
t oseei r ani . i r
5 جهان

قرار بود 20میلیون  دالری  پرداخت شود
برزیل کمک گروه 7 برای 

اطفای حریق آمازون را رد کرد
امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه اعالم 
کرد که سران کشورهای عضو گروه ۷ وعده داده اند 
حدود ۲۰ میلیــون دالر برای کمک بــه مقابله با 
آتش سوزی در جنگل های آمازون اختصاص دهند.
اما مقامات برزیلی اعالم کردند که دولت کمک 
۲۰ میلیون دالری نشســت گروه ۷ برای اطفای 

حریق جنگل های آمازون را رد خواهد کرد.
به گزارش روز دوشــنبه )پنج شــهریور ماه( 
روزنامه ایونینگ استاندارد چاپ لندن، مکرون که 
میزبانی اجالس سران گروه ۷ را برعهده دارد،   با بیان 
این توصیف که آمازون، ریه زمین است، یادآور شد 
رهبران این گروه همچنین امکان حمایت مشابه 
در آفریقا را که متحمل آتش سوزی در جنگل های 

بارانی است،   مورد بررسی قرار می دهند.
مکرون گفت که با دونالد ترامپ رئیس جمهوری 
آمریکا در مورد این مسئله گفت و گوهای مبسوطی 
داشته و ترامپ نیز از این ابتکارعمل گروه ۷ حمایت 
کرده،  اگرچه به دلیل دیدارهای دو جانبه دیگر، در 
نشست زیست محیطی گروه ۷ شرکت نکرده است.

از سوی دیگر نیز اونیکس لورنزونی، رئیس دفتر 
ریاست جمهوری برزیل به پایگاه خبری G1 گفت: 
ما از این پیشنهاد قدردانی می کنیم اما ممکن است 
این منابع برای احیای جنگل های اروپا مناسب تر 

باشد.
براســاس این گزارش،   اجالس رهبران گروه 
۷ در تفرجگاه بیاریتز فرانســه روز دوشنبه )پنج 
شهریور ماه( به کار خود پایان می دهد. این نشست 
با تنش های موجود بر ســر سیاست های تجاری 
آمریکا و دیدار غیرمنتظره وزیر امور خارجه ایران از 

این منطقه، تحت الشعاع قرار گرفت. 
همه رهبران شرکت کننده در این  اجالس، در 
نشست هایی در زمینه تغییرات آب و هوایی،  دنیای 

دیجیتال و دیگر موضوعات جهانی حاضر شدند.
از ســویی اقدام توهین آمیز ژائیر بولســونارو 
رئیس جمهوری برزیل علیه بریژیت مکرون همسر 
رئیس جمهور فرانسه،   فصل تازه ای در جنگ لفظی 
بین وی و همتای فرانســوی اش در مورد بحران 

آمازون را رقم زد.
مکرون خواســتار مذاکرات فوری کشورهای 
گروه ۷ در مورد آتش ســوزی های آمازون شــد و 
بولسونارو را تحت فشار قرار داد که وی نیز در عوض، 
مکرون را به برخورداری از ذهنیتی اســتعماری 

متهم کرد.

این در حالی اســت که رئیس جمهوری برزیل 
روز یکشنبه )سوم شهریور ماه( از پستی تحقیرآمیز 
علیه بانوی اول فرانسه حمایت کرد که وی را با میشل 
بولسونارو همسر رئیس جمهوری برزیل به نحوی 

ناخوشایند مقایسه کرده است.
در این پســت تحقیرآمیز که روی شبکه های 
اجتماعی قرار گرفت،  آمده است: حال فهمیدید که 

چرا مکرون مصدع بولسونارو می شود.
رئیس جمهوری راســت افراطی برزیل نیز با 
لحنی توهین آمیز در پاسخ به این پست نوشت: این 

مرد- اشاره به مکرون -را سرافکنده نکنید.
خبرگزاری فرانسه از ســخنگوی کاخ ریاست 
جمهوری برزیل برای توضیح در مورد این مسئله 
درخواست کرد که با خودداری وی از پاسخگویی 

مواجه شد.
در این میان، آتش سوزی گســترده در میان 
بزرگترین جنگل های بارانی دنیا، خشم جهانی را 
برانگیخته و کشورهای اروپایی انگشت اتهام خود 
را به سمت رئیس جمهوری برزیل نشانه گرفتند،   
فردی که شک و شبهات خود در مورد تغییرات آب 

