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در اجالس اقلیم سازمان ملل ابراز شد
خشم فعال محیط زیست سوئدی 

از عملکرد رهبران جهان 
گرتا تونبرگ، فعال محیط زیست سوئدی روز 
دوشــنبه در آغاز اجالس نشست اقلیم سازمان 
ملل خشمگینانه رهبران جهان را به دلیل عدم 
اقدامات جدی برای مقابله با تغییرات آب و هوا 

محکوم کرد.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، پس از حضور 
میلیون ها جوان در خیابان های سرتاسر جهان 
برای درخواست اقدام اضطراری در مورد تغییرات 
آب و هوا؛ رهبران جهان پیش از نشست ساالنه 
مجمع عمومی ســازمان ملل متحد برای اتخاذ 
تصمیم در زمینه جلوگیری از انتشــار کربن در 

نیویورک گردهم آمدند.
تونبرگ فعال محیط زیست ۱۶ ساله سوئدی 
که به عنــوان بنیانگذار اعتراضــات خیابانی در 
مورد تغییرات اقلیمی معروف است در افتتاحیه 
اجالس نشست اقلیم ســازمان ملل گفت: نسل 
کنونی جوانان نسلی است که با بیشترین آلودگی 
در جهان مواجه اســت و باید تغییرات اقلیمی 

بسیاری را تحمل کند.
وی خطاب به رهبران جهان گفت: من نباید 
اینجا باشــم. من باید در آن طــرف اقیانوس به 
مدرسه برگردم، اما همه شــما امروز برای دادن 

امید به جوانان به اینجا آمده اید.
تونبرگ افزود: شــما رویاهای من و کودکیم 
را با سخنان توخالی خود به سرقت برده اید. وی 
همچنین با انتقاد از برنامه کشورهای جهان برای 
کاهش گرم شدن کره خاکی گفت: برنامه هایی 
که رهبران برای مقابله با گرم شــدن کره زمین 

ارائه کرده اند، کافی نیست.
وی تصریــح کرد: مــا امروز برای شــنیدن 
ســخنرانی های تکراری در این نشست حضور 
نیافته ایم، بلکه برای اقدام عملی گردهم آمده ایم.

تونبرگ ادامه داد: مردم دارند جانشــان را از 
دست می دهند. اکوسیستم ها به طور کامل در 
حال فروپاشی هستند. انقراض انبوه )گونه های 
زیستی( شروع شده و شما فقط می توانید از پول 
و رشــد بی وقفه اقتصادی حرف بزنید. وضعیت 

شرم  آوری است.
وی گفت: بیش از ۳۰ ســال حــرف علم در 
این باره هیچ ابهامی نداشته است. چطور جرات 
می کنید به این موضوع پشــت کنید و به اینجا 
بیایید تا بگویید به اندازه کافی تالش می کنید، 
در حالی که هنــوز هیچ اثری از سیاســت ها و 

راه حل های الزم به چشم نمی خورد.

این فعال زیست محیطی خطاب به رهبران 
جهان گفت: شما می گویید صدای ما را می شنوید 
و از اهمیت موضوع خبر داریــد. اما صرف نظر از 
اندوه و خشمی که دچارش هستم نمی خواهم 
این موضوع را باور کنم، چون اگــر واقعا اوضاع 
را درک می کنید و باز هــم در اقدام کردن )برای 
حل این مشــکل( ناکام می مانید، در آن صورت 
باید آدم های پلیدی باشید و من نمی خواهم این 

موضوع را باور کنم.
اجالس نشست اقلیم سازمان ملل در حالی روز 
دوشنبه در نیویورک برگزار شد که پیش از این 
میلیون ها دانش آموز در کشورهای مختلف جهان 
در اروپا، آفریقا، آسیا، اقیانوسیه، آمریکا و آسیا روز 
جمعه در حمایت از حفاظت از محیط زیست و 

علیه تغییرات اقلیمی تظاهرات کردند.
راهپیمایی بزرگ دانش آمــوزان جهان در 
حمایت از محیط زیست از مبدا استرالیا با شعار 

»ما جوان هستیم، اما الل نیستیم« برگزار شد.
میلیون ها جوان و دانش آموز در یک نمایش 
گسترده، خواســتار اقدام فوری در مورد تغییر 

اقلیمی و آب و هوایی شدند.
اعتراضات اولیه این راهپیمایی بزرگ ابتدا از 
استرالیا آغاز شد و سپس از جزایر اقیانوس آرام 

تا هند و ترکیه و در سرتاسر اروپا گسترش یافت.
گرتا تونبرگ فعال ۱۶ ســاله سوئدی است 
که جنبش اعتصاب مــدارس و دانش آموزان در 
اعتراض به تغییرات آب و هوایی را بنیان گذاشت.

