
t oseei r ani . i r
3 جهان  شماره   320   /      شنبه  2 شهریور   1398  /    22 ذی الحجه 1440  /   24  اوت   2019

بحران زیست محیطی در آمریکای التین؛
 آتش سوزی و دود 

نفس جنگل های آمازون را گرفت
 آتش سوزی گسترده در سه کشور بولیوی، برزیل 
و پاراگوئه صدها هزار هکتار از جنگل های آمازون را 
از بین برده و این کشورها را در وضعیت اضطراری 

قرار داده است.
به گزارش رویتــرز، آتشنشــان های بولیوی 
همچنان برای خاموش کردن آتشــی که تاکنون 
بیش از ۶۵۰ هزار هکتار از جنگل ها را سوزانده است، 

تالش می کنند.
مقام های بولیوی گفته انــد که یک هواپیمای 
بوئینگ ۷۴۷ اجازه کرده اند تا به خاموش کردن آتش 
کمک کند. تصاویری که ارتش بولیوی منتشر کرده، 
نشان می دهد که بخش های وسیعی از جنگل های 
اســتوایی بولیوی در مرز پاراگوئه و برزیل در آتش 
سوخته است. خاویر زاوالتا، وزیر دفاع بولیوی با اشاره 
به اجاره ابرتانکر بوئینگ ۷۴۷ در توئیتی نوشــت: 
ما معتقدیم با آمدن این هواپیما می توانیم آتش را 
خاموش کنیم. آتش سوزی های بولیوی عمدتا ایالت 
سانتاکروز را درگیر کرده است یعنی جایی که کانون 
کشاورزی و دامداری به شمار می آید. مقام های این 
کشور هفته جاری هشــدار دادند که ۷۰ درصد از 
سانتاکروز که یک چهارم جمعیت بولیوی را در خود 

جای داده با خطر شدید آتش سوزی روبرو است.
اوو مورالس رئیس جمهوری بولیوی برای مقابله 
با بحران کابینه وضعیت اضطراری زیست محیطی 
تشکیل داده اســت. بولیوی همچنین از برزیل و 

پاراگوئه خواسته تا به مهار آتش کمک کنند.
آتش سوزی در جنگل های آمازون در فصل های 
خشک سال اتفاقی طبیعی تلقی می شود، اما حامیان 
محیط  زیست کشــاورزان برزیلی را عامل افزایش 
آتش سوزی ها می دانند. آنان می گویند که کشاورزان 
درختان را می ســوزانند تا زمین را تبدیل به مرتع 
کنند. قانونگذاران بولیوی نیز کشاورزان کشور خود 

را عاملی اصلی افزایش آتش سوزی ها خوانده اند.
دانشمندان آمازون را ریه کره زمین و حائلی مهم 

در برابر تغییرات آب وهوایی می دانند.
وضعیت بحرانــی در آمازون موجــب نگرانی 
جامعه بین المللی نیز شده است. اما ژائیر بولسونارو 
رئیس جمهوری برزیل در پاســخ به انتقادها گفته 
که در این مســاله دخالت نکنند. امانوئل مکرون، 
رئیس جمهوری فرانسه و آنتونیو گوترش، دبیرکل 
سازمان ملل در توئیتر نســبت به آتش سوزی در 

آمازون ابراز نگرانی کردند.

مکرون نوشت: خانه ما در حال سوختن است. 
جنگل بارانی آمازون، ریه هایی کــه ۲۰ درصد از 
اکسیژن دنیا را تولید می کنند، در آتش است. این یک 
بحران بین المللی است. اعضای گروه ۷ بیایید اول از 

همه درباره این وضعیت اضطراری صحبت کنیم.
بولســونارو در پیامــی در فیســبوک گفت: 
کشــورهایی که به اینجا پول می فرســتند از سر 
خیرخواهی این کار را نمی کنند. آنها به قصد دخالت 

