی اقلیم کردستان و دولت مرکزی که روز
پنجشنبه در موصل برگزار ش��د ،دو طرف دو
سند شامل هفت بند را درباره مذاکره پیشنهاد
کردند.
او افزود ،پس از بررس��ی بندهای پیش��نهادی
و موافقت رهبری سیاس��ی اقلیم کردس��تان،
پیشنهادی شامل هفت بند را به دولت مرکزی
فرستادیم و منتظر پاسخ آنها هستیم .دبیرکل
وزارت پیشمرگ درباره محتوای این پیشنهاد
توضیحی نداد ،اما گفت :این بندها به طور کلی
پیرامون وجود نیروی مشترک در مناطق مورد
مناقش��ه ،تعداد آنها ،راههای نظارت بر آن و
طرف مسئول آن است.
او تصریح کرد ،در گذرگاههای مرزی خواهان
حضور نیروهای مدنی در کنار ائتالف بینالملل
ش��دیم .یاور در ادامه گف��ت :دو طرف از میان
هفتبند بر سر سه بند اختالف نظر دارند.
پسازصدورتصمیمحیدرالعبادی،نخستوزیر
عراق ،مبنی بر توقف اقدامات نظامی ،مذاکرات
میان دو هیأت نظامی وابسته به اقلیم و دولت
مرکزی با مشارکت آمریکا آغاز شد ،اما با وجود
برگزاری چندین نشست تاکنون به هیچگونه
توافقنامه نهایی دست نیافتند.

کرهشمالی :با آمریکا
مذاکره نمیکنیم
کره شمالی همزمان با س��فر دونالد ترامپ،
رئیسجمهور آمریکا ،به آسیا هرگونه امکان
مذاکره ب��ا واش��نگتن را منتفی دانس��ت و
تهدید ب��ه افزایش توان زرادخانه هس��تهای
خود کرد .به گ��زارش خبرگزاری فرانس��ه،
دونالد ترام��پ ،رئیسجمهور آمری��کا ،روز
جمعه تور س��فرهایش به پنج کشور آسیایی
از جمله کر ه جنوب��ی را آغاز کرد .خبرگزاری
رسمی کره شمالی ( )KCNAدر تفسیری
نوش��ت که آمریکا باید متقاعد ش��ود اینکه
پیونگیانگ تس��لیم تحریمهای بینالمللی
شده و سالحهای هستهای خود را واگذار کند
یک «فکر پوچ» اس��ت و ما در مرحله نهایی
تکمیل عامل بازدارنده هستهای خود هستیم.
این خبرگزاری تصریح کرد :بهتر است آمریکا
دس��ت از خیال باطل درمورد مذاکرات خلع
سالح هستهای با ما بردارد.
در ادام��ه این مطلب آمده اس��ت :شمش��یر
ارزشمند دفاع شخصی هستهای ما تا زمانی
که سیاس��تهای خصمانه آمری��کا در قبال
جمه��وری دموکراتی��ک خلق ک��ره یک بار
برای همیش��ه لغو نش��ود ،هرچه بیشتر تیز
خواهد شد.
تحریمهای آمریکا نسلکشی است

از س��وی دیگر ،کره ش��مالی خواستار توقف
آنچه تحریمهای بیرحمانه علیه این کش��ور
از جانب جامعه بینالملل دانس��ت ،ش��د .به
گزارش «رویترز» ،کره شمالی اعالم کرد که
تحریمهای بیرحمانه پس از آخرین آزمایش
اتمیاینکشوردرماههایاخیرازجانبجامعه
بینالمللنسلکشیمحسوبمیشود.
تيتر رسانههای عرب

الق�دس العرب�ی :میش��ل ع��ون
رئیسجمه��ور لبن��ان در دیدار ب��ا والیتی
مش��اور ارش��د رهبر ایران :ای��ران میتواند
نقش��ی مثبت در حل مشکالت پناهندگان
سوری ایفا کند.

