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 اروپا آماده   موج جدید 
گرما می شود

به دنبــال افزایش دمــای بی وقفــه روز 
چهارشــنبه در کشــورهای بلژیک، آلمان و 
هلند؛ انگلیس و فرانســه، پنجشنبه )چهارم 
مرداد ماه( شاهد باالترین درجه حرارت بودند.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، تردد قطارها 
در برخی از کشــورهای اروپایی کاهش یافته 
تا از آســیب احتمالــی به شــبکه های ریلی 
جلوگیری شود و شرکت ملی راه آهن فرانسه 
)SNCF( از مســافران خواســت سفرهای 
برنامه ریزی شــده برای روز پنجشــنبه را به 

تعویق بیندازند.
در هلند، صاحبــان مزارع و کشــاورزان 
گاوهای خود را در زمان اســتراحت در خارج 
از مکان های سرپوشیده نگه می دارند و این در 
حالی است که رسانه های هلند گزارش داده اند 
که صدها خوک به دلیل کمبود دستگاه تهویه 

جان داده اند.
افزایش موج گرما در اروپا بار دیگر توجهات 
را به مشکالت ناشــی از تغییرات آب و هوایی 

جلب کرده است.
مقامات کشــورهای اروپایی مذکور درباره 
مراقبت از افراد تنها و شــنا کــردن به منظور 
خنک شدن به ویژه به دنبال افزایش آمار افراد 

غرق شده هشدار داده اند.
در حومه پاریــس صدها نفر از مســافران 
در شــرایط بســیار گرم در قطارها ساعت ها 
سرگردان شده اند. این اتفاق در ساعات پایانی 
روز چهارشنبه و به دنبال حریق در یک سیستم 
انتقال بــرق که تردد قطارهــا را متوقف کرد، 
رخ داد. ایــن اتفاق به دنبــال اختالل در یک 
خط برق رســانی رخ داد که حرکــت قطارها 
بین بروکســل، لندن و پاریس را متوقف کرد 
و بالفاصله معلوم شــد که این مشکل ناشی از 
موج گرما بوده اســت. با این حال یورو استار 
سیستم قطار تندرو در اروپا درباره اختالل های 

بیشتری در روزهای آینده هشدار داده است.
انتظار می رود دمای هــوا در پاریس به 41 
تا 42 درجه افزایش یابد که رکورد 70 ســاله 

دمای 40.4 درجه را خواهد شکست.
بخش هایی از فرانســه شــامل پاریس در 
سطح هشدار قرمز قرار دارند و در دیگر مناطق 
آن وضعیت زرد است و دستور صرفه جویی در 

مصرف آب اجرا می شود.

افزایش دما در بخش های جنوبی هلند نیز 
با رسیدن به 38.5 درجه به رقم بی سابقه ای که 
در 75 سال گذشته بی سابقه بود رسید. بلژیک 
نیز با ثبت باالترین دمــا در یک پایگاه نظامی 
به میزان 39.9 درجه رکــوردی را که از ژوئن 

1974 میالدی ثبت شده بود شکست.
مقامــات محلی فرانســه محدودیت های 
اســتفاده از آب را در بســیاری از مناطق اجرا 
کرده اند که این امر به دلیل شــرایط شبیه به 
خشکسالی و کاهش چشمگیر سطح آب است.

مــوج دوم گرمــا در تابســتان امســال 
نگرانی هایی را در اروپــا درخصوص فعالیت 
بشر و تاثیر آن بر گرم شدن خطرناک کره زمین 
برانگیخته اســت. تحقیق انجام شده توسط 
موسسه فناوری فدرال سوئیس نشان می دهد 
که موج کشنده گرما که در سال 2018 هفته ها 
در شمال اروپا به طول انجامید از لحاظ آماری 
بدون تغییرات آب و هوایی امکان پذیر نبود. با 
وجود افزایش دمای زمین که نشانه های آن در 
اروپا نیز بروز کرده است، ترامپ بارها گفته که 
گرم شدن زمین در واقع فریب چینی ها برای 

لطمه زدن به صنایع آمریکا است.
او اوایل سال جاری میالدی )2017( اعالم 
کرد که کشــورش را از توافقنامه آب و هوایی 
پاریس که با هدف جلوگیری از تولید گازهای 
گلخانه ای تصویب شده اســت، خارج خواهد 

کرد و در نهایت نیز این گفته را اجرایی کرد.
هدف از توافقنامه پاریس که در دوره باراک 
اوباما، تصویب شــد، کاهش انتشــار گازهای 
گلخانه ای در کره زمین است که منجر به ذوب 
شدن یخ های قطب شمال و تغییرات الگوهای 

آب و هوایی در سراسر جهان شده است.
سازمان آب و هوایی سازمان ملل متحد ماه 
گذشته در گزارشی اعالم کرد که درجه حرارت 
و گرمای ســال 2017 کره زمین، بی ســابقه 

بوده است.