در حاکمیت ما این کار را انجام می دهند.
این در حالی اســت که وی روز پنجشنبه گفته 
بود که برزیل منابع کافی برای کنترل آتش ندارد. او 
گفت: آمازون بزرگ تر از اروپاست. چطور باید با آتش 

در این منطقه مبارزه کرد؟
نروژ و آلمان ماه جاری میالدی )اوت( در اعتراض 
به سیاست های زیست محیطی بولسونارو کمک های 
مالی به پروژه های مقابله با جنگل زدایی را تعلیق 
کردند. بولسونارو در واکنش به این تصمیم اسلو و 

برلین گفت: برزیل نیاز به پول آنها ندارد.
آتش ســوزی در آمازون در مقایسه با سال قبل 
۸۳ درصــد افزایش یافته اســت. مرکز تحقیقات 
فضایی برزیل )INPE( اعالم کرد که از ابتدای سال 
۲۰۱۹ تاکنون ۷۲ هزار و ۸۴۳ مورد آتش ســوزی 
در بخش برزیلی آمازون رخ داده اســت. دود ناشی 
از آتش ســوزی باعث شــد روز چهارشنبه شهر 
ســائوپائولو که ۲ هــزار و ۷۰۰ کیلومتــر از محل 
آتش دور است، با قطعی برق مواجه شود. سازمان 
غیردولتی گرین پیس در بیانیه ای بولسونارو را به 
انحالل سیاست های زیست محیطی متهم و اعالم 
کرد: شمار آتش سوزی ها در مناطق آمازون افزایش 
یافته است. این مساله ناشی از جنگل زدایی است. 
کشــاورزان از آتش به عنوان راهی برای کاستن از 
جنگل ها استفاده می کنند. مقام های قضایی گفته اند 
که درباره علت افزایش تالش ها برای جنگل زدایی 
تحقیق می کنند. به گفته آنها، یکی از محورهای این 
تحقیقات کاهش نظارت های دولت و برنامه های آن 

برای حفظ محیط زیست است.

جهاننما

سیدمحمد میرزامحمدزاده

هفته گذشــته، زمانی که بوریس 
جانسون، نخســت وزیر بریتانیا با آنگال 
مرکل، صدراعظم آلمــان دیدار کرد، 
صدای گریه جمعیت در حالی که فریاد 
می زدند جلو اجرای برگزیت را بگیرید 
شنیده می شــد. مرکل که همچنان از 
بیماری رعشــه چند وقــت اخیر خود 
رنج می برد، در حالی که ســرود ملی دو 
کشور خوانده می شد، به طرز عجیبی 
روی صندلــی نشســته بــود و برای 
خوشامدگویی به جانسون از جایش بر 

نخواست.
خبرگزاری الجزیره نوشت: هر چقدر 
هم که خوشبینانه به این موضوع نگاه 
کنیم، ظاهراً جانسون به آلمان رفته بود 
تا نه تنها آن ها را مجاب به تغییر موضع 
بلندمدت خود در مــورد رفتار بریتانیا 
در خروج از اتحادیه اروپا کند، خروجی 
که اتحــاد با ۲۶ عضو دیگــر اتحادیه را 
برهم می زند، بلکه قصد داشــت دیگر 
کشــورها را با دیدگاه بریتانیا در مورد 

آینده همسو سازد. البته منصفانه است 
که بگوییم، دیدگاهی که او از آن سخن 
می گوید، تاکنون چندان خوشــایند و 
چشمگیر نبوده اســت؛ موضوعی که 
خود جانسون نیز در کنفرانس مشترک 
با مرکل به آن اعتراف کرد.  او گفت: اگر ما 
با صبر و خوش بینی به این موضوع توجه 
کنیم، آنوقت می توانیم آن را به سرانجام 
برسانیم. همیشــه صد متر آخر است 
که جابجایی های اصلی در مســابقات 
اســب دوانی انجام و برنده مشــخص 
می شود. اگر جانســون نتوانست برنده 
این مســابقه با مرکل باشد، همچنان 
یک مسابقه دیگر پیش رو داشت و روز 
پنج شــنبه به دیدار امانوئــل ماکرون، 
رئیس جمهور فرانسه با مأموریتی مشابه 