طی ده سال اخیر بیش از  900خبرنگار کشته شدهاند

طراح :شهریار علمی

گزارش

استعفای مشکوک سعد حریری

جامعه فردا :س��عد حریری ،نخستوزیر لبنان صبح شنبه
با غافلگیری هرچه تمامتر درحالیکه در عربس��تان حضور
دارد ،یکباره بر صفحه تلویزیون کانال العربیه ظاهر شد و خبر
استعفای خود را به جهانیان اعالم کرد .سخنرانی او ضبط شده
بود؛ اما هیچ خبری از آن درز نکرده بود.
به گزارش رأی الیوم ،سعد الحریری در این ویدئو ضبطشده
بیش از هر چیز به ایران و حزباهلل لبنان حمله کرد .او شرایط
فعلی لبنان را چیزی شبیه ش��رایط این کشور پیش از ترور
پدرش ،رفیق الحریری ،نخس��توزیر اس��بق لبنان دانست.
او همچنین ادعا کرد که قرار اس��ت تروریس��تها او را هدف
قرار دهند.
گفتنیاستکهحریریجمعهگذشتهبرایباردومبهعربستان
رفت و با شاهزاده محمد بن سلمان دیدار کرد.
او با ای��راد اتهاماتی علیه ایران از نفوذ فزاینده ایران در منطقه
و لزوم قطع دستهای وابسته به ایران ،سخن گفت .او مدعی
شد که «هر جا ایران نفوذ کند ،خرابی و فتنه به بار میآورد .او
هدف ایران را ویران کردن کشورهای عربی دانست» او گفت
که ایران در حال حاضر مراکز تصمیمگیری در سوریه و عراق
را در کنترل خود دارد.
او طی سخنان تندی علیه ایران ادعا کرد که «ایران ،حزباهلل
را به دولتی در درون دولت لبنان تبدیل کرده و مهار همه چیز
را به دست گرفته است».
به گزارش ایس��نا ،حریری ادعا کرد :تمام ت�لاش خود برای
حفظ بیطرفی لبنان در مسائل منطقه به کار بست؛ اما ایران
مش��کالتی را برای لبنان به ارمغ��ان آورد .حزباهلل بهعنوان
بازوی ایران ،نه تنها در لبنان ،بلکه در تمام جهان عرب فعالیت
میکند و با زور سالح آنچه را که هست به عنوان امر واقع بر ما
تحمیل کرده است.

العرب چاپ لندن :اس��رائیل به بهانه
حمای��ت از دروزیه��ا ،قص��د دارد جلوی
گسترش نفوذ ایرانیها را بگیرد
الشرقاالوسط :آمریکا بمبارانهای
خود در سومالی را از سر میگیرد؛ فرماندهی
نیروهای آمریکایی در آفریقا :هواپیماهای
آمریکایی دو ب��ار مواضع داع��ش را در هم
کوبید.

نخس��توزیر مستعفی لبنان مدعی شد :ش��ری که ایران در
منطقهمیپراکندبهخودآنبازخواهدگشت.حزباهللبهعنوان
عامل ایران با دخالتی که در دیگر کشورها میکند ،مشکالت
بسیاری برای جهان عرب ایجاد کرده است.
حری��ری در بخش دیگری از س��خنرانیاش خطاب به مردم
لبنان ادعا کرد« :هنگامی که این مسئولیت را پذیرفتم با شما
عهد کردم که وحدت لبنان را حفظ کنم و بر اصل اجتناب از
ورود در صفبندیها تأکید کردم و از این بابت مسائل زیادی
را تحمل کردم؛ اما این سیاست موجب شد که ایران بر دخالت
خود در لبنان بیفزاید».
الزم به یادآوری اس��ت که حریری نوامبر گذشته مسئولیت
تش��کیل دولت را بر عهده گرفت و پی��ش از این نیز یک بار از
نوامبر 2009تا 2011همین پست را عهدهدار شده بود و پس
از وی ،نجیب میقاتی جایگزین او شد.
حریری در نطق استعفایش گفت :فضای سیاسی لبنان شبیه
روزهای قبل از سوءقصد به جان پدرش ،رفیق حریری ،شده
است.رفیقحریری،نخستوزیرپیشینلبناندربمبگذاری
بزرگی در  ۱۴فوریه  ۲۰۰۵در بیروت کشته شد.
رفیق حریری ،منتقد سرسخت سوریه بود و بسیاری نهادهای

نگرانی سازمان ملل از شرایط بد انسانی در اردوگاه الرکبان

سازمان ملل نسبت به شرایط وخیم انسانی در اردوگاه «الرکبان»
در «التنف» س��وریه ابراز نگرانی کرد .به گزارش نووستی ،دبیر
مطبوعاتی کمیس��یون امور انس��انی س��ازمان ملل اعالم کرد:
همچنان نزدیک به  ۵۰هزار سوری در شرایط سختی در اردوگاه
الرکبان در مرزهای سوریه و اردن زندگی میکنند و سازمان ملل
تنها در سال جاری میالدی دو بار اقدام به توزیع غذا میان ساکنان
این اردوگاه کرده که سری دوم آن چهار ماه گذشته بود .وضعیت
اردوگاه همچنان وخیم اس��ت و با فرا رسیدن زمستان وضعیت
وخیمتر خواهد شد.

