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آتش سوزی جنگل های آمازون به میز سران گروه  7رسید

«بوریس» در چالش زوایای یک تصویر

سران گروه هفت میخواهند ریه کره زمین را نجات دهند اما رئیس جمهوری برزیل این کار را مداخله میداند
ندا آکیش
خبرنگار
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■ اســپوتنیک :نیروهای حشــد الشــعبی اعــام کردنــد ،هواپیمای

دوخط شناســایی را که بر فراز مقر وابســته به نیروهای حشــد الشــعبی در
خبـــر
اطراف بغداد ،پایتخت عراق به پرواز درآمده بود ،هدف قرار دادند.
■ الجریده :اسرائیل طرحهایی برای هدف قرار دادن تأسیسات و پایگاههای
حساس انصاراهلل در نزدیکی تنگه استراتژیک «بابالمندب» در حد فاصل
میان دریای سرخ و خلیج عدن دارد.
■ رویتــرز :قانونگذاران کوزوو به انحالل پارلمان این کشــور رأی مثبت دادند
تا راه برای انتخابات سراسری هموار شود.
■ رویترز :دولت اندونزی پس از آنکه معترضان در پاپوآ ،ساختمان پارلمان
محلــی ،بــازار و زندانــی را بــه آتش کشــیدند ،دسترســی به اینترنــت در این
استان را قطع کرده است.

نمیتوانیم آســیبهای بیشــتر به یکی از منابع
اصلــی اکســیژن و تنوع زیســتی را تحمــل کنیم.
آمازون باید حفظ شود.
بــه عقیــده برخــی تحلیلگــران ،در چنیــن
شــرایطی که حتی ســازمانها و مراکز تحقیقاتی
برزیل عمق فاجعه جنگلهای آمازون را فریاد
میزنند ،این واکنش تند رئیس جمهوری افراط
گــرای برزیــل به توئیــت مکرون تنهــا یک دلیل
میتواند داشــته باشــد .بولســونارو که در جریان
رقابتهــای انتخاباتی به خاطــر عقاید افراطی
اش بــه ترامپ برزیل مشــهور شــده بــود ،مانند
ترامــپ اعتقادی به تغییرات آب و هوایی ندارد
و از مــاه ژانویــه کــه بــر ســر کار آمده بارهــا گفته

استیالی ارتش سوریه بر شهر خان شیخون

اســت ،کشــورش بایــد جنگلهای آمــازون را به
روی صاحبــان تجارت باز کنــد و از این جنگلها
نفع اقتصادی ببرد .او معدن کاری ،کشــاورزی،
قطع درختان و اســتخراج منابع طبیعی در این
جنگلها را کامالً مجاز میداند .منتقدان بر این
باورند که بولســونارو با ایــن عقاید و افکار باعث
جنگل زدایی بیش از پیش در برزیل میشود.
روز چهارشــنبه گذشــته قبــل از آنکــه توئیت
مکــرون دربــاره جنگلهــای آمــازون خشــم
بولسونارو را برانگیزد ،او ادعا کرده بود که پشت
پرده آتشسوزیهای جنگلهای آمازون برخی
ســازمانهای مــردم نهــاد (انجیاُها) هســتند
که دارنــد خرابکاری میکننــد .او همچنین ادعا

گروه جهان /ارتش ســوریه در ادامه پیشــرویهای خود در شمال دمشق ،کنترل
کامل شهر «خان شیخون» در حومه جنوبی ادلب را به دست گرفت.
بهگزارش ایسنا ،بهنقل از روسیا الیوم ،یک منبع سوری اعالم کرد :در پی آزادسازی
«خان شــیخون» ،عملیات پاکســازی و مینزدایی در این شهر آغاز شد ه است .ارتش
ســوریه نیز روز پنجشــنبه از گشــایش یک گذرگاه انســانی در منطقه صوران در حومه
شمالی حماه بهمنظور فراهم کردن امکان خروج شهروندان از مناطق تحت تصرف
تروریستها در این منطقه و نیز حومه جنوبی ادلب خبر داد .دیروز نیز نیروهای ارتش
سوریه از به دست گرفتن کنترل روستاهای «تل فاس» و «لطمین» خبر دادند و اعالم
کردنــد ،روســتای «اللطامنه» در حومــه حماه را هم محاصره کردهاند .ارتش ســوریه
همچنین بر تپههای شرقی یک مقر ترکیهای در شهرک «مورک» سیطره یافته است.