رفت.
موضوع حمایت از ایرلند

قلب مشــکل اجرای برگزیت، مرز 
بریتانیا با ایرلند است. در توافق اولیه ای 
که بین کمیسیون اروپا و دولت پیشین 
بریتانیا به رهبری ترزا می شکل گرفت، 
دو طــرف نتیجه گرفتند کــه هرگونه 
احتمال ایجاد مرز فیزیکی بین بریتانیا 
و ایرلند کنار گذاشته شود. در این توافق 

آمده بود که دولت ایرلند شمالی همچنان 
باید تحت نظارت اتحادیه اروپا تا زمان 
ایجاد یک راهکار دیگر باقی بماند؛ یعنی 
باید استانداردهای سالمت، امنیت، غذا 
و غیره در مورد این منطقه اجرا شــود.  
این مسئله چندان خوشایند نبود، زیرا 
به معنای آن است که باقی بریتانیا نیز 
باید با اتحادیه بماند تــا بتواند به ایرلند 
متصل باشــد و با این حــال قدرتی در 
این کشور نداشــته باشد، یا آنکه ایرلند 
شمالی به طور کلی از بریتانیا جدا شود و 
بیشتر چیزی شبیه به جمهوری ایرلند 
باشد. منتقدان بر این باورند که چنین 
اقدامی به معنای از دست رفتن حاکمیت 
سراسری بریتانیا و گامی به سمت اتحاد 
دوباره ایرلندی ها است و بنابراین از لحاظ 
سیاســی غیرقابل پذیرش. اما مرکل 
روز چهارشــنبه با بهره گیری از منش 
خوش بینانه جانسون گفت که ممکن 
است انعطاف هایی از جانب اتحادیه در 
این مورد به وجود آید. وی گفت: موضوع 
مرز تا زمان یافتن یک راهکار در واقع یک 
گزینه شکست خورده اســت. همواره 
گفته می شد که برای این مسئله طی دو 
سال راهکاری پیدا می کنیم، اما کسی 

چه می داند، شاید یک نفر بتواند ظرف ۳۰ 
روز راهکاری برای آن پیدا کند.
یکپارچگی اتحادیه

خب حاال اگر مشــکل مرز با ایرلند 
است، چرا جانســون به آلمان و فرانسه 
رفت؟ جنیفر کسیدی، از دیپلمات  های 
ســابق ایرلند گفت: ایرلنــد و بریتانیا 
نمی توانند مذاکره کنند. بریتانیا باید 
با اتحادیه اروپا در ایــن مورد صحبت 
کند. اما از آن جا که جانسون از دیدار با 
رهبران اتحادیه اروپا به صورت گروهی 
امتناع کرد )چراکه شــرط آن ها کنار 
گذاشــتن طرح مرز فیزیکی با ایرلند 
بود(، حاال در بروکسل حضور ندارد؛ اما 

