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پاتریوت جدید عازم عربستان شد

پنتاگون از اعزام ۲۰۰ نیروی نظامی به عربستان 
و نصب یک سامانه پاتریوت جدید به همراه چهار 
رادار در این کشور خبر داد. به گزارش روسیا الیوم، 
پنتاگون با صدور بیانیه ای اعالم کرد که واشنگتن 
به منظور تقویت دفــاع هوایی عربســتان نیرو و 
تجهیزاتی شــامل ۲۰۰ نیروی نظامی، یک فروند 
سامانه دفاع موشکی پاتریوت و چهار سامانه راداری 
»سنتینل« به این کشور اعزام خواهد کرد. سنتینل 
یک پدافند سه بعدی متحرک است که علیه اهداف 
در ارتفاع پائین از جمله هلیکوپتر، موشــک های 
کروز و پهپاد کاربرد دارد. پاتریوت نیز توانایی مقابله 
با موشک های بالســتیک تاکتیکی و موشک های 
کروز را دارد. در بیانیه پنتاگون آمده است، پنتاگون 
همچنین تجهیــزات اضافی را آماده اســتقرار در 
عربستان می کند تا در صورت بروز بحران آن ها را 
در سریع ترین زمان ممکن در حالت آماده باش قرار 
دهد. وزارت دفاع آمریکا همچنین سیســتم های 
دیگری را به حالت آماده بــاش کامل درآورده تا در 
صورت نیاز فورا به عربستان سعودی اعزام شوند. بنا بر 
بیانیه پنتاگون، این سیستم ها عبارتند از: دو پاتریوت 

دیگر و یک پدافند هوایی »تاد«. 
    

تجمع معترضان هنگ کنگ در 
سالگرد تأسیس جمهوری خلق چین

در آستانه جشــن هفتادمین سالگرد تاسیس 
جمهوری خلــق چین، معترضــان هنگ کنگی از 
آمادگی بــرای برگزاری تجمــع و گردهمایی طی 
روزهای آتی خبر دادند. به گزارش رویترز، هزاران نفر 
از مردم هنگ کنگ، عصر امروز )شنبه ششم مهر( در 
مرکز این دولت شهر به تظاهرات خواهند پرداخت. 
نهادهای دولتی با تجمع در پارک تامار -در نزدیکی 
شورای قانون گذاری هنگ کنگ- موافقت کرده اند.
این رویداد، پنجمین سالگرد تظاهرات »چتر« به شمار 
می رود؛ این تظاهراِت دموکراسی خواهانه در سال 
۲۰۱۴ از وادار کردن پکن به پذیرش مطالبات مردم 
هنگ کنگ ناکام مانده بود. انتظار می رود روز یکشنبه 
که مقارن با روز جهانی »ضد تمامیت خواهی«  است 
نیز مردم به خیابان ها بیایند؛ در چندین شهر مختلف 
جهان از جمله پاریس، برلین، تایپه، نیویورک، کی یف 
و لندن، روادیدی مشابه در ابراز همبستگی با مردم 

هنگ کنگ ترتیب داده شده است. 
    