جهاننما

سیدمحمد میرزامحمدزاده

رأی کمیته روابط خارجه مجلس 
سنای آمریکا نشــان داد که همچنان 
حمایت قوی فراحزبــی آمریکا برای 
پاسخگو ســاختن عربستان سعودی 
به اقدامــات فاجعه بــارش در یمن و 
همچنیــن در مــورد قتــل جمال 
خاشــقجی، روزنامه نــگار منتقــد 
سعودی وجود دارد. با رأی اکثریت 13 
موافق نسبت به 9 مخالف، این کمیته 
الیحه ارائه شده از سوی سناتور رابرت 
منندز، دموکرات مجلس سنا و تاد سی 
یانگ، جمهوری خواه این مجلس را به 
تصویب رساند که بر اساس آن دولت 
موظف است بیشتر قراردادهای فروش 
تسلیحات به سلطنت ســعودی را به 
دلیل برداشت آمریکا از قتل خاشقجی، 
)روزنامه نگار واشنگتن پست که اکتبر 
گذشته )مهر 97( تیم ترور اعزامی از 
ریاض، او را در کنسول گری عربستان 
در ترکیه پس از کشتن مثله کردند(، 
به تعلیق در بیــاورد و تحریم هایی نیز 

اعمال کند.
روزنامه واشنگتن پست در سرمقاله 

خود نوشــت که این الیحــه با وجود 
مخالفت ها از سوی سناتور جیمز ریچ، 
رئیس جمهوری خــواه کمیته روابط 
خارجه به تصویب رســید. ریچ البته 
الیحه جایگزینی را پیشنهاد می داد که 
از دید وی می توانست حمایت دونالد 
ترامپ را به دنبال داشته باشد؛ الیحه او 
که اصالً اشاره ای به فروش سالح یا حتی 
پرونده خاشــقجی نداشت، از دید هم 
حزبی هایش، شامل لینزی گراهام و رند 
پائول، ضعیف ارزیابی شد و هر دو نفر از 

الیحه منندز-یانگ حمایت کردند.
این رأی پیام محکمی داشت، مبنی 
بر اینکه قتل خاشقجی و جنایت های 
جنگی عربستان در یمن، به پیچیده تر 
کردن روابط عربستان سعودی و آمریکا 
دامن می زند و دلیــل اصلی آن امتناع 
ترامپ از بازخواست آن رژیم و به ویژه 
محمد بن سلمان، شــاهزاده سعودی 

است.
متأســفانه ترامــپ این پیــام را 
نمی گیرد؛ روز چهارشنبه )سوم مرداد 
ماه( او تمامی سه راهکار مجلس برای 
جلوگیــری از فروش تســلیحات به 
عربستان سعودی را وتو کرد. در نشست 
اخیر ســران گروه بیست در اوساکای 
ژاپن، او با محمد بن سلمان یک صبحانه 

کاری داشت و صریحا گفت که شاهزاده 
فوق العاده عمل  می کنــد؛ در واقع او 
با این اظهارات در مقابــل یافته های 
ســازمان اطالعات آمریکا، ســیا، و 
بازرســان ســازمان ملل متحد مبنی 
بر اینکه بن ســلمان تقریباً با قطعیت 

مسئول قتل خاشقجی است، ایستاد.
خبرگزاری ان پــی آر گزارش کرد 
که ترامپ گفته اســت ایــن قوانین 
رقابت پذیری جهانی آمریکا را تضعیف 
می کند و به روابط مهمی که با متحدان 
و شــرکایمان به اشتراک گذاشته ایم، 

آسیب می زند.
وتوی ترامپ همچنین شامل الیحه 
محدودیت فروش تسلیحات به امارات 
متحــده عربی کــه در ائتالفی مهم با 
عربستان سعودی در کارزار نظامی علیه 

یمن به سر می برند نیز می شد.
الیحه زمانی ارائه شد که نمایندگان 
کنگره از تصمیــم ترامپ برای عرضه 
چند میلیــارد دالری تســلیحات و 
تجهیزات به کشورهای عربی حاشیه 
خلیج فارس در ماه می بــدون تأیید 
کنگره خشمگین شدند. مایک پمپئو 
تهدید هایی از ســوی ایــران را بهانه 
قرارداد بدون تأیید کنگره خواند و گفت 
که ایران و عربســتان سعودی رقبای 

