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رصدخانه

پاریس، از تروریسم سخت تا تروریسم نرم 
حضور سران کشورهای مختلف جهان در اجالس تغییرات آب و هوایی پاریس

اجــاس جهانی تغییــرات آب و هوا در حالی با حضور ســران بســیاری از 
کشورهای جهان در پایتخت فرانسه آغاز شد که سایه وقایع تروریستی اخیر 
پاریس، بر این گردهمایی بین المللی نیز ســنگینی می کند. به این ترتیب، 
می توان گفت که در این اجاس برای یکی از معدود دفعات، مسائل مربوط 
به تهدیدات امنیتی »نرم« و »سخت« علیه دولت های مختلف جهان، به 
یکدیگر گره خورده و در یک چارچوب واحد مورد توجه و بحث قرار می گیرد. 
در همیــن حال، گزارش هایی از برگزاری برخــی تجمعات اعتراضی علیه 
این اجاس در پاریس و دیگر شــهرهای جهان منتشر شــده که بعضًا به 
درگیری هایی نیز انجامیده است. از یک منظر، هرچند اجاس تغییرات آب 
و هوایی یک گردهمایی به ظاهر فنی و موضوعی است، اما حضور رهبران 
کشورهای مختلف در آن از یک سو و گسترده تر شدن دامنه مفهوم امنیت 
و تهدیدات امنیتی علیه کشورها طی سال های اخیر، به آن اهمیتی بیش 

از یک موضوع صرفًا غیرسیاسی بخشیده است.
 )COP21( »21کنفرانس تغییرات آب و هوایی پاریس موســوم به »ُکپ
امروز با حضور سران 150 کشور جهان تحت تدابیر شدید امنیتی کار خود 
را آغاز کرد. در این کنفرانس با حضور 150 تن از ســران کشورهای جهان 
تاش می شود تا توافقی برای محدود کردن میزان افزایش جهانی دمای 
کره زمین به 2 درجه تا ســال 2100 میادی، حاصل شود. مذاکرات این 
کنفرانس از دیروز )یکشنبه( آغاز شده، اما مراسم رسمی افتتاحیه آن برای 
امروز برنامه ریزی شــده بود. دیروز، فرانسوا اوالند، رئیس جمهور فرانسه با 
بیان این که »مســئله آینده جهان مطرح است«، بار دیگر از انعقاد توافقی 
بلندپروازانــه در مورد تغییرات آب و هوایی دفــاع کرد. این کنفرانس پس از 
مجمع عمومی ســازمان ملل متحد، بزرگترین کنفرانس دیپلماتیک دنیا 
محسوب می شود. مراسم رسمی افتتاحیه در ساعت 11 به وقت پاریس در 
ســالن اصلی محل برگزاری نمایشگاه ها در »بورژه« پاریس و با یک دقیقه 
سکوت برای گرامیداشــت قربانیان حمات تروریستی 13 نوامبر پاریس 
آغاز شــد و پس از آن، اوالند و بان کی مون، دبیرکل ســازمان ملل متحد 
ســخنرانی خواهند کرد. بیشتر مقامات تا امشــب، فرانسه را ترک خواهند 

کرد و میدان را به مذاکره کنندگانی خواهند سپرد که تاش دارند در 11 روز 
آینده به توافقی دســت یابند. کنفرانس آب و هوایی پاریس، پس از امضای 
بیانیه جهانی حقوق بشــر در پاریس در ســال 1948 میــادی، بزرگترین 
کنفرانسی محسوب می شود که تاکنون در این شهر برگزار شده است. لوران 
فابیوس، وزیر امور خارجه فرانســه، ریاست این کنفرانس را بر عهده دارد. 
مقامات فرانسوی انتظار دارند که از این کنفرانس بر خاف کنفرانس 2009 

کپنهاگ، نتیجه ای ملموس و توافقی الزام آور حاصل شود.
این اجاس در شــرایطی برگزار می شــود که از مدت ها پیش، کشورهای 
جهــان و به خصوص کشــورهایی نظیر آمریکا، از برنامه هــای خود برای 
اجاس مقابله با تغییرات آب و هوایی سازمان ملل متحد در پاریس خبر داده 
بودند. قرار اســت در این اجاس، توافقنامه هایی در راستای کاهش تولید 
آالینده ها، به خصوص گازهای گلخانه ای که تأثیر بسزایی در افزایش دمای 

کره زمین داشته است، بین کشورها به امضا برسد. در این میان، آمریکا در 
تاش است تا چهره ای مثبت در این زمینه از خود نشان داده و نقش کلیدی 
را در این عرصه ایفا کند. در حال حاضر، رئیس جمهور آمریکا در تاش است 
تــا خود را به عنوان یک فعال در زمینه حفاظت از محیط زیســت در جهان 
نشان دهد. ماه گذشته نیز به بهانه حفاظت از محیط زیست، آمریکا اجرای 
خط لوله نفت کانادا به این کشور را لغو کرده بود. اما در حاشیه اجاس امروز، 
بســیاری از فعاالن حفاظت از محیط زیست در پاریس دست به تظاهرات 