تونبرگ پیش از این با هدف مبارزه با آلودگی 
هوا از ســوئد تا آمریکا با قایق ســفر کرد و در دو 
هفته گذشــته چندین دیدار و سخنرانی مهم 

داشته است.
حدود ۶۰ رهبر جهان در این اجالس یک روزه 
که آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد 

ترتیب داده شرکت کردند.

جهاننما
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بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر کنونی 
رژیم صهیونیستی و   بنی گانتس، رقیب 
اصلی وی در انتخابــات پارلمانی، پس 
از آنکه انتخابات هفته گذشــته منجر 
به بن بست سیاســی این رژیم شد، روز 
دوشنبه توافق کردند که برای احتمال 

تقسیم قدرت به مذاکره بنشینند.
روزنامــه نیویورک تایمز نوشــت: 
پــس از دیدار بیــش از دو ســاعته در 
دفتر رووین ریولیــن، رئیس جمهور 
رژیم صهیونیستی، نتانیاهو و گانتس 
بیانیه  مشــترکی منتشــر کردند که 
عنوان می کرد به دســتور ریولین، دو 
طرف راه های پیشــبرد وحدت رژیم 
صهیونیستی را بررسی کرده اند و بر این 
اســاس تیم های مذاکراتی آن ها  از روز 

سه شنبه گفت و گوها را آغاز می کنند.
با این حال موانع جدی بر سر چنین 
راهکاری وجــود دارد که کمترین این 
موانع تصمیم برای این است که با تشکیل 

دولت اشتراکی چه کسی در دوره اول 
باید قدرت را در دســت بگیرد. ریولین 
که خواستار تشکیل دولت ائتالفی شده 
اســت، این دیدار را یک گام مهم رو به 
جلو خواند. او با هشدار به دو کاندیدای 
نخست وزیری این رژیم گفت: مردم از 
شما انتظار دارند که با یافتن راهکاری 
جلو برگزاری انتخابات بیشتر را بگیرید؛ 
حتی اگــر چنین راهــکاری منجر به 
هزینه هــای شــخصی و ایدئولوژیک 
شــود. وی افزود: یک دولت اشتراکی و 
برابر محتمل است. چنین دولتی باید 
نماینده صداهای مختلــف در جامعه 
باشد. او از گانتس و نتانیاهو دعوت کرد 
که روز چهارشنبه دوباره در محل اقامت 

وی دیدار کنند.
نقش ریولین عموماً تشریفاتی است، 
اما بعد از رأی گیــری بی نتیجه هفته 
گذشته، حاال او باید تصمیم بگیرد که 
چه کسی نخست وزیر بشود. اما به نظر 
می رسد که وی تصمیم خود را به تعویق 
انداخته و امیدوار اســت این دو نفر که 
احزابشان بیشترین رأی را در انتخابات 
کسب کرده اند، به یکدیگر کنار بیایند 

و دولت ائتالفی تشکیل دهد. گیدئون 
راهات، کارشناس سیاسی در موسسه 
دموکراسی اســرائیل و دانشگاه عبری 
بیت المقدس گفت: این یکی از معدود 
دفعاتی است که رئیس جمهور می تواند 
نقشی فرای یک مهر پای حکم را داشته 
باشــد. در حالی که یک دولت متحد و 
یکصدا می تواند جایگاه رئیس جمهور 
را در مجامع اجتماعی و سیاسی رژیم 
صهیونیســتی تقویت کنــد، ریولین 
گفت که بر اساس استنباط وی از نتایج 
انتخابات، جامعه کنونی صهیونیستی که 
دچار تضارب آرا شده است، نیازمند یک 
دولت متحد است که شامل هر دو حزب 
برجسته در انتخابات باشد؛ یعنی حزب 
میانه آبی و سفید آقای گانتس و حزب 

محافظه کار آقای نتانیاهو.
نتانیاهو و گانتس هر دو از ایده دولت 
اشــتراکی حمایت کردند، اما تصور و 
انتظارات آن ها و همچنین تعاریفشان 

از چنین دولتی متفاوت است.
گانتس پیش تر گفتــه بود تا زمانی 
که نتانیاهو برای سه پرونده فسادی که 
راجع به وی  مطرح شده، محاکمه نشود، 