منطقه ای دیرینه هستند.
باب منندز، سناتور دموکرات با ارائه 
الیحه اخیر، که بنا بــر اعالم دفترش، 
به منظور جلوگیری از تالش بی سابقه 
دولت ترامپ در فروش هشت میلیارد 
دالر تســلیحات به عربستان سعودی 
و امارات متحده عربی بر اساس اعالم 
شرایط اضطراری دروغین، بدون تأیید 
کنگره، صــورت گرفته بــود، از اقدام 
ترامپ در وتــوی دوبــاره الیحه ابراز 

نگرانی کرد.
منندز به خبرگزاری ان پی آر گفت: 
وتوی ترامپ به منظور پوشش تجاوزات 
عربستان سعودی در قتل خاشقجی 

صورت می گیرد و اقدامــی غیرقابل 
اجتناب و مورد انتظــار به نظر می آید. 
ظاهراً برای این دولت هیچ حد و مرزی 
در عمل به ســلیقه رهبری خصمانه 

سعودی ها وجود ندارد.
او از نماینــدگان دموکــرات و 
جمهوری خواه کنگره خواســت که 
حقیقت را عنوان و بــرای احقاق حق 
خود به منظور رأی علیه وتوی ترامپ 

ایستادگی کنند.
گروه هــای حقوق بشــری بارها 
عربستان سعودی و شرکای ائتالفی اش 
را به دلیل تلفات باالی شــهروندان از 
زمان شــروع تجاوزات علیه نیروهای 
شــیعه حوثی در یمن، مــورد انتقاد 
قرار داده انــد. ارتش ایــاالت متحده 
به ائتــالف بــه رهبری ســعودی ها 
در سوخت رســانی بــه جنگنده ها و 
آموزش های هدف گیری نیروی هوایی 

کمک می کند.
حمالت هوایی ائتالف بارها تعداد 
زیادی از شهروندان و مراسم  عروسی و 
اماکن عمومی همچون بازارها را هدف 
قرار داده اســت. نوامبر سال گذشته، 
ســازمان ملل متحد اعالم کرد که از 
سال 2015 شش هزار و 872 شهروند 
از زمان شروع کارزار سعودی ها کشته 
و 10 هزار و 768 نفر نیز مصدوم شدند 
که بیشترشان ناشی از حمالت هوایی 

ائتالف به رهبری سعودی بوده اند. 
ترامپ در پیام وتــوی خود گفت: 
ایاالت متحده به شــدت نگران میزان 
تلفات این جنگ در مورد شــهروندان 
بی گناه و در تالش بــرای پایان دادن 
به جنگ در یمن است. اما نمی توانیم 
بــا راهکارهــای ناقص و نادرســت و 
زمان  بر که دالیل وقوع جنگ را نادیده 

می گیرند، به آن پایان دهیم.
او گفت که محدودیت فروش سالح 
احتماال جنــگ را در یمن طوالنی تر 
می کنــد. آمریکا پیش تــر گفته بود 
کــه در تالش بــرای مجــاب کردن 
عربستان ســعودی به کاهش تلفات 

شهروندان است.
واشنگتن پســت در ادامه نوشت: 
قانون جدید اگر پــس از وتوی ترامپ 
در ســنا به رأی گذاشته شود، احتماالً 
با قطعیت تصویب شود؛ به همین دلیل 

است که میت مک کانل، سناتور رهبر 
اکثریت ســنا، قصد دارد از رأی گیری 
برای آن جلوگیری کند. متحدان ترامپ 
نیز به دنبال جلوگیــری از اصالحات 
اخیری هســتند که از سوی مجلس 
نمایندگان برای بودجه دفاعی آمریکا 
لحاظ شده است، اصالحاتی که فروش 
تســلیحات به عربستان ســعودی را 
محــدود می کند و خواســتار اعمال 
تحریم علیه افرادی می شــود که در 

کشتن خاشقجی دخیل بوده اند.
نتیجه نهایی احتمــاالً فرار محمد 
بن ســلمان حداقل در دوران کنونی 
از تمامی  تحریم هــای ایاالت متحده 
بــه دلیــل رفتارهــای وحشــیانه و 
گستاخانه اش خواهد بود؛ رفتارهایی 
که شــامل زندانی کردن و شــکنجه 
زنانــی که بــه دنبال حقوق بیشــتر 
بودند و همچنین بمبــاران مدارس و 
بیمارستان های یمن و نیز قتل جمال 
خاشقجی، می شــود. او حتی ممکن 
است آنقدر جسارت از خود نشان دهد 
تا بــا ماجراجویی های بیشــتر منافع 
آمریکا را بــه خطر اندازد و دســت به 
بازداشت یا کشــتن دیگر شهروندان 
ســعودی همچون خاشقجی بزند که 
مدافع اصالحات آزادی خواهانه بیشتر 
هستند. اگر این چنین شود، ترامپ و 
رهبران جمهوری خواه کنگره، که جلو 
اقدام حمایت  شده اکثریت فراحزبی را 
گرفتند، باید پذیرای مسئولیت های 

آن باشند.