و هوایی را پنهان نکرده است.
این مناقشه باعث شده تا سیاستمداران برزیلی 
از جمله ادواردو پسر بولسونارو از مکرون بی دلیل 
انتقاد کنند. مکرون نیز بولسونارو را به دروغگویی در 
مورد وعده به مقابله با گرمایش زمین متهم و تهدید 
کرده است مانع انعقاد یک توافق تجاری بزرگ بین 
کشورهای اتحادیه اروپا با کشــورهای آمریکای 

جنوبی عضو مرکوسر می شود.
مرکوسر که به طور رسمی بازار مشترک جنوبی 
نام دارد، یک بلوک تجاری آمریکای جنوبی است 
که به موجب پیمان آسونسیون در سال 1۹۹1 و 

پروتکل آرو پرتو در سال 1۹۹۴ تاسیس شد.
اعضای اصلی این بلوک عبارتنــد از آرژانتین، 
برزیل، پاراگوئه و اروگوئــه. ونزوئال نیزعضو اصلی 
آن بود اما از اول دسامبر سال ۲۰1۶، عضویت آن به  

تعلیق درآمده است.

جهاننما

سیدمحمد میرزامحمدزاده

روز دوشــنبه )چهارم شهریورماه( 
حوثی ها اعالم کردند کــه حمالتی را 
علیه اهداف نظامی در ریاض، پایتخت 
عربستان ســعودی انجام داده اند. این 
حمالت یک روز پس از آن صورت گرفت 
که حوثی ها به وســیله موشــک های 
بالســتیک یک فرودگاه را هدف قرار 

دادند.
به گزارش خبرگــزاری الجزیره، به 
گفته یک ســخنگوی ارتــش حوثی ، 
گروهی که بیش از چهار سال علیه ائتالف 
نظامی ویرانگر به رهبری عربســتان 
ســعودی مقاومت کرده اســت؛ این 
حمالت به واسطه یک پهپاد مسلح اجرا 
شده اند. محمد العطب، خبرنگار الجزیره 
در گزارشی از شــهر بندری الحدیده 
نوشت: حوثی ها اعالم کرده اند که یک 
پایگاه نظامی را هدف قــرار داده اند، اما 
آنها جزئیات بیشتری در مورد این هدف 
بیان نکرده اند. عربستان سعودی هرگونه 
حمله از ســوی این گروه را انکار کرده 

است. اتفاقات روز دوشنبه، جدیدترین 
رویداد حمالت موشکی و پهپادی با عبور 
از مرزهای ســعودی و هدف قراردادن 
پایگاه های هوایی و دیگر تأسیســات 
عربســتان ســعودی در ماه های اخیر 
بوده است. روز یک شنبه، حوثی ها 1۰ 
موشک بالستیک موسوم به بدر 1 را به 
سمت فرودگاه جیزان واقع در عربستان 

سعودی شلیک کردند.
آن ها مدعی شدند که این موشک ها 
ده ها نفر را به هالکت رسانده است، اما 
ائتالف به رهبری عربستان سعودی که با 
حوثی ها می جنگد اعالم کرد که حداقل 
شش مورد از این موشک ها را رهگیری 
و پیش از برخورد به فــرودگاه منهدم 

کرده است.
هفته گذشــته، یک حمله پهپادی 
منجر به آتش ســوزی در یک میدان 
دورافتاده نفت و گاز در عربستان سعودی 
شد. ائتالف سعودی حمالت پهپادی 
حوثی ها را با حمالت هوایی به اهدافی 
متعلق به این گروه در صنعا و دیگر نقاط 
یمن پاسخ داد. حوثی ها کنترل بیشتر 

مراکز شهری را برعهده دارند.
منازعــه اخیر یمن در اواخر ســال 

۲۰1۴، پس از آن آغاز شد که حوثی ها 
کنترل بیشتر بخش ها از جمله صنعا، 

پایتخت این کشور را به دست گرفتند.
این جنــگ در ماه مــارس ۲۰15 
)فروردین ۹۴( همزمان با یک عملیات 
هوایی وحشــیانه ائتالف بــه رهبری 
ســعودی و امارات متحده عربی علیه 
حوثی ها، تشدید شد. آن ها قصد داشتند 
با این حمله دولت غیرمشروع عبدربه 

منصور هادی را به قدرت بازگردانند.
حوثی ها مدعی هســتند که خود 
تسلیحات تحت اختیارشــان را تولید 
می کننــد و علیــه یک نظام فاســد 