با او ائتالفی را تشــکیل نخواهد داد. او 
همچنین گفته بود که می خواهد بدون 
مشــارکت احزاب فوق مذهبی، دولت 
ائتالفی گسترده و سکوالر تشکیل دهد. 
ممکن اســت نتانیاهو طی یک هفته 
آتی، برای پرونده های فســاد محاکمه 
شود. از طرفی او هفته گذشته به شرکای 
ائتالفی مذهبی و راســتی خود وعده 
داد که در کنار آن ها بماند. البته یکی از 
احزاب مذهبی به رهبری یائیر الپید، 
حاضر در این ائتالف گفته بود که به هیچ 

وجه در دولت اشتراکی با حضور حزب 
آبی و سفید حاضر نخواهد شد. راهات 
در این باره گفــت: هرگونه توافقی بین 
گانتس و نتانیاهو نیازمند رأی اعتماد از 
سایرین حاضر در ائتالف با آن دو است که 
دست یافتن به چنین هدفی سخت به 
 نظر می رسد. با این حال دیدار این دو و 
انتشار عکس های مشترک روز دوشنبه، 
منجر به عادی ســازی ایده قابل تصور 
بودن تشکیل دولت اشتراکی گانتس و 
نتانیاهو شد. آویگدور لیبرمن، رهبر یک 
حزب ملی گرای سکوالر بعد از دیدار با 
گانتس، قبل از دیدار وی با نتانیاهو، در 
فیس بوک خود نوشت: کل این منازعه 
بعد از مشخص شدن اینکه چه کسی اول 
به عنوان نخست وزیر انتخاب می شود، 

رفع خواهد شد.
گانتس بعد از دیدار بــا نتانیاهو در 
پیامی به اعضای حزب خود نوشــت: 
ما قصــد نداریــم از حق خــود برای 
رهبری بگذریم. در واقع او بر اینکه اول 
نخست وزیر باشد تأکید داشت. ریولین، 
امروز چهارشنبه، آخرین نتیجه انتخابات 
اخیر را دریافت می کند. او سپس هفت 
روز فرصت دارد تا یکــی از کاندیداها را 
برای تشکیل دولت مأمور کند. اگر تا آن 
زمان گانتس و نتانیاهو به توافقی دست  
یافته باشــند، احتماال او نیز با تصمیم 
آن ها همراه خواهد شــد. ریولین 8۰ 
ساله که عمدتاً عضو قدیمی و آرام حزب 
لیکود و سخنگوی پیشین مجلس بوده 
است، به عنوان حامی نتانیاهو شناخته 
می شــود. این زوج ســابقه تاریخی از 
تقابل های شخصی و سیاسی داشته اند. 
نتانیاهو به عنوان رهبر حزب در ســال 
2۰۱4 تالش کرد جلوی کاندیداتوری 
وی برای ریاســت جمهوری را بگیرد، 
حتی لغو سمت ریاست جمهوری را نیز 

دنبال کرد.
اما ریولین همواره به عنوان شخصی 
منصف و حرفه ای شــناخته می شود 
و اعتمــاد عمومی را برای خــود دارد. 
در نظرســنجی نهاد دموکراسی رژیم 
صهیونیستی، نهاد ریاست جمهوری بعد 
از ارتش به عنوان معتمدترین نهاد مردم 

شناخته می شود. ریولین برای انتخاب 
هریک از دو نفر به منظور تشکیل دولت 
اختیار تام دارد، اما به طور سنتی رهبر 
حزبی که بیشترین آرا را کسب کرده، 

مأمور تشکیل دولت می شود.
در اقدامی که بــر پیچیدگی های 
این انتخابات افزود، قانون گذاران عرب 
موضع 27 ساله خود برای عدم حمایت 
از سایر احزاب را شکستند و روز یکشنبه 
حمایت خود را از گانتس برای تشکیل 
دولت اعالم کردند. آن ها اعالم کردند که 
عالقه ای به گانتس ندارند و نمی خواهند 
در دولت ائتالفی او حضور داشته باشند، 
با این حال برای پایین کشیدن نتانیاهو از 

قدرت این اقدام را انجام می دهند.
این حمایت به گانتس ۱۳ کرســی 
بیشــتر داد و او با 57 کرســی به هدف 
۶۱ کرسی برای تشکیل دولت نزدیک 
شد، اما روز دوشنبه سه تن از نمایندگان 
تندرو در ائتالف عربــی با این حمایت 
مخالفــت کردنــد و اینگونــه تعداد 
کرســی های حامی گانتــس را به 54 
رساندند؛ این در حالی است که نتانیاهو 