الحیاه :بهرغ��م افزایش تولید نفت در
آمریکا ،تداوم کاهش تولی��د اوپک یک بار
دیگر بهای نفت را افزایش داد؛ نفت۶۰/۶۷ :
دالر شد.
رأی الی�وم :اردوغ��ان :ب��رای زدن
تروریستها در سوریه و عراق منتظر چراغ
سبز هیچ کشوری نمیمانیم.

پاورقی

امنیتی و اطالعاتی س��وریه را عامل سوءقصد او میدانستند.
اعتراضات گسترده پس از قتل رفیق حریری باعث شد ارتش
سوریهپسازسالهاخاکلبنانراترککند.پنجنفرازاعضای
حزباهلللبنانازطرفدادگاهبینالمللیویژهلبنان،مستقردر
الهه هلند ،به نقش داشتن در سوءقصد به رفیق حریری متهم
شدند .حزباهلل همواره این اتهامها را رد کرده است.
دفت��ر ریاس��تجمهوری لبنان اع�لام کرد ،میش��ل عون،
رئیسجمهور ،تماس تلفنی را از سعد حریری دریافت کرده و
حریری در این تماس او را در جریان استعفایش گذاشته است.
ریاستجمهوری لبنان افزود :عون منتظر بازگشت حریری به
لبنان است تا از شرایط استعفایش بیشتر مطلع شود.
این درحالیاس��ت که منابع وزارتی لبنان در این باره گفتند،
اعمال فشارهای زیادی روی حریری برای اعالم استعفایش
وجود داشته است .این منابع افزودند ،ریاستجمهوری لبنان
شدیدا از شیوه اعالم استعفای سعد حریری ناراضی است؛ اما
رئیسجمهور هر آنچه الزم است برای ادامه حیات یک کشور
دموکرات انجام خواهد داد.
ولید جنبالط ،رهب��ر دروزیهای لبنان در ای��ن باره با بیان
اینکه هرگز درباره اس��تعفای حری��ری نظر نمیدهد ،گفت:
لبن��ان کوچکت��ر و ضعیفت��ر از آن اس��ت ک��ه پیامدهای
اقتصادی و سیاسی این اس��تعفا را تحمل کند و من همواره
از دعوتکنن��دگان به مذاک��ره بین عربس��تان و ایران باقی
خواهم ماند.
س��لیم جریصاتی ،وزیر دادگس��تری لبنان نی��ز اظهار کرد:
اس��تعفای حریری مبهم و مشکوک بود؛ چه به لحاظ زمانی،
چه مکانی و چه مضمون دالیل استعفایش.
این اقدام سعد حریری احتماال بار دیگر لبنان را به ناآرامیهای
سیاسی و امنیتی خواهد کشاند.

وی بر ضرورت تضمین ورود س��ریع هیاتهای کمکرسان به
اردوگاهجهتکمکهایانسانیتأکیدکرد.دبیررسانهایسازمان
ملل گفت :مهم نیست چه اتفاقی میافتد ،جامعه جهانی باید از
وقوع فاجعه انسانی در سوریه ممانعت کند .در همین راستا دبیر
مطبوعاتی کمیته بینالمللی صلیب سرخ نیز از وخامت شرایط
انس��انی در اردوگاه الرکبان خبر داد و گفت :کمیته بینالمللی
صلیب سرخ از زمان بسته شدن مرزهای سوریه و اردن در ژوئن
 ۲۰۱۶میالدی در این اردوگاه حضور ندارد و اطالعات در دسترس
ما نشان میدهد که شرایط سختتر میشود.