باید بداند که مرکل و ماکرون نمایندگان 
اتحادیه نیســتند. کسیدی به الجزیره 
گفت: این موضوع یک طنز نهفته دارد؛ 
اینکه بدانیم دلیل اصلی بریتانیا برای 
ترک اتحادیه این بود که نمی خواست 
جلو فرانسه و آلمان ســر تعظیم فرود 
آورد، در حالی که چنین چیزی در کار 
نبود؛ اگرچه این دو کشــور بازیگران 
قدری در اتحادیه هستند. حاال می بینیم 
که اولین تکیه گاه جانســون فرانسه و 
آلمان است و برای آن ها تعظیم می کند. 
کسیدی گفت: هدف او تقسیم کردن 
مشکل و تسخیر آن است؛ یک استراتژی 
کالسیک بریتانیایی؛ اما من به شخصه 
فکر نمی کنم این راهــکار جواب دهد. 
آلیستر جونز، اســتادیار در دانشکده 
سیاست دانشگاه دومونتفورد گفت که 
جانسون نمی تواند بر لبه تیغ بازیگران 
برجسته اتحادیه به تعادل برسد. البته 
اگر بدبینانه به موضوع نگاه کنیم احتماالً 
او به بریتانیا باز می گردد و کسی را دارد که 
بابت خروج بدون توافق بریتانیا از اتحادیه 
ســرزش کند. با وجود آنکه جانسون 
محترمانه از آن ها درخواســت کرد، اما 
آن ها تغییری در حرف هایشــان ایجاد 
نکردند.  جونز به الجزیره گفت: همه این  
کارها پوششی است که جانسون برای 
تقویت موقعیت خود به  کار می گیرد؛ 
باالخره او پیش از انتخابات عمومی باید 
از رأی عدم اعتماد پارلمان بر حذر بماند.

روز دوشــنبه، جانســون که تنها با 
حمایت ۲۴صدم درصــد از جمعیت 
بریتانیا به نخســت وزیری رســید، در 
نامه ای به دونالد تاسک، رئیس شورای 
اروپا نوشــت: حمایت از ایرلند اقدامی 
غیردموکراتیک است و باید این موضوع 
از توافق خروج کنار گذاشته شود. اگرچه 

او هیچ پیشنهاد جایگزینی ارائه نکرد.
تاســک فی الفور نامه او را رد کرد و 
گفت که مساعدت ایرلند اقدامی برای 
جلوگیری از ایجاد مرز فیزیکی با جزیره 
ایرلند تا زمــان یافتن راهکار جایگزین 
اســت؛ آن هایی که از طرح مساعدت 
گله می کنند هیــچ رویکرد جایگزین 

واقع گرایانه ای ندارند و در واقع از ایجاد 
دوباره مرز حمایت می کنند، هرچند که 
خود این ادعا را نمی پذیرند. اتحادیه اروپا 
توافق حاصل شده با ترزا می را بهترین 
و تنها راهکار خروج بریتانیا می داند؛ اما 
به گفته مارک شاناهان، استادیار گروه 
سیاسی در دانشگاه مطالعات؛ استراتژی 
جانسون این است که به گونه ای رفتار 
کند انگار در طول ســه ســال گذشته 
اتفاقی روی نداده اســت. برلین همواره 
تکرار کرده اســت که درمــورد توافق 
دوباره مذاکره نمی شود و صنایع آلمان 
آمــاده برگزیت بدون توافق هســتند. 
هرچند که بسیاری از اقتصادهای اروپا 
از برگزیت آســیب خواهنــد دید؛ اما 
این موضوع بــرای بریتانیا یک فاجعه 
به شمار می رود. میشــله چانگ استاد 
سیاست های اروپایی در دانشکده اروپا 
گفت: دیدار با آلمان ها بیشــتر خوراک 
داخلی برای جانسون دارد و انتظار واقعی 
برای حمایت آلمان هــا نمی رود. دیدار 
با مرکل و ماکرون درواقع اولین آزمون 
جانسون در جایگاه نخست وزیری بود. 
اجالس گروه هفت در فرانســه که این 
هفته برگزار می شــود درست یک ماه 
پس از آغاز به کار جانسون خواهد بود و 
همه چشــم ها به رویکرد وی در توافق 
با قدرت های جهانی اســت درحالی که 
بریتانیا از بزرگ ترین بلوک های تجاری 

جهان خارج می شود.