حمایت 55 کرسی را برای خود دارد.
تال شــلیو، گزارشگر سایت خبری 
واال رژیم صهیونیســتی، با اشــاره به 
اختیار بزرگ رئیس جمهور برای تعیین 
نخست وزیر، روز دوشنبه در توئیتر خود 
تأکید کرد که آقــای ریولین نیازی به 

توصیه دیگران ندارد.
ریولین در جواب او گفــت: من به 

حقانیت تو باور دارم تال عزیز.

رئیس جمهور خواستار مذاکره میان نتانیاهو و بنی گانتس شد

احتمال تشکیل دولت ائتالفی در اسرائیل
ریولین، امروز، آخرین 
نتیجه انتخابات اخیر را 
دریافت می کند و هفت 

روز فرصت دارد تا یکی از 
کاندیداها را برای تشکیل 
دولت مأمور کند. اگر تا آن 
زمان گانتس و نتانیاهو به 

توافقی دست  یافته باشند، 
احتماال او نیز با تصمیم 
آن ها همراه خواهد شد

گیدئون راهات، 
کارشناس سیاسی در 

موسسه دموکراسی 
اسرائیل و دانشگاه عبری 

بیت المقدس گفت: 
انتخابات اخیر، یکی از 

معدود دفعاتی است که 
رئیس جمهور می تواند 

نقشی فرای یک مهر پای 
حکم را داشته باشد

خبرگزاری فرانسه به نقل از وزیر دفاع برزیل خبرداد که درجریان مشارکت نیروهای نظامی این کشور در اطفای 
حریق جنگل های آمازون ۶۳ تن دستگیر و میزان جریمه های صادر شده از 8 میلیون دالر فراتر رفت. ژایر بولسونارو 
رئیس جمهور راســت گرای برزیل پس از باالگرفتن انتقادها از نحوه مدیریت این حوادث، دستور گسیل نیروهای 

نظامی را به این منطقه داد. عملیات مزبور تا 24 اکتبر )دوم آبان ماه( تمدید شده است.
فرناندو آزودو وزیر دفاع در کنفرانســی خبری اعالم کرد که ارتش برای مبارزه با آتش سوزی های آمازون 57۱ 

یورش زمینی و 25۰ یورش هوایی انجام داده است.
امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه اعالم کرد سران کشــورهای عضو گروه 7 وعده دادند حدود 2۰ میلیون 
دالر برای مقابله با آتش سوزی در جنگل های آمازون اختصاص دهند. بولسونارو این وعده را تالش برای خرید حق 
حاکمیت برزیل دانست و آن را محکوم کرد. وی افزود که تعداد آتش سوزی های 
ثبت شده در ماه سپتامبر )شهریور ماه( ۱7 هزار و ۹5 مورد بود و کمتر از میانگین 

تاریخی ۳۳ هزار و 42۶ آتش سوزی در زمان مشابه است.
کارشناسان معتقدند چندین قرن طول می کشد برخی از این گونه های گیاهی 

و جانوری از دست رفته بار دیگر در جنگل های آمازون مشاهده شوند.

وزارت دفاع ملی ترکیه روز سه شنبه )دوم مهر ماه( با انتشار بیانیه ای اعالم کرد که همکاری نظامی در حریم هوایی 
سوریه در چارچوب عملیات قاطعیت تزلزل ادامه دارد.

به گزارش شبکه تی ار  تی ترکیه، بر اساس بیانیه صادره از وزارت دفاع ملی ترکیه، در چارچوب عملیات قاطعیت 
تزلزل ناپذیر، جنگنده های اف ۱۶ متعلق به فرماندهی نیروی هوایی، در حریم هوایی سوریه، پروازهایی را انجام دادند.