زدند که با دخالت پلیس این کشور به خشونت کشیده شد. 
خبرگزاری فرانســه گزارش داده اســت که در شــرایط کنونی، پلیس این 
کشور با استفاده از قانون وضعیت فوق العاده، بدون دریافت مجوز قانونی 
به برخی خانه ها حمله کرده و تعداد زیادی از فعاالن محیط زیست فرانسه 
بازداشت خانگی شــده اند. سایه سنگین تروریســم نیز در این اجاس به 

شدت احساس می شود؛ به گونه ای که برخی از سران کشورهای جهان، 
از جمله رئیس جمهور آمریکا، شــب گذشــته و پس از رســیدن به پاریس 
برای ادای احترام به قربانیان حوادث تروریستی اخیر در پاریس در محل 
وقــوع جنایت ها حضــور پیدا کردند. بر اســاس پیش بینی هــا، نتایج این 
اجاس می تواند به کاهش 300 هزار تنی تولید دی اکسیدکربن به عنوان 
اصلی ترین گاز گلخانه ای عامل گرم شدن کره زمین منجر شود. در شرایط 
کنونی، چین و آمریکا بزرگترین کشورهای آالینده آب و هوای کره زمین 
محسوب می شوند که هر دو این کشورها نیز به شدت با این مشکل دست 

به گریبان هستند.
آلودگی منابع آبی و هوای چین در کنار آب شدن یخ های قطبی و تخریب 
محیط زیســت در آمریکا از جمله مشکاتی اســت که دو کشور بیشترین 
آلوده کننده زمین با آنها روبرو هستند. بنا به گفته هیاری کلینتون، یکی 
از نامزدهــای احتمالی انتخابات ریاســت جمهوری پیــش روی آمریکا، 
این کشور باید ســردمدار مقابله با تغییرات ّآب و هوایی کره زمین باشد. در 
نشست های کارشناسان و نمایندگان کشورها در اجاس های پیشین که 
در کشورهایی مانند پرو برگزار شد، کشورهای مختلف جهان تصمیماتی را 
در راستای کاهش تولید گازهای گلخانه ای و مقابله با تغییرات آب و هوایی 
زمین گرفتند که قرار اســت در اجاس کنونی ایــن تصمیمات به صورت 

توافقات رسمی به امضای کشورهای عضو برسد.
به هر حال، آنچه در شــرایط کنونی بیش از هر زمــان دیگری در موضوع 
اجاس آب و هوایی باید مورد توجه قرار گیرد، رویکرد کشورهای مختلف 
به این موضوع است که تغییرات آب و هوا را به عنوان یک تهدید جدی علیه 
امنیت، ثبات و توسعه خود در نظر می گیرند. به این ترتیب، می توان گفت که 
به مرور زمان، در کنار مبارزه با تهدیدات امنیتی »سخت« همچون تهدیدات 
مستقیم مسلحانه، مقابله با »تهدیدات« نرم، از جمله تغییرات آب و هوایی 
نیز به همان اندازه جدی در دستور کار رهبران کشورهای جهان قرار گرفته 
و طرف های مختلف درصــدد یافتن راهکاری برای حل و فصل مســائل 

مربوط به این حوزه هستند. 

بوکسور ایرانی- استرالیایی، قاچاقچی از آب درآمد! 
چهار فرد پناهنده به استرالیا، متهم هستند که اقدام به قاچاق محموله های موارد مخدر به ارزش میلیون ها دالر به سیدنی کرده اند. سه تن از این افراد که اصالت ایرانی دارند، اکنون به این جرم در بازداشت به سر می برند. طرح قاچاق مواد 
مخدر از سوی این افراد، تحت هدایت فردی به نام سعید قربان پور تدوین شده بود. انوشیروان نوریان که عضو تیم بوکس ایران در المپیک سیدنی بود نیز به دلیل ارتباط با این شبکه قاچاق در مظان اتهام قرار دارد. هرچند این افراد مدعی 