نخست وزیر انگلیس به دیدار مرکل و ماکرون رفت؛

توسل برگزیتی جانسون به بازیگران برجسته اتحادیه
اتحادیه اروپا توافق حاصل 

شده با ترزا می را بهترین 
و تنها راهکار خروج 

بریتانیا می داند؛ اما به 
گفته شاناهان، استادیار 

گروه سیاسی در دانشگاه 
مطالعات، استراتژی 

جانسون این است که 
به گونه ای رفتار کند انگار 
در طول سه سال گذشته 

اتفاقی روی نداده است

مرکل: در مورد توافق 
برگزیت همواره گفته 

می شد که برای مسئله 
ایرلند طی دو سال 

راهکاری پیدا می کنیم، اما 
کسی چه می داند، شاید 

یک نفر بتواند ظرف 30 روز 
راهکاری برای آن بیابد
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آنقدر گسترده و شدید است که قصد این کشور برای نسل کشی اعضای این گروه اقلیت را نشان می دهد و مصداقی از جرائم 
جنگی و جنایت علیه بشریت به شمار می رود. گزارش هیأت حقیقت یاب بین  المللی سازمان مللمتحد در خصوص میانمار 
گفته که نتایج تحقیقات این گروه نشان می دهد سربازان ارتش میانمار  با بی اعتنایی به قوانین بین المللی و موازین حقوق 
بشر به صورت معمول و نظام مند اقدام به تجاوز، تجاوز گروهی و سایر اقدامات خشونت آمیز جنسی علیه زنان، دختران، 
پسران و مردان روهینگیا می کنند. گزارش سازمان ملل که در نیویورک از آن رونمایی شد هدف حکومت میانمار از این 
خشونت های جنسی را کشتن زنان جامعه روهینگیا و وارد آوردن صدمات بدنی و روحی به زنان و دختران این گروه اقلیت 
عنوان کرده اســت. هدف نهایی حکومت میانمار نابودی جامعه روهینگیا و انجام 
تدابیری است که از زاد و ولد در میان این گروه جلوگیری می کند. پیشتر گزارش شده 
نظامیان دولتی میانمار هم اکنون در حال مبارزه با گروه های قومی در استان های 
راخین و چین هستند. بیست و دوم ماه ژوئن )اول تیرماه(، مقامات به شرکت های 

مخابراتی فرمان دادند که اینترنت را در این دو استان قطع کنند. 

سازمان نیروهای الحشد الشعبی عراق اعالم کرد که یک فروند هواپیمای جاسوسی را بر فراز یکی از مقرهای خود در 
اطراف پایتخت این کشور هدف قرار داده است.

 الحشد الشعبی در بیانیه ای عراق اعالم کرد که یک فروند هواپیمای شناسایی را بر فراز یکی از مقرهای خود در نزدیک 
بغداد هدف قرار داده است. شبکه تلویزیونی سومریه عراق، شامگاه پنجشنبه )۳۱ مرداد( اعالم کرد که پدافند هوایی 
الحشد الشعبی این پرنده ناشناس را حین پرواز بر فراز مقر تیپ ۱۲ خود )واقع در کمربند بغداد( هدف قرار داده و منهدم 
کرده است. در بیانیه الحشد الشعبی همچنین آمده است: پدافند هوایی الحشد الشعبی، مأموریت هواپیمای دشمن را 
ناتمام گذاشت. هنوز جزئیات بیشتری در این باره، از جمله زمان پرواز این هواپیما و نوع آن منتشر نشده است. جنبش 
مقاومت اسالمی نجباء عراق )زیر مجموعه الحشد الشعبی( نیز در کانال تلگرامی 
خود اعالم کرد که رزمندگان نجبا پهپاد ناشناس را سرنگون کردند. اقدام نیروهای 
الحشد الشعبی در اسقاط این هواپیمای ناشــناس، بعد از هشدارهای جانشین 
رئیس این نیروهــا درباره پرواز هرگونه هواپیماهای ناشنشــاس بر فراز مقرها و 

انبارهای مهمات صورت می گیرد.