ترامپ قطعنامه منع فروش سالح به عربستان را وتو کرد

ادامه تحبیب شاهزاده سعودی! 
رأی سنا علیه فروش 
سالح پیام محکمی 

داشت، مبنی بر اینکه قتل 
خاشقجی و جنایت های 

جنگی عربستان در یمن، 
به پیچیده تر کردن روابط 
عربستان و آمریکا دامن 

می زند و دلیل اصلی 
آن امتناع ترامپ از 

بازخواست آن رژیم و به 
ویژه بن سلمان، شاهزاده 

سعودی است

سناتور منندز: وتوی ترامپ 
به منظور پوشش تجاوزات 
عربستان سعودی در قتل 

خاشقجی صورت می گیرد 
و اقدامی غیرقابل اجتناب 

و مورد انتظار به نظر می آید. 
ظاهراً برای این دولت هیچ 

حد و مرزی در عمل به 
سلیقه رهبری خصمانه 
سعودی ها وجود ندارد
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پدر نخست وزیر جدید انگلیس با ادعای اینکه پسرش به ایران عالقه دارد، ابراز امیدواری کرد که روابط با ایران بهبود پیدا کند. 
استنلی جانسون پدر بوریس جانسون نخست وزیر جدید انگلیس گفت قویاً منتظر اقدامات پسرش برای بهبود روابط انگلیس با 
ایران است. استنلی جانسون در مصاحبه با شبکه پرس تی وی  درباره عالقه خانوادگی که به ایران دارند، گفت: بوریس کسی است که 
اطالعات تاریخی خوبی دارد... منظورم این است که ایران برای او، تداعی کننده داریوش و خشایار است. می دانید، ایران برای او اهمیت 
بسیاری دارد. وی همچنین افزود: منتظر این هستم که او روابط با ایران را بهبود بخشد... احتمال اینکه روابط پایداری با ایران، کشوری 
که چنین تاریخ شگفت انگیزی دارد، داشته باشیم باالست. پدر نخست وزیر جدید انگلیس در ادامه احتمال داد که پسرش مناقشات 
اخیر بر سر نفتکش توقیفی حامل نفت ایران را حل کند. استنلی گفت، مشخص است که چنین وضعیتی پیش می آید. ما کشتی 
شما را گرفتیم، شما نیز کشتی ما را گرفتید. به نظرم بهترین چیزی که بتوان گفت این است که خب ما کشتی شما را آزاد می کنیم و 
شما نیز کشتی ما را. استنلی جانسوِن 78 ساله، از سال 1979 تا 1984 نماینده پارلمان بریتانیا از منطقه رایت و همپشایر شرقی بود.

دادگاهی در برزیل به شرکت نفت و گاز پتروبراس که پیشتر به علت رعایت تحریم های آمریکا از تأمین سوخت برای کشتی های 
ایران خودداری کرده بود دستور عرضه سوخت به این کشتی ها را داده است.  این حکم روز24 ژوئیه )دوم مردادماه( توسط رئیس 
دیوان عالی فدرال برزیل صادر شده است. اوپراتور بندر پاراناگوآ به رویترز گفته اســت کشتی های باوند و ترمه که حامل اوره و 
محصوالت پتروشیمی مورد استفاده در کود شیمیایی بودند، دو ماه پیش وارد برزیل شدند. انتظار می رفت آنها ذرت بارگیری کنند 
و به ایران بازگردند اما سوخت کافی برای ادامه سفر نداشتند. این خبرگزاری یک روز بعد )29 تیرماه( گزارش داد دو کشتی فله بر 
دیگر ایران هم که با محموله اوره به برزیل آمده بودند، گرفتار وضعیت مشابهی شده اند. آمارهای ره یابی کشتی ها نشان می دهد 
کشتی ها مدل پاناماگذر )کشتی های قابل عبور از کانال پاناما( دلربا و گنج در نزدیکی بندر ایمبیتوبا در جنوب برزیل لنگر انداخته اند 
و قرار بود مسیر مشابه دو کشتی دیگر یعنی باوند و ترمه را که آنها نیز مشکل سوخت گیری دارند، طی کنند. این اتفاق در شرایطی 
رخ داده که مواد غذایی مشمول تحریم های آمریکا نیست و ایران یکی از بزرگ ترین خریداران محصوالت کشاورزی برزیل است. 

