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اعطای باارزش ترین نشان افتخار 
امارات به نخست وزیر هند

در جریان سفر نارندا مودی به امارات متحده 
عربی، مهمترین مدال افتخار مدنی این کشــور 
به وی به پاس نقشش در تقویت روابط دوجانبه 

داده شد.
به گزارش خبرگزاری آسوشــیتد پرس، در 
جریان سفر نخست وزیر هند به امارات متحده 
عربی، مهمترین مدال افتخــار مدنی به نارندرا 
مودی به پاس نقشش در تقویت روابط دوجانبه 
داده شد. شیخ محمد بن زاید آل نهیان، ولیعهد 
ابوظبی شخصا این مدال طال را بر گردن نارندرا 

مودی انداخت.
اهدای نشــان زاید نمایانگر اهمیت جایگاه 
امارات در هند به شــمار می رود؛ کشــوری که 
سومین مصرف کننده بزرگ نفت خام در جهان 
اســت. هند همچنین یک بازار مصرفی در حال 
رشــد و محلی برای تأمین کارگرانی اســت که 
امارات متحده عربی در اقتصــادش بدان تکیه 

می کند.
قرار اســت نارندرا مودی، نخست وزیر هند، 
همچنین به بحرین سفر کند که با این احتساب، 
وی نخستین نخست وزیر هند خواهد شد که به 

این جزیره سفر کرده است.
شیخ محمد بن زاید پیشتر و در ماه آوریل در 
توئیتی اعالم کرده بود نارندرا مودی قرار است این 
جایزه را دریافت کند. اعالم این مطلب از سوی 
ولیعهد ابوظبی، اندکی پیــش از انتخاب دوباره 

نارندرا مودی صورت گرفته بود.
هند دهه هاســت محل اصلی تجارت برای 
اماراتی ها به شمار می رود. طبق آمار دولت هند، 
نزدیک به ۳.۱ میلیون هندی هم اکنون امارات را 

خانه خود می خوانند.
بن زاید در صفحه توئیتر خود نوشته بود که 
ظهر روز شنبه )دوم شهریور ماه( با نخست وزیر 
هند دیدار و درباره مسائل منطقه ای و بین المللی 

دارای اهتمام مشترک گفت وگو کرده است.
پیشتر وزارت خارجه هند اعالم کرده بود که 
مودی روز شنبه به امارات سفر می کند و در دیدار 
با بن زاید مسائل دوجانبه و پرونده های منطقه ای 

و بین المللی را بررسی خواهد کرد.
مودی قرار اســت پس از امــارات به بحرین 
ســفر کند و طی آن بــا خلیفه بن ســلمان آل 
خلیفه همتــای بحرینی خود دیــدار و درباره 
روابط دوجانبه و مسائل دارای اهتمام مشترک 

گفت وگو کند.

این ســومین ســفر مودی به امارات از زمان 
عهده داری منصب نخست وزیری هند است و او 
پیش از این در ســال های ۲۰۱۵ و ۲۰۱۸ نیز به 

امارات سفر کرده بود.
ســفر نخســت وزیر هند به امارات در حالی 
اســت که چهاردهم مرداد ماه دولــت هند در 
اقدامی کم ســابقه و تنش زا، بنــد ۳7۰ قانون 
اساسی این کشور را که مربوط به وضعیت ویژه و 

خودمختاری ایالت جامو و کشمیر بود، لغو کرد.
نخست وزیر هند مدعی است که خودمختاری 
کشمیر فقط باعث رواج فســاد و رابطه ساالری 
شــده بود اما قصد دارد این منطقــه را دوباره به 

شکوه پیشین خود بازگرداند.
با اینکه دولت هند خودمختاری در کشمیر را 
لغو کرد و به نسل کشی مسلمانان پرداخت، ولی 
امارات بر خالف دیگر کشورهای عربی و اسالمی، 
از این سیاست های وحشیانه حمایت کرده است.