کرهجنوبی همکاری اطالعاتی با ژاپن را قطع کرد

گــروه جهان /پــساز آنکه دیــروز -جمعه -کرهجنوبی رســماً اعــام کرد ،قصد
دارد از توافــق همــکاری دوجانبــه اطالعاتــی بــا ژاپــن خارج شــود ،شــینزو آبه،
نخســتوزیر ژاپــن واکنــش نشــان داد و گفــت ،اقدامهــای اینچنینی ســئول به
«اعتماد دوجانبه» آسیب میزند.
ب ه گزارش الجزیره ،آبه همچنین سئول را متهم کرد که به قولهایی که در گذشته
داده عمــل نمیکند و از اینرو ژاپن بــرای تأمین صلح منطقهای از این پس ،بیش
ا ز پیش با امریکا همکاری خواهد کرد .توکیو همچنین دیروز -جمعه -در اعتراض
به خارج شــدن سئول از یک توافق اطالعاتی ،سفیر کرهجنوبی در ژاپن را فراخواند.
توافــق اطالعاتی ژاپن با کرهجنوبی در ســال  2016و با هدف تبادل اطالعات درباره
کرهشمالی و فعالیتهای هستهای و موشکیاش حاصل شده بود.
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نــدا آکیش « -خانهمان دارد میســوزد .ریههای
ســیارهمان آتــش گرفتــه .ایــن یــک بحــران
بینالمللــی اســت ».اینهــا جمــات امانوئــل
مکــرون ،رئیــس جمهــوری فرانســه در وصــف
آتشســوزی گســترده جنگلهای آمازون اســت
کــه تنهــا یــک روز قبل از آغــاز چهــل و پنجمین
اجالس ســاالنه گروه  7در فرانســه در قالب یک
پیام توئیتری هشدارآمیز منتشر شد و خشم ژایر
بولسونارو ،رئیس جمهوری برزیل را برانگیخت.
مکــرون در پیــام توئیتــری روز پنجشــنبه خود از
رهبران  7کشــور صنعتی جهان خواست مسأله
آتشســوزی جنگلهــای آمــازون را در اولویــت
کاری خــود در اجــاس گروه  7که از امروز شــنبه
آغاز شده و تا روز دوشنبه ادامه دارد ،قرار دهند.
بهگــزارش ســایت شــبکه خبــری ســیانان،
رئیــس جمهوری فرانســه کــه از امروز شــنبه به
مــدت ســه روز میزبــان رهبــران آلمــان ،ایتالیا،
ژاپــن ،انگلیس  ،کانادا و امریکا (گروه  )7اســت،
روز پنجشــنبه در یک پیام توئیتری خواســتار در
دســتور کار قــرار گرفتــن «بحــران بینالمللــی»
ســوختن جنگلهــای آمــازون شــد و نوشــت:
اعضــای اجــاس گــروه  7بیایید در ایــن دو روز
دربــاره این مســأله فوری [ســوختن جنگلهای
توگــو کنیــم .خانهمــان
آمــازون] بحــث و گف 
دارد میســوزد .جنگلهــای آمــازون ،ریههــای

ســیاره مــا که  20درصد اکســیژن مورد نیــاز ما را
تأمیــن میکننــد ،آتــش گرفته .این یــک بحران
بینالمللــی اســت .وی همچنیــن در پایــان این
توئیت هشــتگ «#برای آمازون وارد عمل شو»
را گذاشته بود.
ایــن پیــام توئیتری مکــرون که اشــاره به یک
بحران زیست محیطی مهم بینالمللی داشت
و نه یک مســأله سیاســی ،بــا واکنش بســیار تند
رئیــس جمهوری راســت افراطــی برزیل مواجه
شــد و ژایر بولســونارو ،مکــرون را متهــم کرد که
میخواهــد با تهییج احساســات افــکار عمومی
جهان و ابزار قرار دادن آتشســوزی جنگلهای
آمازون «بهره سیاســی» خود را ببرد .بولسونارو
در یــک پیــام توئیتــری و در واکنــش بــه توئیــت
مکرون نوشــت :متأســفم که پرزیدنــت مکرون
درصــدد اســتفاده ابــزاری بــه نفــع خــود از یک
مســأله بینالمللی در برزیل و دیگر کشــورهایی
اســت که جنگلهای آمازون در آنها واقع شــده.
پیشنهاد رئیس جمهوری فرانسه مبنی بر اینکه
مســائل آمازون در اجالس گروه  7که کشورهای
منطقه در آن عضو نیســتند بررســی شود نشان
دهنده تمایالت استعمارگرانه وی است که این
تمایالت در قرن  21جایی ندارد.
ایــن اتهامهــای بولســونارو علیه مکــرون در
حالــی اســت کــه پیــش از او آنتونیــو گوتــرش،
دبیــر کل ســازمان ملل نیــز از آتشســوزیهای
آمــازون ابــراز «نگرانــی عمیــق» کــرده و گفتــه
بــود :در بحبوحــه بحران آب و هوایــی جهان ما