پدر نخست وزیر انگلیس:
منتظرم بوریس روابط با ایران را بهبود بدهد

پتروبراس به ترمه و باوند سوخت می دهد
دستور دادگاهی در برزیل برای عرضه سوخت به کشتی های ایران

رئیس تشکیالت خودگردان فلسطین تاکید کرد: ما 
تصمیم گرفته ایم که اجرای توافق نامه های منعقد شده با 
طرف اســرائیلی را متوقف کنیم. به گزارش ایسنا، به نقل 
از النشــره، محمود عباس، رئیس تشکیالت خودگردان 
فلسطین عنوان داشت: ما به دیکه ها و تحمیل شرایط تن 
نمی دهیم. دولت آمریکا جانبدار اسرائیل است. وی ادامه داد: 
ما هیچ کس را مامور به صحبت به نمایندگی از خود نکرده ایم 
و ســازمان آزادی بخش تنها نماینده قانونی است. عباس 
خاطرنشان کرد: دستان ما به سمت صلح کشیده می شود، 
اما ما تسلیم تدابیر اشغالگرانه نمی شویم. رئیس تشکیالت 
خودگردان فلسطین تاکید کرد: ما تصمیم گرفته ایم که 
اجرای توافق نامه های منعقد شده با طرف اسرائیلی را متوقف 
کنیم. یادآور می شود، اســرائیل و تشکیالت خودگردان 
فلسطین، در چندین زمینه از جمله تامین آب و نیز مسائل 
امنیتی با هم همکاری می کنند.  بحران میان اســرائیل و 
فلسطینیان اخیرا تشدید شده است. روز دوشنبه 31 تیر 

)22 ژوئیه( ارتش اســرائیل 10 ساختمان فلسطینیان را 
که شامل 70 منزل مســکونی بود تخریب کرد. علت این 
امر نزدیکی این ساختمان ها به منطقه ممنوعه اعالم شد؛  
محمود عباس در یک ســخنرانی این سیاست اسرائیل 
را »پاکســازی قومی« و »جنایت علیه بشریت« دانست. 
فلسطینیان اســرائیل را متهم می کنند که آنها را مجبور 
به ترک مناطق امنیتی اطراف منطقه ممنوعه می کند تا 

شهرک های اسرائیلی و راه های ارتباطی برای آنها بسازد.

کره شــمالی روز جمعه )چهارم مرداد ماه( اعالم 
کرد، جدیدترین آزمایش موشکی  این کشور هشداری 
برای جنگ طلبان کره جنوبی است تا واردات سالح و 

رزمایش های مشترک را متوقف کنند.
به گزارش خبرگزاری رویترز، به گفته تحلیلگران، 
این آزمایش موشکی که اوایل صبح پنجشنبه صورت 
گرفت را می توان هشداری برای آمریکا نیز به شمار برد.

کیم جونــگ اون، رهبر کره شــمالی به شــخصه 
آزمایش دو موشک بالستیک کوتاه برد را که نخستین 
آزمایــش از زمان دیــدار میان وی و دونالــد ترامپ، 
رئیس جمهوری آمریکا در ماه گذشته میالدی انجام 
شــد، نظارت کرد. این آزمایش بهبود روابط آمریکا و 

کره شمالی را در هاله ای از ابهام برد.
رهبر کره شــمالی گفت: مــا در مقابل تهدیدهای 
مستقیم و بالقوه برای امنیت کشــورمان که از جانب 
کره جنوبی است، ایستادگی می کنیم و ساخت بدون 

توقف سیستم های تســلیحاتی فوق قدرتمند را ادامه 
می دهیم تا این تهدیدها را از میان برداریم. 

مدیر سایت نورس 38 که مســئول بررسی اوضاع 
در کره شــمالی اســت، گفت: در حالی که پیام امروز 
کره شمالی مســتقیما برای سئول بود، اما نشانه هایی 
هم برای واشنگتن داشت. در مواردی، می توان گفت 
که این پیام شبیه به نسخه اعمال فشار حداکثری کره 

شمالی علیه کره جنوبی و آمریکا است.

پیونگ یانگ:  
آزمایش موشکی کره شمالی هشداری برای جنگ طلبان کره جنوبی است

محمود عباس خبر داد 
توقف اجرای توافق نامه های منعقد شده با اسرائیل 

خبرخبر