مسئولیت برگزیت بدون توافق 
با بریتانیا است

رئیس کمیسیون اروپایی گفت، وی و مذاکره 
کننده ارشــد بریگزیت تمام تالش خود را به کار 
می گیرند تا به توافق بریگزیت دست پیدا کنند و اگر 
چنین نشود، مسئولیت آن بر گردن بریتانیا است. به 
گزارش رویترز، ژان کلود یونکر، رئیس کمیسیون 
اروپایی در گفتگــو با یک روزنامــه آلمانی گفت، 
وی و میشل بارنیر، مذاکره کننده ارشد بریگزیت 
مشتاقانه برای یک توافق تالش می کنند چون اگر 
بریتانیا بدون یک روند خروج  سازمان یافته اتحادیه 
اروپا را ترک کند، یک فاجعه بــرای بریتانیا و اروپا 
خواهد بود. وی به روزنامه آگسبرگر الگماینه گفت: 
میشــل بارنیر و من همه تالش هایمان را به خرج 
می دهیم تا یک توافق به دست بیاید. اما اگر در نهایت 
موفقیت حاصل نشود، مسئولیت آن بر گردن طرف 
بریتانیایی است. بریتانیا قرار است 3۱ اکتبر از اتحادیه 
اروپا خارج شــود. مقام ها در بروکسل می گویند، 
بوریس جانسون، نخست وزیر این کشور پیشرفت 
کمی در مذاکرات برای یک توافق خروج جدید به 
جای توافق قبلی مورد توافق ترزا می، نخست وزیر 
سابق به دست آورده است. یونکر همچنین اضافه 
کرد: ما به دنبال یک توافق تجاری آزاد هستیم. اما 
همانطور که برخی از بریتانیا چنین تصوری دارند 

این مساله اتفاق نخواهد افتاد. 

جهاننما

سیدمحمد میرزامحمدزاده

هفتاد و چهارمین مجمع عمومی 
سازمان ملل متحد در حالی ادامه 
دارد کــه روزهــای آغازین آن، 
همچون ســال های گذشته افت 
و خیز  و حوادث بسیاری داشت؛ 
اما چند رویداد، جلسات امسال 
را بی همتا کرد؛ از عصبانیت گرتا 
تونبرگ، نوجــوان فعال محیط 
زیست، در جلســه اقدام اقلیم 
جهانی علیه رهبران جهان گرفته 
تا تالش های بی سابقه ماکرون و 
بوریس  جانسون، رهبران فرانسه 
و بریتانیا برای مجاب کردن حسن 
روحانی برای دیدار با ترامپ و... در 
ادامه به خالصه ای از رویدادهای 
چند روز اخیر مجمع در نیویورک 

می پردازیم.
    

خواسته مردم از رهبران: جلو 
فاجعه را بگیرید

چنــد روز پیــش از آغــاز اجالس 
میلیون ها دانش آموز و دانشجو و فعاالن 
محیط زیست با ترک مدرسه و فعالیت 
روزانه خود در اعتراضی گســترده به 
خیابان ها آمدند و خواستار اقدام برای 
تغییرات اقلیمی پیش از جلسه سازمان 

ملل متحد شدند.
از نیویورک تا گواتماال، ســیدنی تا 
کابل و کیپ تاون تا لندن، این معترضان 
در صدها شــهر در سرتاســر جهان با 
تســخیر خیابان هــا از دولت ها خود 
خواستار اقدام عاجل برای حل بحران 
تغییرات اقلیمی و جلوگیری از فاجعه 

زیست محیطی شدند.
تغییرات آرام آرام می آیند

بعد از برگزاری جلســه اقدام برای 
تغییــرات اقلیمی، آنتونیــو گوترش، 
دبیرکل سازمان ملل آن را مثبت ارزیابی 
کرد و گفت که آرام آرام تغییراتی حاصل 
می شود، اما راه طوالنی در پیش داریم 
و هنوز به مقصد نرسیده ایم. گوتروش 
همچنین از لیست 77 کشوری خبر داد 
که متعهد شده اند توازن تولید و حذف 
کربن را تا سال ۲۰5۰ برابر کنند. اگرچه 
انتشار کربن دی اوکسید این کشورها 
روی هم خیلی کمتر از نصف انتشــار 

جهانی است.
از طرفی هفتاد کشور نیز متعهد به 
تالش بیشــتر برای مقابله با تغییرات 
اقلیمی شدند و ۱۰۰ رهبر تجاری جهانی 
هم متعهد به  پیوســتن به اقتصاد سبز 
شدند. یک سوم بانک های جهانی نیز 
برای ســرمایه گذاری در تجارت های 