گولن :اردوغان رویای رهبری جهان اسالم را دارد
روحان��ی ترکیهای س��اکن آمریکا ب��ا انتقاد از سیاس��تهای
رئیسجمهوری ترکیه اظهار کرد ،اردوغان دیوانه رویای رهبری
جهان اسالم شده است .به گزارش ایسنا ،فتحاهلل گولن ،روحانی
مخالف دولت ترکیه که در تبعید خودخواسته در آمریکا به سر
میبرد ،در گفتوگو با روزنامه االهرام چاپ مصر اظهار کرد :این
مسئله از کسی مخفی نیست که اردوغان رویای رهبری جهان
اس�لام را در سر دارد .دخالتهای آش��کار او در امور کشورهای

همس��ایه ترکیه و سایر کش��ورها برای همه آشکار شده است و
فکر میکنم هیچ کشوری از اینگونه دخالتها خرسند نیست.
گولن درباره ائتالف دو کشور قطر و ترکیه نیز گفت :فکر میکنم
اساس تش��کیل این ائتالف بر منافع سیاسی رهبران دو کشور
و نه منافع ملتهای آنهاس��ت .اکنون صحب��ت درباره برقراری
ثبات در روابط بینالمللی ترکیه دش��وار است .این کشور دائما
موضعگیریهای خود را با کشورهای دوست تغییر میدهد.

نویسنده :آلن فرانسس
ترجمه :زهره قلیپور
قسمت هفتم

در گرگ و میش
عقل سلیم آمریکایی
نفت بیشتر و ارزانتر ،مخربترین عامل برای جهانی
است که خودسرانه به تغییرات آبوهوایی کشندهای
راه میبرد ،اما این خصایل (کمیت باال و قیمت پایین)
در چشم ما ارزشمند هستند چون برای رفاه کنونی
بیش از فاجعه دیرپای آتی اهمیت قائل هستیم .اگر
در جهانی میزیس��تیم که عقل در آن حاکم بود ،در
برابر مصرف مفرط سوختهای فسیلی ایستادگی
میکردی��م و برای این کار مالیات س��نگینی بر آنها
میبستیم،بهویژهزمانیکهقیمتآنهاعدولمیکند.
براینگهداشتدرآمدخنثیوتثبیتبحران،میتوان
ازسایرمالیاتهاکاست،یاپرداختهاینقدیاقالمی
راکاهشدادکهبهموجبافزایشقیمتهایسوخت
بیش از همه زیان میبیند .با تغییری س��اده در خط
مشیسیاسیمیتوانیممحیطزیستراازخطرحفظ
کنیم ،وابستگی به نفت خارجی را کاهش دهیم و از
اتالففرآوردههایمحدودسوختفسیلیجلوگیری
بهعملآوریم،دراینصورتخطراتآتیهمبیشتربه
تعویق خواهند افتاد.
تالشهای ستودنی رئیسجمهور سابق ،باراک اوباما،
برای اعمال سیاستهای اعتدالی در محیطزیست،
یکییکی توسط جیمز اینهاف ،رئیس جمهوریخواه
کمیته محیطزیست ،خنثی شدند .اینهاف در میان
منکرین علم ،س��رآمد است ،یک مسیحی متعصب
کوردل و برده زر خرید صنعت نفت اس��ت که اتفاقاً
پ��ول خوبی هم به جیب میزند .اظه��ارات او درباره
گرمای جهانی ،سرش��ت توهمی اجتماعی را برمال
میکن��د .برخی از ظه��ارات او از این قرار هس��تند:
« 97درص��د هواشناس��ان حرف��ی میزنند که جز
پرتوپال نیست« ».گرمای جهانی بزرگترین فریبی
است که با آن مردم آمریکا را گول میزنند« ».شاید
باال رفت��ن دمای جهان بر زندگی م��ا تأثیر مطلوبی
داشته باشد« ».خدا آن باال شاهد است .به نظر من این
ادعای جاهالنه که ما انس��انها قادریم آبوهوایی را
تغییر دهیم که او تنظیم کرده ،عین کفر است ».شاید
اینهاف به آنچه میگوید واقعا باور دارد ،اما احتماال این
سخنانازتأثیرمزایاییکهکسبمیکندخالینیست؛
میلیاردها دالر از جانب صنعت نفت و روابط ویژهاش
با کمپانی برادران در حسابهای او سرازیر میشود.
ترامپ تحت قیمومت اینهاف و برادران کوچ هیأتی
تش��کیل داد که اعضای آن در بلع انرژی و اتالف آن
بیبدیل بودند ،به اینطریق او توانست از مالحظات
مزورانهای که پیرامون مس��ئله محیطزیست شکل
گرفتهدفاعکند.اعضایکابینهاوهمگیوابستگیهای
مالی و سیاس��ی سرس��امآوری دارند ک��ه مثل درد
بیدرمان العالج است ،همچنین میل ایدئولوژیک
به انکار بحران آبوهوایی در میان آنها بیداد میکند.
رئیس س��ابق کمپانی اکس��ون ،رکس تیلرس��ون،
درحال حاضر وزیر امور خارجه دولت ترامپ اس��ت.