می جنگند.
از زمان آغاز این جنــگ، ده ها هزار 
شهروند و نظامی کشته شده اند و حدود 
85 هزار کودک به دلیل گرسنگی جان 
خود را از دست داده اند. اتفاقی که از سوی 
سازمان ملل متحد بزرگ ترین بحران 

بشری تاریخ لقب گرفته است.
احیای یک ائتالف ازدست رفته

در همین حــال روزنامــه تایم نیز 
نوشــت: عربستان ســعودی و امارات 
متحده که در ماه جاری میالدی گفته 
می شد بر سر مسئله یمن دچار اختالف 

شده اند و بخشی از ارتش امارات از یمن 
خارج شد و جدایی طلبان جنوبی یمن 
که از ســوی امارات حمایت می شوند 
نیز خیزش کردند، حــاال توافق کردند 
به ائتالف متالشــی کننده خود علیه 

حوثی های یمن تداوم بخشند.
این بیانیه مشــترک پس از شلیک 
شش موشــک بالســتیک و دو حمله 
پهپادی به خاک عربســتان سعودی 
انتشــار یافت و موجب تداوم فشار بر 
سلطنت ســعودی همزمان با تشدید 
تنش های آنالین بین نخبگان سعودی 
و اماراتی شد؛ تنش هایی که شکاف های 

فزاینده بیــن دو دولت معموال نزدیک 
نفت خیز ایجاد کرده بود.

در این بیانیه که از سوی روزنامه های 
هر دو کشور امارات و عربستان منتشر 
شد، آمده است: همکاری های سیاسی، 
نظامی، امدادی و توسعه ای تداوم خواهد 
داشــت. در این بیانیه همچنین آمده 
اســت که دو کشــور به طور مشترک 
توهین ها و بدگمانی نســبت به امارات 
را از زمان تصمیم این کشور در ماه ژوئن 
)مرداد ماه( برای شــروع خروج نیروها 

محکوم می کنند.
امارات متحده عربی فدراســیون 
استبدادگرای متشکل از ۷ شیخ نشین، 
تاکنون مشــخص نکرده است که چه 
تعداد نیــرو را از یمن خــارج می کند. 
مقامات یمنی پیش بینی کرده اند که 
قدرت نظامی ارتش امــارات تا حدود 
۷5 درصد کاهش داشــته است؛ تعداد 
نیروهای حاضردر یمن از سوی امارات 

به 1۰ هزار نفر می رسید.
خروج نیروهای اماراتی به دنبال تنش 
بین ایران و ایاالت متحده بر سر فروپاشی 
توافق هسته ای با قدرت های جهانی آغاز 
شــد که به گفته تحلیل گران، ابوظبی 
نگران بود که در صــورت رخ داد جنگ 
منطقه ای، کمبود نیرو در خانه منجر به 

مشکالتی شود.
در حالی که سربازان اماراتی عمدتاً 
به طور مســتقیم در جبهه های جنگ 
حضور نمی یافتند، فعالیت  نظم دهی 
به نیروهای جبهه هــا و عملیات های 
اطالعاتی را در جنــوب یمن بر عهده 

داشتند.
این نیروها شــامل تجزیه طلبانی 
بودند که به دنبال پس گرفتن کنترل 
کشور خود قبل از خیزش حوثی ها بودند 
و همین مسئله منجر به درگیری بین 

نیروهای پیش تر متحد شد.
عقب نشینی نیروهای اماراتی منجر 
به تمسخر آنها از ســوی روشنفکران 
شبکه های اجتماعی متحدان سعودی 
شد. سلطنت سعودی که خود استبدادی 
است و به شدت رسانه ها را تحت کنترل 

دارد، از زمان خیزش بن سلمان تفکرات 
ملی گرایی را در آن ها تقویت کرده است. 
گفته می شود که شاهزاده محمد روابط 
بسیار نزدیکی با شــاهزاده قدرتمند 

ابوظبی، شیخ محمد بن زاید دارد.
در روزهای اخیر، حتی وزیر خارجه 
بحرین که جزیره ای همسو با عربستان 
سعودی است نیز پا به میان این منازعه 
گذاشــت و در توئیتر خود نوشت خون 
ریخته شــده از جنگ امارات با انتشار 
بیانیه در رد این موضوع، پاک نمی شود.