سبز تعهد دادند.
اتهامی بی اساس

فرانسه، بریتانیا و آلمان در اقدامی 
عجیب مدعی مســئولیت ایــران در 

حمله به تأسیســات نفتی عربستان 
سعودی شدند و آن  را بهانه ای قرار دادند 
و عنوان کردند که ایران باید بپذیرد در 
چارچوب مذاکراتی گســترده تر برای 
برنامه هسته ای، مسائل امنیت منطقه ای 
که شامل برنامه موشــکی تهران نیز 
می شود، شــرکت کند. البته ایران نیز 
ادعای بی اساس تروپیکال را رد کرد و آن 
را پیش دستی اروپا برای به حاشیه راندن 
مســئولیت خود در برابر برجام خواند. 
حسن  روحانی، رئیس جمهور کشورمان 
در نشست خبری روی پنج شنبه خود در 
نیویورک در پاسخ به سواالت خبرنگاران 
در همیــن زمینه عنوان کــرد که اگر 
کسی مدعی حمله ایران به تأسیسات 
عربستان اســت، مدارک معقول خود 

را ارائه کند. 
 مالقات با کیم  جونگ اون، 

شاید به زودی
با وجــود بن بســت دیپلماســی 
هسته ای ترامپ در رابطه با کر ه شمالی، 
ترامپ بار دیگر در حاشیه مجمع عمومی 
به خبرنگاران از احتمال مذاکرات دوباره 
در آینده نزدیک با رهبر کره شمالی خبر 
داد. البته مشخص نبود که آیا وعده ای 
برای دیــدار صورت گرفتــه یا ترامپ 
به صــورت بداهه چنین مســئله ای را 

عنوان کرد.
عصر همان روز ترامپ با مون جا این 
رهبر کره جنوبی، که عامل اصلی اولین 
مذاکره آمریکا و کره شمالی بود، دیدار 
کرد. ۲ سال پیش از آن، ترامپ در همین 
مجمع، در جریان سخنرانی اصلی خود، 
کیم را مرد موشکی خواند؛ اصطالحی 

که تا مدت ها سوژه رسانه ها شد.
ابراز امیدواری برای کنار آمدن هند 

و پاکستان بر سر موضوع کشمیر
ترامپ همچنین در روز دوشنبه ابراز 
امیدواری کرد که هند و پاکستان برای 
حل مسئله کشمیر به توافق برسند. اما 
عمران خان در دیدار دوجانبه با ترامپ در 
حاشیه مجمع عمومی، از وی خواست از 
نفوذ آمریکا، برای کمک به این موضوع 
استفاده کند. ترامپ نیز از میانجیگری 

برای این موضوع استقبال کرد.
اتحاد کشورهای آمریکای جنوبی 

علیه ونزوئال
گروه کشــورهای آمریکای التین 
موسوم به لیما، روز دوشنبه عنوان کردند 

که آن ها مشتاق به اجرای تحریم برای 
وادار کردن نیکالس مــادورو به خروج 
از قدرت هســتند، اما ابراز داشتند که 
در این مورد نسبت به اســتفاده از زور 
بسیار محتاط خواهند بود. این گروه که 
متشکل از کشورهای آرژانتین، برزیل، 
کلمبیا و پرو اســت، مشخص نکردند 

که چه نوع تحریم هایی را مد نظر دارند.
شما رویای مرا دزدیدید

نوجوان سوئدی فعال محیط  زیست 
که در چند وقت اخیر سر صدای زیادی 
به پا کرده است، با سخنرانی آتشین خود 
در سازمان ملل متحد، در جلسه ای که 
گوتروش یک روز قبل از آغاز رســمی 
مجمع عمومی ترتیب داده بود، توجه 

همگان را جلب کرد.
گرتا تونبرگ گفت: پیام من این است 
که حواس ما به شما هست. هیچ چیز سر 
جای خود نیست. مردم در رنج هستند و 
در حال مرگ و میر؛ آنوقت شما از پول و 