رایان زینک ،وزیر کش��ور و از اعضای س��ابق کنگره،
از س��وی محافظهکاران  3درصد رأی اعتماد کسب
کرد چون قانون منع اس��تخراج نفت و حفاری را رد
کرد .ریک پری ،وزی��ر انرژی ،تغییرات آبوهوایی را
نظریهعلمیاثباتنشدهاینامیدهوخواستارتعطیلی
سازمانی ش��ده که ادارهاش در حال حاضر در دست
خودش است .بن کارسون ،وزیر مس��کن ،باور دارد
آبوهوا همیش��ه درحال دگرگونی است ،پس چرا
باید نگران آن باش��یم .رئیس س��ازمان سیا (مایک
پومپئو) ،دادستان کل ایاالت متحده (جف سشنز)،
وزیر بهداش��ت (تام پرایس) و وزیر بازرگانی (ویلبر
راس) همگی از انکارکنندگان انعطافناپذیر تغییرات
آبوهوایی هستند.
اس��کات پرویی��ت ،رئی��س س��ازمان حفاظ��ت از
محیطزیس��ت در دولت ترام��پ ،ذرهای به بقای ما
اهمی��ت نمیدهد .وی اخیرا اظه��ار کوتهنظرانهای
داشته؛ «بعید میدانم دیاکسید کربن نقش چندانی
در گرمای زمین داشته باشد ».او از کارگزاران همین
توهمات اجتماعی اس��ت که صنعت انرژی ،نانش را
میدهد و سبیلش را چرب میکند .او سالیان زیادی،
دادستان کل اوکالهاما بود و بارها سازمان حفاظت
از محیط زیس��ت را تحت پیگرد قرار داد تا در کار آن
اختالل ایجاد کند .حاال در مقام رئیس این سازمان،
قادراستآنرایکسرهنیستونابودکند؛بهاینطریق
که مشاغل این سازمان را به انکارکنندگان تغییرات
آبوهوایی ببخش��د ،بر سامانه اینترنتی آن ممیزی
اعمالکند،ومانعفعالیتکارشناسانآنشود.پرویت
متعهد ش��ده هر آنچه در توانش هست انجام دهد تا
برای شرکتهای متحده این فرصت را فراهم کند که
محیطزیست را به خاک سیاه بنشانند .میزان بودجه
دولت ترامپ برای سازمان حفاظت از محیطزیست
به طور ناامیدکنندهای تا یکسوم بودجه قبل کاهش
داشته و برخی اعضای جمهوریخواه کنگره خواستار
براندازی این سازمان شدهاند.
اگر دشمن قس��مخورده تمدن بش��ری بودید و در
پی بهترین راه ناب��ودی آن از خ�لال گرمای زمین
میگشتید هیچ راه آسودهتری از انتخاب ترامپ در
مقام رئیسجمهور ،مایک پنس به عنوان معاون او،
پروییت برای ریاست سازمان محیطزیست –و سایر
گردانندگان جیرهخوار صنعت انرژی که سازمانهای
مستقر در آمریکا را غصب کردهاند -نمییافتید .این
همان توهم اجتماعی است که از عقل ناسلیم تغذیه
میکند .تالش ترامپ برای بیرون کش��یدن ایاالت
متحده از توافق آبوهوایی پاریس لکه ننگی بود که
داغ آن برای همیش��ه در پیشانی تاریخ خواهد ماند.
اگر درباره گرمای جهانی هیچ تصمیمی اتخاذ نکنیم،
میلیونها نفر به هالکت خواهند رسید و در آنصورت
ترامپ باید مسئول مرگ آنان شناخته شود.