اکنون بیش از چند ســال اســت که مردم 
مسلمان و مظلوم کشمیر به بهانه های واهی مورد 

خشونت و وحشی گری قرار می گیرند.
شیوه برخورد دولت و پلیس هند با اعتراضات 
و مطالبات مردمی غیر قابل دفاع و غیرانســانی 
اســت و مســلمانان این منطقه اجازه استفاده 
از ابزارهای مدنی بــرای اعتراض بــه آنها داده 

نمی شود.
گفتنی است که حمایت امارات از وحشی گری 
دولت هند فراتر رفته است و اخیرا رییس جمهور 
چین از ابوظبی بابت حمایت از سیاست پکن علیه 

مسلمانان اویغور، سپاسگذاری کرده بود.
در پی تصمیــم لغو خودمختــاری منطقه 
مسلمان نشین کشمیر، به نظر می رسد که منطقه 
مورد مناقشه کشــمیر بین هند و پاکستان در 
آستان جنگ جدید بین دو قدرت هسته ای قرار 
گرفته است و این مسئله هشدار اسالم آباد نسبت 
به پاکسازی نژادی مسلمانان را دربر داشته است.

جهاننما

سیدمحمد میرزامحمدزاده

رهبران جهان بــرای اجالس گروه 
هفت در فرانسه گردهم آمدند؛ دیداری 
که به گفته دونالد تاسک، رئیس شورای 
اتحادیه اروپا آزمونی سخت برای اتحاد 
و همبســتگی رهبران جهان در سایه 
اختالفات عمیق بر سر پاره ای از مسائل 
ازجمله تجارت و تغییرات اقلیمی خواهد 

بود.
خبرگزاری الجزیره در تشــریح این 
اجالس نوشت: نشست ساالنه کشورهای 
گروه هفت، در شهر ســاحلی بیاریتز 
فرانســه روز شــنبه با حضور برخی از 
رهبران کلیدی ترین کشورهای صنعتی 

جهان کار خود را آغاز کرد.
هــزاران معترض ضد گــروه هفت 
همزمان با ورود رهبران بریتانیا، کانادا، 
آلمان، ایتالیا، ژاپــن و ایاالت متحده در 
شهر اوندای در نزدیکی محل برگزاری 

نشســت به تظاهــرات پرداختند. این 
اجالس سه روزه در سایه افزایش تنش ها 
بر سر جنگ تجاری بین ایاالت متحده 
و چین، تالش بریتانیا بــرای خروج از 
اتحادیــه اروپا، افزایــش تنش ها بین 
ایاالت متحــده و ایران بر ســر برنامه 
هسته ای تهران و نیز نگرانی های جهانی 
بر سر آتش های ویرانگر در جنگل های 

بارانی برزیل در حال برگزاری است.
تاسک که پیش از آغاز این اجالس 
صحبت هایــی را مطــرح کــرده بود، 
خواستار اتحاد کشورها در این اجالس 
شد. وی گفت: دست یافتن به یک زبان 
مشــترک، به صورت فزاینده ای برای 
همه ما سخت تر شــده است. جهان به 
همکاری بیشــتر ما رهبران نیاز دارد و 

نباید همکاری ما کمتر از این شود.
وی افزود: این شاید آخرین فرصت 
ما برای بازیابی جامعه سیاسی مان باشد.

امانوئــل ماکــرون، رئیس جمهور 
فرانسه، میزبان اجالس امسال گفت که 
او از رهبران گــروه هفت می خواهد که 

بر دفاع از دموکراسی، برابری جنسیتی، 
آموزش و محیط زیست در این اجالس 
تمرکز شود. او همچنین رهبران آسیایی، 
آفریقایی و آمریکای التین را دعوت کرد 
که به آن ها ملحق شوند تا برای حل این 

مسائل به یکدیگر کمک کنند.
ماکرون در یک سخنرانی تلویزیونی 
پیش از آغــاز این اجــالس گفت که او 
امیدوار است زمینه مشترکی با دونالد 
ترامپ، رئیس جمهــور ایاالت متحده، 
کسی که دور گذشته اجالس گروه هفت 
در سال ۲۰۱۸ را به شکل زننده ای ترک 
کرده بود، دست یابد؛  ترامپ سال گذشته 
ضمن ترک اجالس بیانیه نهایی اجالس 
را که یک بیانیه توافق شده از سوی همه 
اعضا بود و به صورت عمومی نیز منتشر 
شد، رد کرد. کمی پس از رسیدن ترامپ 
به فرانسه برای اجالس جاری، ماکرون 

میزبان وی در ضیافت نهار ۲ ساعته بود.
ترامپ پس از ایــن ضیافت ضمن 
تمجید از دوستی خود با ماکرون گفت: تا 
االن که خیلی خوب بوده است. ما این آخر 