در همین حال عربســتان سعودی 
گفت که شش موشک بالستیک شلیک  
شده از سوی یمنی ها و دو حمله پهپادی 
آن ها به سمت سلطنت سعودی را خنثی 
کرده است. حوثی ها پیش تر اعالم کرده 
بودند که 1۰ موشک بالستیک به خاک 
سعودی شلیک کرده اند. تاکنون صحت 
اطالعات هیچ یــک از طرفین به اثبات 

نرسیده است.
جنگ ظالمانه عربستان به همکاری 
امارات، عالوه بر کشتار بی رحمانه مردم 
بی دفاع یمــن، منجر بــه از بین رفتن 
زیرساخت های کشور شده و بسیاری 
از مردم را آواره کرده است. اما این ماجر 
درنهایت منجر به آن نشد که قدرت های 
غربی از جمله آمریکا و انگلیس موضع 
جدی علیه عربســتان بگیرند، کنگره 
ً  تالش کرد جلو  آمریکا چندین بار ظاهرا
فروش تسلیحات به عربستان سعودی 
را از ســوی آمریکا بگیرد، اما آمریکا با 

بهانه های واهی این موضوع را وتو کرد.

در پی حمالت پهپادی و موشکی حوثی ها به ریاض انجام شد 

توافق امارات و عربستان برای بازگشت به ائتالف
از زمان آغاز جنگ یمن، 

ده ها هزار شهروند و نظامی 
کشته شده اند و حدود 

85 هزار کودک به دلیل 
گرسنگی جان خود را از 

دست داده اند. اتفاقی که از 
سوی سازمان ملل متحد 
بزرگ ترین بحران بشری 

تاریخ لقب گرفته است

در روزهای اخیر، حتی وزیر 
خارجه بحرین که جزیره ای 
همسو با عربستان سعودی 

است، نیز پا به میان این 
منازعه گذاشت و در توئیتر 

خود نوشت خون ریخته 
شده از جنگ امارات با 
انتشار بیانیه در رد این 
موضوع، پاک نمی شود
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اوایل هفته جاری خبر ساقط شدن دو پهپاد صهیونیستی در ضاحیه بیروت در صدر اخبار رسانه های متعدد قرار گرفت.
در اولین واکنش در همان روزها، محمد عفیف مسئول رســانه ای در حزب اهلل لبنان اعالم کرد که یکی از دو پهپاد در 

آسمان جنوب بیروت، بمب گذاری شده بوده است.
خبرگزاری لبنان ان ان ای هم  اعالم کرد، در پی منفجر شدن یک پهپاد در نزدیکی ساختمان رسانه ای وابسته به حزب اهلل 

در ضاحیه در جنوب بیروت، سه نفر دچار جراحات سطحی شدند.
روز دوشنبه )چهارم شهریور ماه( مقاومت اسالمی لبنان طی بیانیه ای اعالم کرد که کارشناسان این گروه اقدام به بررسی 
پهپادی کردند که در منطقه ضاحیه جنوبی بیروت سقوط کرد و مشخص شد که این پهپاد حاوی بمبی بوده که به صورت 

ماهرانه ای جاسازی شده بود.
به گزارش المنار، بر اساس اعالم حزب اهلل، مواد منفجره داخل پهپاد نخست از 
نوع C۴ بوده و وزن مواد منفجره 5.5 کیلوگرم بوده است. روزنامه لبنانی النهار در 
همین ارتباط گزارش داد: بر اساس اطالعات امنیتی، شخصیتی که اسرائیل قصد 
هدف قرار گرفتن وی با دو پهپاد را داشت، یکی از نمایندگان سابق حزب اهلل است 

که در حال حاضر جایگاهی بلندپایه در این جنبش دارد.

مالزی که در یک سال اخیر به دنبال تجهیز و نو کردن تسلیحات نظامی خود بوده ، درحال رایزنی با کشورهای مختلف 
برای خرید تجهیزات نظامی جدید است اما نکته حائز اهمیت این است که کواالالمپور درصدد است تا هزینه معامالت 

نظامی خود را با روغن پالم جبران کند.
شبکه خبری یورو نیوز روز سه شنبه )پنج شهریور ماه( با انتشار گزارشــی دراین زمینه نوشت: مالزی به عنوان 
ســومین اقتصاد بزرگ جنوب شرق آسیا درصدد اســت تا فناوری های ارتش خود را بازسازی کند و در حال حاضر 
دست کم با ۶ کشور درحال مذاکره است تا امکان خرید تجهیزات جدید نظامی و پرداخت هزینه آن از طریق صادرات 
روغن پالم مورد بررسی قرار دهد.  کواالالمپور در سال های اخیر به شدت به دنبال به روز کردن تجهیزات دفاعی خود 
از جمله ناوگان دریایی خود اســت که عمر و کارکرد برخی از آن ها حتی از 35 
سال می گذرد. اگرچه این کشور در سال جاری بودجه دفاعی خود را کاهش داد 
اما درصدد اســت از این بودجه برای بهینه کردن امکانات ارتش این کشور در 