بودند که به دلیل شرایط بی ثباتی و وجود جنگ در خاورمیانه به استرالیا رفته اند، اما دو تن از آن ها برای فراهم کردن ترتیبات قاچاق یک محموله 90 کیلویی سودوافدرین به استرالیا، دوباره به منطقه سفر کرده بودند.
نوریان روز چهارشنبه گذشته در دادگاهی در استرالیا متهم شد که در فاصله ماه فوریه 2014 تا فوریه 2015، در قاچاق محموله های بزرگ سودوافدرین به این کشور دست داشته است. وی پس از پناهنده شدن، در سال 2004 در ترکیب 
تیم ملی استرالیا در المپیک آتن حاضر شد و یکی از بخت های کسب مدال نیز بود که البته نتوانست به مقامی باالتر از نهم دست پیدا کند. پلیس استرالیا می گوید قربانپور عضو فعال یک سندیکای مجرمانه بین المللی بوده است. محموله 
ســودوافدرین که وی به دســت داشتن در قاچاق آن متهم است، در ماه ژوئیه 2014 در پوشش بسته های چای وارد سیدنی شده بود. گفتنی است نوریان که در ســال 2000 در قالب تیم ایران برای شرکت در مسابقات المپیک به سیدنی 

رفته بود، به دلیل دوپینگ از مسابقات کنار گذاشته شد و پس از پناهندگی، در المپیک 2004 برای استرالیا به میدان رفت. 

تظاهرات جهانی علیه تغییرات آب و هوایی .

بارش شدید برف در 
اسکاتلند.

یک میمون دم دراز در انتظار غذا و پذیرایی در جشنواره »بوفه میمون« تایلند. این جشنواره هرسال در ماه نوامبر در بانکوک 
برگزار می شود.

بحران آلودگی هوا 
در پکن چین.

 افزایش 80 درصدی تلفات 
تروریستی در جهان

سومین گزارش ساالنه »شاخص تروریسم جهانی« که به بررسی آثار 
تروریسم در 162 کشور جهان پرداخته، نشان دهنده رشد و گسترش 
تروریسم در سطح جهان است. بر اساس این گزارش، تعداد قربانیان 
اقدامات تروریستی در سال گذشته 80 درصد افزایش داشته است. 
در سال 2014 این رقم 32 هزار و 658 نفر بوده که در مقایسه با 18 
هزار و 111 نفر سال قبل رشد چشمگیری داشته است. بوکو حرام و 
داعش به طور مشترک مسئول 51 درصد از این تلفات انسانی هستند. 
خسارت مالی اقدامات تروریستی اکنون بالغ بر 52.9 میلیون دالر 

است که نسبت به سال قبل تا 61 درصد افزایش یافته است. 

 احتمال همکاری غرب با ارتش 
سوریه علیه داعش

وزیر دفاع آلمان از احتمال همکاری با نیروهای دولتی سوریه 
برای مبارزه با تروریسم در این کشور خبر داده است. اورسوال وان 
در لین، اعام کرد ایــن احتمال وجود دارد که نیروهای دولتی 
ســوریه در تاش های بین المللی علیه گروه تروریستی داعش 
مشارکت کنند. وی مدعی شد هرچند هیچ آینده ای را با حضور 
بشــار اسد در ســوریه نمی توان متصور بود، اما نیروهای ارتش 
سوریه می توانند علیه داعش به خدمت گرفته شوند؛ همان گونه 
که در عراق چنین کاری صورت گرفت و نیروهای محلی هدف 

آموزش قرار گرفتند.

 افزایش موج ترک داعش و فرار از 
سوریه به عراق

بر اســاس گزارش نهادهای اطاعاتی و تصاویر هواپیماهای 
بدون سرنشین آمریکایی، روی گرداندن اعضای داعش از این 
گروه، موجب کاهش تروریســت های افراط گرا در عراق در ماه 
گذشته شده است. استیو وارن، سخنگوی ائتاف ضدداعش 
اظهار داشــت: »فرار گســترده جنگجویــان داعش، کاهش 
افراد مســتقر در مراکز ایست بازرســی این گروه و مجبور شدن 
جنگجویان باال دستی داعش برای انجام وظایف عادی به علت 
کمبود نیرو، نشــان می دهد حمات هوایی به رهبری آمریکا و 
پیشروی نیروهای کرد، موجب تضعیف این گروه شده است«.

 طعنه یونان به ترکیه درباره 
سرنگونی جنگنده روسی

نخست وزیر یونان در گفت و گو با همتای ترکیه ای خود، اظهاراتی 
طعنه آمیز را درباره سرنگونی جنگنده »سوخو-24« مطرح کرده 
اســت. الکســیس ســیپراس خطاب به داووداوغلو گفته جای 
خوشبختی است که خلبانان یونانی مانند خلبانان ترکیه ای عصبی 
نیستند. وی این اظهارات را در جریان نشست روز گذشته سران 
اروپایی در بروکســل و با اشاره به مســئله مهاجران و اقدام مداوم 
خلبانان ترکیه ای در نقض حریم هوایی یونان ابراز داشت. دولت 
یونان چندی پیش اعام کرده بود که هواپیماهای ترکیه فقط در 
سال 2014 بیش از 2244 بار حریم هوایی یونان را نقض کرده اند.

بین الملل