رشد ابدی اقتصاد صحبت می کنید.
 گوتروش و هشدار به 

افزایش احتمال جنگ 
آنتونیو گوترش، دبیرکل ســازمان 
ملل متحد، در سخنرانی آغازین خود 
در مجمع عمومی سازمان ملل متحد 
نسبت به خطر تقسیم شدن جهان به 
۲ بلوک چین و آمریکا و تقسیم اینترنت، 
پول و قوانین مالی به دو بخش در جهان 
هشــدار داد. او البته گفت که هرچند 
این خطر جدی نیســت، اما حقیقی و 

ملموس است.
او همچنین نسبت به افزایش احتمال 
جنگ در خاورمیانه هشدار داد و گفت که 
درگیری مسلحانه در خلیج چندان دور 
نیست و عواقب آن دامن همه کشورها را 
می گیرد و باید تمام تالشــمان را برای 
عقالنیت و خویشتن داری به کار بگیریم.

صلح محتمل ژاپن  و کره شمالی
شینزو آبه، نخســت وزیر ژاپن در 
سخنرانی اصلی خود در مجمع عمومی، 
عنوان کرد کــه مصمم اســت با کیم  
جونگ اون رهبر کره شمالی بدون پیش 
شــرط و رو در رو دیدار کنــد تا روابط 
دو کشــور را به حالت عادی بازگرداند 
و گذشــته ناامید کننده را به دســت 

فراموشی بسپارد.
ژاپن و کره شــمالی همسایه های 
پرتنشی هســتد. این تنش ها از زمان 
استعمار شبه جزیره کره و تجزیه آن به 
دو کره و همچنین روابط نزدیک ژاپن 

و آمریکا و نیز آدم ربایی های گسترده در 
ژاپن وجود داشته است. 

آمریکا پنل اقدام علیه سرکوب 
مسلمان اویغور را رهبری کرد

ایاالت متحــده ریاســت پنلی در 
حاشیه ســازمان ملل متحد را بر عهده 
داشــت که در آن بیش از 3۰ کشــور 
چیزی که خود کارزار سرکوب هولناک 
مسلمان در استان غربی سین کیانگ 
چین می خواندند را محکــوم کردند. 
چین نیز برگزاری ایــن پنل را محکوم 
کرد. این کشــورها در جلسه خواستار 
دسترسی ســازمان ملل متحد به این 
 منطقه شــدند؛ منطقه ای که به گفته 
نهادهای بین المللی محل ارودگاه های 
بیش از یک میلیون مسلمان اویغور است 
و چین مدعی بــه آموزش مهارت های 

شغلی به افراد ساکن اردوگاه ها است. 
ترافیک در مسیر اقامتگاه 

ایرانی ها و سازمان ملل
روزهای سه شــنبه و چهارشــنبه 
مقامات کشــورهای مختلف، به ویژه 
فرانســه و بریتانیا بارها به محل اقامت 
حسن روحانی رفتند تا بلکه بتوانند او را 
مجاب به دیدار با ترامپ، بدون برداشته 

شدن تحریم ها کنند که بی نتیجه بود. 
بعــد از ایــن دیدارهــا بــود که 
عمران خان، نخســت وزیر پاکستان 
نیز با روحانی دیدار کــرد و گفت که به 
درخواست ترامپ برای میانجیگری به 
منظور رفع تنش های آمریکا و ایران به 
این دیدار آمده اســت. او به خبرنگاران 
گفت که نمی تواند توضیح بیشتری در 
این رابطه بدهد، اما تمام تالش خود را 

برای میانجیگری انجام می دهد.
 سئول خواستار منطقه صلح

 بین دو کره شد
رئیس جمهور کره جنوبی خواستار 
 توافق اقتصادی با همســایه شــمالی 

در ازای پیشرفت در مسیر خلع سالح 
هسته ای شد و گفت که باید یک منطقه 
صلح بین المللی در شــبه جزیره کره 