بخش های مختلف استفاده کند.
محمد سبو وزیر دفاع مالزی گفت: استفاده از روغن نخل راه های جدیدی 

برای به  روزرسانی و پرداخت هزینه های تسلیحات نظامی را باز کند.

تالش مالزی برای خرید تسلیحات نظامی با روغن پالمالنهار: هدف پهپاد صهیونیستی، عضو بلندپایه حزب اهلل بود

شــورای امنیت ســازمان ملل، برای دومین بار در 
طول ماه جاری میالدی اوت، دیروز در پشــت درهای 
بسته به بررسی آزمایش های اخیر موشکی کره شمالی 

پرداخت.
به گزارش خبرگزاری رسمی کره شمالی، نشست 
دیروز )پنج شهریور ماه( به درخواست انگلیس، فرانسه 
و آلمان و بــه منظور گفت وگو دربــاره نقض احتمالی 
قطعنامه های ســازمان ملل به واســطه آزمایش های 

موشکی پیونگ یانگ تشکیل شد.
کره شمالی در سال جاری میالدی، ۹ بار به پرتاب 
موشک کوتاه برد مبادرت کرد که دو مورد آن به ماه مه 
)خرداد ماه( و بقیه از ۲5 ژوئیه )سوم مرداد ماه( تا شنبه 
این هفته )دوم شهریور ماه( برمی گردد. با توجه به زمان 
نشست قبلی شورای امنیت ســازمان ملل و آزمایش 
موشکی کره شمالی با شروع این نشست، این احتمال 
وجود دارد که پیونگ یانگ همزمان با نشست شورای 

امنیت سازمان ملل دست به آزمایش موشکی بزند.
کره شمالی تشکیل این نشســت را محکوم کرد و 
قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل را غیرقانونی 

خواند.
فرانسه، انگلیس و آلمان پس از آزمایش دو موشک 
کوتاه برد از سوی کره شمالی در 31 ژوئیه )نهم مرداد 
ماه( خواستار نشست شورای امنیت سازمان ملل در اول 

اوت )دهم مرداد ماه( شده بودند.

طبق گفته مقامات آگاه از دور نهم مذاکرات آمریکا 
و طالبان، طرفین در زمینه ایجــاد مناطق امن پس از 
شروع روند خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان به 

پیشرفت مطلوبی رسیدند.
به گفته این مقامــات، بر مبنای راهبــرد منطقه 
امن، در والیاتی که نیروهای آمریکایی خارج شــوند، 
آتش بس اعــالم خواهد شــد و پس از خــروج کامل 
نیروهای آمریکایی، در سراســر افغانستان آتش بس 

اعالم خواهد شد.
خبرنگاران مســتقر در دوحه گفتند، نمایندگان 
آمریکا و طالبان در دور نهم مذاکــرات درباره هیئتی 
متشکل از همه احزاب سیاســی که دولت افغانستان 
برای مذاکره با طالبان انتخاب خواهد کرد، گفت وگو 
کردند. در همین حال، زلمی خلیلــزاد، نماینده ویژه 
آمریکا در امور صلح افغانستان، اخبار منتشر شده مبنی 
بر قطع کمک مالی آمریکا بــه نیروهای امنیت ملی و 

دفاعی افغانستان در چارچوب توافقنامه صلح آمریکا و 
طالبان را رد کرد و گفت، هیچ کس نباید فریب تبلیغات 
سیاسی مربوط به حمایت آمریکا از نیروهای افغان را 

بخورد و یا از این تبلیغات بترسد. 
خروج نیروهــای خارجی از افغانســتان، ضمانت 
طالبان برای کمک به مقابله با تروریسم، مذاکرات بین 
افغانی و اعالم آتش بس، از محورهای اصلی مذاکرات 

آمریکا و طالبان در طول یک سال گذشته بود.

 ایجاد مناطق امن پس از خروج نیروهای خارجی 
از افغانستان

نشست شورای امنیت سازمان ملل برای بررسی شلیک های 
موشکی کره شمالی

خبرخبر