الحشد الشعبی یک فروند هواپیمای جاسوسی را هدف قرار دادخشونت گسترده نیروهای امنیتی میانمار علیه مسلمانان روهینگیا

گروه طالبان و یک مسئول آمریکایی اعالم کردند 
که مسئوالنی از ایاالت متحده و طالبان مذاکرات صلح 

را در قطر از سر گرفتند.
به گزارش النشره، هدف از این مذاکرات دستیابی 
به توافقی اســت که بــه نیروهای آمریکایــی امکان 
عقب نشــینی از افغانســتان را بدهــد و در مقابــل 

ضمانت های امنیتی از طالبان گرفته شود.
یک مســئول آمریکایــی عالی رتبــه آگاه از روند 
مذاکرات تصریح کرد، این نشست مهم برای دستیابی 
به جزئیات دقیق در دوحه، پایتخت قطر آغاز شده است. 
وی گفت، زلمای خلیلزاد، فرستاده ویژه آمریکا در روند 
صلح در افغانستان به رهبران برجسته افغان توافق صلح 
را اعالم می کند، سپس اصالحات نهایی را بر اعالم پایان 

جنگ در افغانستان اجرایی می کند.
پیشتر اشرف غنی، رئیس جمهوری افغانستان که 
برای انتخاب مجددش تالش می کند، روز پنجشــنبه 

گفته بود کــه دولت افغانســتان در هرگونه مذاکرات 
صلح احتمالی با طالبان حضور خواهد داشت. دو طرف 
مباحثاتی را بر سر توافقی احتمالی درباره چهار مساله 
برگزار کرده اند که عبارت اند از تضمین طالبان مبنی بر 
اجازه ندادن به شبه نظامیان خارجی برای استفاده از 
افغانستان به عنوان سکوی حمله به خارج از این کشور، 
خروج کامل نیروهای آمریکایی و ناتو از این کشــور، 

گفتگوی میان گروه های افغانی و آتش بس دائمی.

نماینــده لبنــان در ســازمان ملــل از رژیــم 
صهیونیســتی به دلیل نقــض مکرر حریــم هوایی 
این کشــور به شــورای امنیت شــکایت کرد و گفت 
 حمالت این رژیــم به ســوریه از حریــم هوایی این

 کشور خطرناک است.
نماینده لبنان در سازمان ملل متحد ضمن انتقاد از  
نقض مکرر حریم هوایی لبنان و قطعنامه ۱۷۰۱ توسط 
رژیم اشــغالگر قدس گفت: استفاده صهیونیست ها از 
حریم هوایی لبنان برای حمله به ســوریه  به نوبه خود 

خطرناک شده است.
امل مدللی، ســفیر لبنان در جریان نشست علنی 
شورای امنیت با عنوان حفظ صلح و امنیت بین المللی: 
چالش های امنیت و صلــح در خاورمیانه توضیح داد: 
برخالف تعهد لبنان به قطعنامه ۱۷۰۱، اســرائیل به 
نقض روزمره حاکمیت لبنان بــا مصونیت از مجازات 

ادامه می دهد.

به گزارش وبگاه شبکه خبری روسیا الیوم، مدللی 
با بیان اینکه ایــن نقض حریم هوایــی لبنان در حال 
خطرناک شدن اســت، افزود: اســرائیل همچنان از 
حریم هوایی لبنان برای انجــام عملیات نظامی علیه 
سوریه اســتفاده می کند. تازه ترین آن در تاریخ یکم 
ژوئیه اتفاق افتاد، هنگامی که ۹ هواپیمای اســرائیلی 
 برای حمله موشــکی به ســوریه حریم هوایی لبنان 

را نقض کردند.

بیروت از رژیم صهیونیستی شکایت کرد

حمله به سوریه از حریم هوایی لبنان
در قطر از سر گرفته شد

آغاز نهمین دور از مذاکرات صلح میان آمریکا و طالبان 

خبرخبر