ایجاد شود.
او همچنین عنوان کرد که تضامین 
امنیتی اجازه پیشــرفت سریع تر خلع 
سالح در شــبه جزیره کره را می دهند؛ 
جایی که عمال همچنان منطقه جنگی 
به شمار می رود. مون جا این همچنین 
گفت که در صورت ایجاد منطقه صلح 
بین الملل می توان از آن به عنوان محلی 
برای استقرار دفاتر سازمان ملل متحد 

استفاده کرد.
ونزوئال همچنان متحد کوبا است

بعد از آنکه دونالــد ترامپ ونزوئال را 
عروسک خیمه شب بازی کوبا خوانده 
بود، جورگــه آریزا، وزیــر امور خارجه 
ونزوئال گفت که این کشور به همکاری 
با کوبا ادامــه می دهــد. او همچنین 
ترامپ را عروســک خیمه شــب بازی 
امپریالیسم و نظام  سرمایه داری خواند 
و گفت که کشورهایی منطقه که خوان 
گوایــدو، رهبر مخالفــان ونزوئال را به 
رســمیت شــناخته اند نیز، عروسک 

خیمه  شب بازی آمریکا هستند.
جسارت یک عرب در مقابل اسرائیل

تمیم بن حمد الثانی، امیر قطر، تنها 
رهبر عربی بود که در سخنرانی امسال 
خود ادامه اشغال فلسطین  و در مجموع 
مناطق عربی از سوی رژیم صهیونیستی 

را محکوم کرد.
او در سخنان خود گفت: پافشاری 
بر اقدامات غیرقانونی به ویژه توســعه 
شــهرک ها، یهودی ســازی شــهر 

بیت المقــدس، محاصــره ناعادالنه و 
خفقان آور نوار غزه و تشدید فعالیت های 
شهرک ســازی در بلندی های جوالن 
سوریه در مخالفت آشکار با سازمان  ملل 
و قطعنامه های آن در حال رخ داد است.

وی خواســتار صلح پایدار بر اساس 
عدالت در منطقه از جمله استقرار دولت 
فلسطین بر اســاس مرزهای ۱967 به  
پایتختی بیت المقدس شرقی  و پایان 
اشغال ســرزمین های عربی از سوی 

اسرائیل شد.
صحبت های شــیخ تمیــم پس از 
اظهــارات رجــب  طیب اردوغــان، 
رئیس جمهور ترکیه در انتقاد از رفتار 

رژیم اشغالگر علیه اسرائیل عنوان شد.
ترکیه و نیجریه اسالم هراســی را 
محکوم کردند اردوغان در صحبت های 
خود نفرت پراکنی را یک بیماری خواند 
که در حال تبدیل شدن به یک جنون 
خشمگینانه اســت. محمدو بوهاری، 
رئیس جمهور نیجریه نیز با اشــاره به 
حمله اوایل ســال جــاری میالدی به 
مسجد کرایست چرچ، نسبت به موضوع 
افزایش تهدید ها و انزجار علیه مسلمانان 

هشدار داد.
اردوغان همچنین نسبت به هزینه 
انسانی در جنگ داخلی سوریه هشداد 
داد و خواستار پایان 9 سال جنگ داخلی 
در این کشور شــد و گفت نیم میلیون 
کودک سوری طی این سال ها در ترکیه 

متولد شده اند.
او همچنیــن دســتیابی به قدرت 
هسته ای را مســئله ای حیاتی خواند 
و گفت یا همه باید داشــته باشند و یا 

هیچ کس.
سخنانی تکراری و سراسر تنفر

ترامپ همچون ســال های پیش 

تالش کرد توجه همگان را با سخنرانی 
آتشــینش به خود جلب کند. او ابتدا 
به مدافعــان جهان بدون مــرز تازید و 
فعالیت هایی را که بــرای پناهجویان 
صورت می گیرد را غیرعادالنه خواند و 
گفت آن ها با کار خود به جرم و جنایت 