هفته )میالدی( بسیاری از مسائل را رفع و 
رجوع می کنیم و من چشمم به آن روشن 
است. ماکرون مسائل سیاست خارجی را 
که دو کشور با آن مواجه هستند در این 
دیدار به میان کشــید؛ از جمله مسئله 
لیبی، سوریه و کره شمالی. او همچنین 
گفت که دو طرف مواضع مشترکی برای 
جلوگیری از دستیابی ایران به تسلیحات 

هسته ای دارند.
جنگ تجاری

جیمز بایز، خبرنــگار الجزیره که از 
بیاریتز گزارش می کند،  گفت که نهار 
کاری تالشــی از ســوی ماکرون برای 

همسو کردن ترامپ با خود بود.
او گفت: رئیس جمهور ماکرون دید 
که در اجالس گذشــته گروه هفت چه 
اتفاقی افتاد؛ او دیده که رئیس جمهور 

ترامپ چه کاری می تواند انجام دهد.
بایز گفت کــه دلیل دیگــری که 
ماکرون، ترامپ را به ضیافت نهار کشاند 
می تواند موضوع جنــگ تجاری بین 
فرانسه و آمریکا باشد. چند ساعت پیش از 

آنکه ترامپ بیاریتز را ترک کند،  به فرانسه 
تازید تعرفه هایی که این کشــور علیه 
شرکت های آمریکایی از جمله گوگل و 
آمازون اعمال کرده بود را غیرمنصفانه 
خواند و تهدید کــرد که مالیاتی را علیه 
شراب فرانســه اعمال می کند که آنها 

تاکنون به چشم ندیده باشند.
هم اکنون فرانسه مالیات سه درصدی 
بر درآمدهای دیجیتالی شــرکت های 
بزرگ مبتنی بر اینترنــت اعمال کرده 
اســت؛ ماکرون همچنین قصد دارد در 
اجالس پیش رو از طرحی برای اعمال 
قانون مالیات جهانی بر شــرکت های 

بزرگ فناوری حمایت کند.
ترامپ همچنین با افزایش تعرفه های 
قانونی علیه چین و همچنین دســتور 
به شــرکت های آمریکایی برای در نظر 
گرفتن کشورهای جایگزین برای انجام 
تجارت به جای چین، به جنگ تجاری 
با این کشور دامن زد. شی جین پینگ، 
رئیس جمهور چیــن، در میان رهبران 
آسیایی دعوت شده به بیاریتز نیست. 
چین روز شــنبه اعالم کرد کــه قویاً با 
تصمیم ترامپ برای اعمال تعرفه های 
بیشتر بر کاالهای چینی به ارزش ۵۵۰ 
میلیارد دالر مخالفت می کند و هشدار 
داد که اگر آمریکا به اقدامات اشتباهش 
پایان ندهد، باید منتظر عواقب اقداماتش 
باشد. در این اجالس همچنین توجهات 
متوجه بوریس جانســون خواهد بود، 
کسی که به عنوان نخست وزیر بریتانیا 
در این اجالس حضور می یابد. جانسون با 
فشار سنگینی برای خارج کردن بریتانیا 
از اتحادیه اروپا مواجه اســت. در حالی 
که اتحادیه بزرگ ترین شریک تجاری 
بریتانیا به شمار می رود، جانسون باید 
به دنبال بازار جایگزین باشد و بر همین 

اساس به آمریکا چشم دارد.
به محض ورود جانسون به فرانسه، 
وی بــه خبرنگاران گفت کــه موضوع 
تجارت جهانی، محیط زیست و آموزش 
زنان سه مسئله مورد توجه وی در جریان 

این اجالس سه روزه است.