در این بیانیه آمده است آمادگی ها برای دومین گشت زمینی از سوی ترکیه و ایاالت متحده آمریکا در مرز سوریه، 
ادامه دارد و ۱۰ خودروی زرهی حامل کماندوها در شهرستان آکچاکاله استان شانلی اورفا، با پرچم های ترکیه، برای 
انجام یک گشت زمینی احتمالی، در حالت آماده باش هستند. نیروهای مســلح ترکیه، انتقال خودرو و مهمات به 
واحدهای مرزی را نیز ادامه می دهد. نخستین گشت زمینی مشترک میان دو کشور ترکیه و آمریکا در روز 8 سپتامبر 

)هفدهم اردیبهشت ماه( انجام شد.
رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه با ادعــای این که حضور ترکیه در 
شمال سوریه برای مبارزه با تروریست ها است، افزود: آمریکا در منطقه ای حضور 
دارد که به آن دعوت نشده است. آنان به گروه های تروریستی کمک می کند و این 

امر قابل بخشش نیست.

ادامه همکاری نظامی مشترک آنکارا  و  واشنگتن در حریم هوایی سوریه ارتش برزیل ۶۳تن را در جریان اطفای حریق آمازون دستگیر کرد

رئیس شورای عالی سیاسی جنبش انصاراهلل یمن با 
انتقاد از عملکرد نماینده ویژه سازمان ملل متحد در امور 
این کشور، این سازمان را به ممانعت از ورود سوخت به 

بندر الحدیده در غرب یمن متهم کرد.
محمد علی الحوثی روز سه شنبه )دوم مهر ماه( در 
صفحه توییتری خود از دالیل بی توجهی سازمان ملل 
متحد به ممانعت ائتالف متجاوز آمریکایی، انگلیسی، 
عربســتانی و اماراتی از ورود قایق های سوخت به بندر 

الحدیده پرسش کرد.
وی افزود که ایــن جنبش، ســازمان ملل متحد و 
مارتین گریفیتــس نماینده ویــژه آن در امور یمن را 
مسئول ممانعت و عدم محکومیت اقدامات متجاوزان 
به این کشــور می داند. جنبش انصــاراهلل یمن هفته 
گذشــته نیز ائتالف متجاوز به یمن را برای ممانعت از 

ورود سوخت به بندر الحدید محکوم کرد.
دولت مستعفی یمن و جنبش انصاراهلل در مذاکرات 

صلحی که ۱۳ دسامبر سال گذشته )22 آذر ماه ۱۳۹7( 
در استکهلم پایتخت ســوئد انجام شد، به توافق هایی 

دست یافته بودند.
از مهم ترین بندهای این توافــق می توان به تعهد 
دو طرف به عدم انتقال هرگونــه تجهیزات نظامی به 
استان و بنادر سه گانه الحدیده، الصلیف و رأس عیسی 
در غرب این کشور اشــاره کرد. این توافق ها با توجه به 

اختالف های دو طرف بر سر جزئیات اجرا نشده است.

دســت کم 4۰ غیرنظامی در یک جشــن عروسی 
در پی حمله هوایی و زمینی نیروهــای ویژه افغان به 
مخفیگاه طالبان کشته شدند. اکثر کشته شدگان زن 

و کودک بودند.
به گزارش ســرویس ترجمه شــفقنا بــه نقل از 
الجزیره،  ۱8 نفر دیگر هم در پی این حمالت زخمی و به 
بیمارستان منتقل شدند. نیروهای امنیتی افغانستان 
به دلیل وارد کردن تلفات به غیرنظامیان طی حمالت 

شب گذشته به شدت مورد انتقاد قرار گرفتند.
بنابراین گزارش، وزارت دفاع افغانستان در بیانیه ای 
اعالم کرد: در نتیجه این عملیات در موسی قلعه ، 22 
عضو خارجی طالبان کشته و ۱4 نفر هم دستگیر شدند 
که تروریست های دســتگیر شده شــامل پنج تبعه 
پاکستانی و یک بنگالدشی هستند. همچنین یک انبار 

بزرگ از تجهیزات تروریست ها نیز نابود شده است.
 چند روز قبــل از ایــن حمله مرگبــار، نیروهای 

آمریکایی هم با ســرنگونی یک پهپاد در ۱۹ سپتامبر 
)28 شهریور ماه( باعث کشته  شدن حداقل ۳۰ کشاورز 
در استان ننگرهار در شرق افغانســتان شدند. در آن 
حمله دست کم 4۰ نفر دیگر هم زخمی شدند. نیروهای 
آمریکایــی گفتند کــه در آن حملــه، جنگنده های 
آمریکایی گروهک تروریستی داعش را هدف قرار داده 
بود که منجر به کشته شدن تعدادی از کشاورزان این 

منطقه شد.

سازمان ملل به ممانعت از ورود سوخت به الحدیده متهم شدکشته شدن 40 شهروند افغان در عملیات علیه طالبان

خبرخبر