کرده بود ،منابع کافی برای مهار آتشســوزیها
نــدارد .بولســونارو بــه خبرنــگاران گفتــه بــود:
«آمــازون بزرگتــر از اروپا اســت چگونــه میتوان
با آتشســوزیهای عمــدی غیرقانونــی در یک
چنین منطقه بزرگی مقابله کرد؟
عــاوه بــر بحــران آتشســوزی جنگلهــای
آمــازون کــه بیتوجــه بــه خشــم بولســونارو در
دســتور کار اجالس گــروه  7قرار گرفت ،مســأله
جنــگ تعرفــهای امریــکا بــا چیــن و کشــورهای
اروپایــی نیز یکــی دیگر از دســتور کارهاســت که
در روزهای یکشــنبه و دوشــنبه مــورد بحث قرار
میگیــرد .هرچنــد که در ســال گذشــته میالدی
جنــگ تعرفــهای در رأس مباحــث اجــاس
ســاالنه گروه  7بــود اما در این یک ســال نه تنها
هیــچ اتفاق مثبتی در جهــت پایان دادن به این
جنــگ رخ نداده بلکــه در پارهای مــوارد مثالً در
مورد چین ،جنگ تعرفهای گستردهتر هم شده
است .بهگزارش اســپوتنیک ،البته اتحادیه اروپا
یــک طــرح  173صفحهای جدیــد درباره جنگ
تعرفهای آماده کرده اســت کــه در دو روز آینده
آن را مطــرح خواهــد کرد .جزئیــات کمی از این
طرح رسانهای شده و تنها مورد مهم در آن ،این
اســت که اتحادیــه اروپا قصد دارد بــا ایجاد یک
صندوق سرمایهگذاری  100میلیارد دالری برای
شــرکتهای اروپایــی مهم ،امنیــت مالی ایجاد
کنــد تــا در صــورت افزایــش تعرفههــای امریکا
علیه این شــرکتها یا شرکتهای چینی بزرگ،
این شرکتها آسیب کمتری ببینند.

گروه جهان« /بوریس جانســون» ،نخســتوزیر انگلیس
آخــر هفتــه پیش بــه امیــد رســیدن بــه توافقی با ســران
اروپــــا
اتحادیه اروپا راهی آلمان و بعد فرانسه شد تا شاید بتواند
راهی برای خروج آسان کشورش از اتحادیه اروپا بیابد ،اما حضور او در «الیزه»
جنجال برانگیز شد و بسیاری او را متهم به بیادبی در حضور رئیسجمهوری
فرانســه کردند .طوری که حاشیهها بر متن غلبه کردند ،اما در پایان مشخص
شد این حاشیهسازیها هیاهوی بسیار برای هیچ بودند.
بهگزارش «فرانسپرس» ،متن دیدار جانسون و مکرون حاکی از امیدواری
دوطرف به خروجی همراه با توافق برای انگلیس از اتحادیه اروپا بود.

اما انتشــار تصاویری از بوریس جانســون که او را نشــان میداد با قلدری
پای خود را روی میز کوچکی از اســباب و وســایل کاخ الیزه گذاشته ،جنجالی
رسانهای برای نخستوزیر جدید انگلیس بهپا کرد .شبکههای اجتماعی که
اصــوالً میانه خوبی بــا او ندارند ،وی را متهم به بینزاکتی کردند و رســانهها
هم ضمن بازتاب این واکنشها تا آنجا پیش رفتند که زبان بدن جانسون و
مکرون را در دو بخش تفسیر کردند.
بخش نخســت این تفســیرها به اســتقبال مکرون از جانسون در محوطه
الیــزه پرداختنــد« .جودی جیمــز» در روزنامــه دیلی میل انگلیس نوشــت:
«در اســتقبال از جانســون ،هر دو رهبر ســعی کردند از زبان بدن برای القای
قدرت بیشتر خود نسبت به طرف مقابل بهرهگیرند .مکرون  13ثانیه دست
جانســون را در دســت گرفته بــود .همان طور کــه به طور معمــول ترامپ با
گرفتن دست طرف مقابل خود سعی میکند نشان دهد که قدرتمند است.
جانســون هم بالفاصله پس از رهایی دســتش از دست مکرون ،این حرکت
را بــا گرفتن انگشــت دســتش به ســمت رئیسجمهوری فرانســه که حالتی
تهاجمی را القا میکرد ،پاسخ داد.
در بخــش دوم تفســیر زبــان بــدن بوریــس جانســون و امانوئــل مکــرون
نیــز «مایکل دیــکان» ،کارشــناس روزنامــه «دیلیتلگراف» نوشــت حرکت
بوریس جانســون که پای خود را روی میزی که بین او و مکرون بود ،نشــان از
برتریجویی او مقابل رئیسجمهوری فرانســه بود .اما «تام راینر» خبرنگار
اســکای نیوز فیلمی مربوط به خبرگزاری رویترز را در توئیتر خود منتشر کرد
که پایانی شد بر جنجال بینزاکتی بوریس جانسون .در این فیلم نشان داده
میشود رهبران فرانسه و انگلیس در حال شوخی هستند و بوریس جانسون
تنهــا برای لحظهای پای خود را بهســمت میز میبــرد .اما زاویه تصویری که
عــکاس رویترز از این واقعه گرفت ،طوری بود که نشــان میداد جانســون با
قلدری پایش را روی میز گذاشــته اســت .عکس هرچند رخدادی را که روی
نداده بود ،به تصویر کشیده است اما به هرحال تبدیل به قابی تاریخی برای
جانسون و البته میزان قدرت یک رسانه شد.