در جهان قدرت می بخشند.
ترامپ همچنین فعالیت  اقتصادی 
چیــن را غیر منصفانــه خواند و گفت 
آمریکا ۱۰ ســال صبر کرده و چین با 
کپی کاری 65 هــزار کارخانه آمریکا 
را نابود کرده اســت. وی همچنین در 
تمجید از ملی گرایــی صحبت کرد و 
جهانی ســازی را محکوم کرد و گفت 
آینده به  کشــورهایی تعلــق دارد که 

مستقل بار بیایند.
ایستادگی در مقابل بی رحمانه ترین 

تحریم های تروریستی
حســن روحانــی، رئیس جمهور 
کشــورمان در دومیــن روز از مجمع 
عمومی سازمان ملل متحد )چهارشنبه 

سوم مهر ماه( گفت که کشورش در مقابل 
بی رحمانه ترین تحریم های تروریستی 
مقاومت می کند و اینکه جواب ایران به 
هر مذاکره ای تحت تحریم نه خواهد بود.
او با بیان اینکه آمریکا در حل منازعه 
افغانستان، عراق و سوریه شکست خورده 
و نتوانسته نقشی در آرام کردن تنش های 
منطقه بازی کند و صلــح را به ارمغان 
بیاورد، از طرح ابتــکاری صلح هرمز با 
هدف تأمین امنیت منطقه از ســوی 
کشــورهای حوزه خلیج فارس سخن 

گفت.
والدیمیر گدانــوف، نماینده ویژه 
رئیس جمهــوری روســیه در امــور 
خاورمیانه و شمال آفریقا و معاون وزیر 
خارجه این کشــور، روز پنج شــنبه از 
طرح ابتکاری تهران برای تأمین امنیت 
خلیج فارس حمایت کــرد و گفت که 

طرح ایران و روسیه همسو هستند.
 محکومیت اظهارات نتانیاهو 

از سوی محمود عباس
محمــد عبــاس، رئیــس  دولت 
خودگردان فلسطین در صحبت های 
خــود اظهــارات بنیامیــن نتانیاهو، 
نخست وزیر رژیم صهیونیستی را پیش 
از برگزاری انتخابات اسرائیل مبنی بر 
ضمیمه کردن کرانه باختری اشغالی به 
سرزمین های تحت اشغال، محکوم کرد.

او گفــت که اگر چنیــن موضوعی 
رخ دهد، همه توافق های مــا با دولت 

اشغال گر لغو خواهد شد.
عباس همچنین از راهکار تشکیل 
دو دولت اســتقبال کرد امــا گفت که 
اقدامات اخیر از جمله تصمیم آمریکا 
برای به رسمیت شناختن بیت المقدس 
به عنوان پایتخت رژیم صهیونیســتی 

این راهکار را به مخاطره کشانده است.

مروری بر مهمترین رویدادهای چند روز اخیر نیویورک
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گوترش نسبت به افزایش 
احتمال جنگ در خاورمیانه 

هشدار داد و گفت که 
درگیری مسلحانه در خلیج 
چندان دور نیست و عواقب 

آن دامن همه کشورها 
را می گیرد و باید تمام 

تالشمان را برای عقالنیت 
و خویشتن داری به کار 

بگیریم

تمیم بن حمد الثانی، 
امیر قطر، خواستار صلح 

پایدار بر اساس عدالت در 
منطقه از جمله استقرار 

دولت فلسطین بر اساس 
مرزهای 1967 به  پایتختی 

بیت المقدس شرقی  و پایان 
اشغال سرزمین های عربی 

از سوی اسرائیل شد

روحانی با بیان اینکه آمریکا 
در حل منازعه افغانستان، 

عراق و سوریه شکست 
خورده و نتوانسته صلح را 
به ارمغان بیاورد، از طرح 

ابتکاری صلح هرمز با هدف 
تأمین امنیت منطقه از 
سوی کشورهای حوزه 

خلیج فارس سخن گفت

جهان