اعتراضات علیه گروه هفت
در همین حــال جمعیتی حدود 9 
هزار نفر در شهر اوندای در ۳۵ کیلومتری 
بیاریتــز گردهــم آمدند تا خواســتار 
رسیدگی به موضوعات متنوعی از جمله 
محیط زیست، جهانی ســازی، حقوق 
هم جنسگرایان، حقوق فلسطینیان و 
استقالل منطقه باســک اسپانیا شوند. 
نمایندگان بیشــتر محلــی جنبش 
جلیقه زردهای فرانســه نیز، که در ماه 
نوامبر سال ۲۰۱۸ )آبان 97( با اعتراضات 
گسترده به دلیل اعتراض به مالیات دولت 
برای ســوخت، شروع شــد نیز در بین 
معترضان به بی عدالتی علیه اجالس گروه 
هفت بودند. آلین میسانا 4۸ ساله، یک 
برقکار فرانسوی که جلیقه زردی بر تن 
داشت به خبرگزاری رویترز گفت: رهبران 
ارشد کاپیتالیست جهان اینجا هستند و 
ما آمده ایم به آن ها بگوییم نبرد ادامه دارد. 
پول برای پولدارها هر روز بیشتر می شود 
و چیزی برای فقرا نمی ماند. ما جنگل های 
آمازون را میبینیم که می سوزد و یخ های 
قطبی آب می شوند. رهبران باید صدای 
ما را بشنوند. در شهر بایون فرانسه، پلیس 
با ماشــین های آب پاش و گاز اشک آور 
به جان معترضان ضد کاپیتالیســمی 
افتاد که عصر شــنبه شــروع به پرتاب 
سنگ کرده بودند. اما به جز چند مورد 
ســنگ پرانی عمده این تظاهرات ها به 

صورت صلح آمیز بود.

اجالس گروه هفت در حال برگزاری است

رهبران درگیرودار اعتراضات مردمی و اختالفات بنیادین
ماکرون در یک سخنرانی 

تلویزیونی پیش از آغاز 
این اجالس گفت که 

امیدوار است با دونالد 
ترامپ، رئیس جمهور 
ایاالت متحده، که دور 

گذشته اجالس گروه هفت 
را در سال 2018 به شکل 

زننده ای ترک کرده بود، به 
توافق دست یابد
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در ادامه تنش زایی انگلیس با ایران و دنباله روی از سیاســت های تقابل جویانه آمریکا در غرب آسیا، وزارت دفاع 
بریتانیا شامگاه شنبه)دوم شهریورماه(  اعالم کرد که باز هم کشتی جنگی به آب های جنوب ایران اعزام می کند.

بن واالس وزیر دفــاع انگلیــس در بیانیه ای ضمن متهم کــردن ایران بــه ناامن کردن خلیج فــارس و تنگه 
 هرمز، گفت: هر زمان کــه پرچم انگلیس در یک کشــتی در هر جایی از جهــان به اهتزاز درآیــد، ارتش بریتانیا 

آن جا خواهد بود.
به نوشته خبرگزاری رویترز انگلیس تا کنون دو فروند کشتی جنگی ناوشــکن دانکن و ناوچه کنت به آب های 
جنوب ایران اعزام کرده که اکنون ناوشکن دیفندر سومین شناور نظامی این کشور خواهد بود که به منطقه می آید.

در حالی که یک منبع امنیتی در دولت انگلیس پیشــتر گفته بود برای اجتناب از افزایش تنش ها با ایران، تمام 
کشتی های تجاری خود در خلیج فارس را اسکورت نمی کنند. 

این در حالی است که نیروی دریایی سپاه پاسداران انقالب اسالمی طی 
اطالعیه ای اعالم کرده بود؛ یک نفتکش انگلیسی را هنگام عبور از تنگه هرمز 
به علت رعایت نکردن قوانین و مقررات بین المللی دریایی بنا به درخواست 
سازمان بنادر و دریانوردی اســتان هرمزگان، توسط یگان شناوری منطقه 

یکم نیروی دریایی سپاه توقیف کرده است.

محمد عفیف مســئول رســانه ای در حزب اهلل لبنان اعالم کرد که یکی از دو پهپاد در آســمان جنوب بیروت، 
بمب گذاری شده بود.

عفیف دیروز، در تماســی تلفنی به خبرگزاری لبنا )NNA( گفت، حزب اهلل هیچ پهپادی را ساقط نکرده است. 
پرنده اول بدون این که آسیبی بزند، ســقوط کرده و دومی بمب گذاری شده بوده و منفجر شده و به ساختمان مرکز 

رسانه ای حزب اهلل در ضاحیه آسیب زده است.
عفیف گفته است که آن چه رخ داده انفجاری واقعی بوده اســت. او توضیح داد که پهپاد شناسایی اول که منفجر 

نشد اکنون در اختیار حزب اهلل است.
روز یکشنبه )سوم شــهریور ماه( منابع محلی در بیروت، از شنیده شــدن صدای انفجار خبر دادند. دقایقی بعد 
شبکه الجزیره از محل حادثه گزارش کرد؛ یک پهپاد پس از سقوط در یکی 
از خیابان های جنوب بیروت، در حال سوختن اســت. شبکه خبری المنار 
که رسانه رسمی حزب اهلل است فعال واکنشــی به این خبر نشان نداده است 
اما ســاعتی بعد از حادثه خبرگزاری رویترز از ارتباط ایــن دو پهپاد با رژیم  
صهیونیستی خبر داد و ادعا کرد که این مطلب را به نقل از یک مقام مسئول 

حزب اهلل گفته است.

واکنش حزب اهلل به سقوط دو پهپاد در ضاحیه بیروتانگلیس سومین کشتی جنگی را به خلیج فارس اعزام می کند

با باال گرفتن اختالفات ژاپن و کره  جنوبی، رزمایش 
نظامی دو روزه کره  جنوبی در جزایر محل مناقشــه با 

ژاپن، از روز یکشنبه )سوم شهریور ماه( آغاز شد.
به گزارش یونهاپ، این رزمایش با مشارکت نیروی 
 دریایی، هوایی و ارتش کره  جنوبی و با استفاده از ناوهای 
جنگی و هواپیماها در اطراف جزایری که کره جنوبی 

دوکدو و ژاپن تاکه شیما می خواند آغاز شد.
این رزمایش معموال هر دو ســال یکبار در ماه های 
ژوئن و دسامبر)تیر ودی ماه( با هدف جلوگیری از نفوذ 
احتمالی نیروهای خارجی در ایــن جزیره و آب های 

اطراف آن برگزار می شود.
یک مقام نیروی دریایــی ارتش کره جنوبی گفت: با 
توجه به اهمیت و اندازه این رزمایش، ارتش آن را  تمرین 
دفاع از قلمرو دریای شرقی نام گذاری کرده است تا عزم 
خود را برای دفاع از قلمروهای کشور در دریای شرقی از 

جمله دوکدو نشان دهد.

وزارت خارجه ژاپــن هم در نخســتین واکنش به 
برگزاری این رزمایــش، آن را غیرقابل  پذیرش عنوان 
کرد و اعالم کرد این جزایر بخشــی از تمامیت ارضی 

ژاپن هستند.
در یک ماه گذشــته ابتدا ژاپن، کره  جنوبی مقابل را 
از لیست شرکای تجاری قابل اعتماد حذف کرد و بعد، 
کره جنوبی نیز از توافق تبادل اطالعات نظامی با توکیو 

خارج شد. 

دولت برزیل هشــدار داده که شش ایالت این کشور 
ممکن است با پیشروی آتش سوزی در معرض خطر قرار 
بگیرند. در پی تهدید اتحادیه اروپا برای کاهش تجارت با 
برزیل به خاطر »اهمال« در کنترل آتش سوزی آمازون، 
ژایر بولسونارو، رئیس جمهور دست راستی این کشور، 
می گوید این حادثه فراتر از قدرت کنترل دولت است، 
اما تمام تالش خود را برای اطفای حریق به کار خواهد 
بســت. اتحادیه اروپا می گوید در صورت ادامه اهمال 
دولت برزیل، این کشور را از لحاظ تجاری تحریم خواهد 
کرد. امانوئل مکرون، رئیس جمهوری فرانســه، نیز که 
هم اکنون میزبان اجالس سران گروه 7 است اعالم کرده 
که این گروه آماده کمک به اطفای آتش سوزی و کمک به 
کشورهایی است که از این حادثه دچار خسارت شده اند. 
مکرون طی روزهای گذشــته دولت آقای بولسونارو را 
تحت فشار قرار داده بود تا هر چه زودتر اقدامات الزم را 
عملی کند. در پی دستور رئیس جمهوری برزیل برای 

اعزام نیروهای نظامی به مناطقی که آتش ســوزی در 
آن ها جریان دارد، وزارت دفاع کشــور اعالم کرده است 
44 هزار نیروی ارتش برای کمک به اطفای حریق مهیا 
شده اند. بولسونارو در عین حال وعده داده است که بودجه 
بیشتری برای مبارزه با آتش سوزی تخصیص می دهد. 
سازمان های بین المللی مدت هاست که ژایر بولسونارو 
را به نابود کردن جنگل های آمازون به بهانه رشد صنعت، 

کشاورزی و معادن متهم می کنند.

رزمایش کره جنوبی در جزایر مورد مناقشه با ژاپن آغاز شدافزایش نگرانی ها از آتش سوزی آمازون
خبرخبر


