
t oseei r ani . i r
5 جهان

به رغم دست وپا زدن آمریکا جامه عمل پوشید

مخالفت آلمان ها برای مشارکت 
در ائتالف ضدایرانی

یک هفته نامه آلمانی بــه نقل از دولت این 
کشور گزارش داده برلین هنوز درخواستی از 
سوی آمریکا برای مشارکت در قالب یک ائتالف 
دریایی دریافت نکرده اســت. در همین حال، 
اسپوتنیک گزارش داد دولت آلمان درخواست 

آمریکا را رد کرده است. 
یک سخنگوی ســفارت آمریکا در برلین 
گفت: ما رســماً از دولت آلمان خواســته ایم 
همراه با فرانسه و انگلیس به ایمن سازی تنگه 
هرمز و مقابله با اقدامات ســتیزه جویانه ایران 

کمک کنند.
هفته نامه دی تســایت نوشته دولت فدرال 
گفته تا به حــال درخواســتی از هیچ کدام از 
متحدانش برای مشارکت در یک ائتالف نظامی 
جهت محافظت از کشتی های تجاری در تنگه 

هرمز دریافت نکرده است. 
به نوشــته این هفته نامه، آنگرت کرامپ-

کارنبراوئــر، وزیر دفــاع آلمان گفتــه که هر 
درخواستی باید به دقت با توجه به ویژگی های 
وضعیت مورد نظر بررســی شــود. وی گفت: 
اگر دقیقاً بدانیم چــه برنامه ریزی هایی انجام 
شــده اند می توانیم صحبت کنیم و درباره آن 

تصمیم بگیریم.
هفته نامه دی تســایت نوشــت در دولت 
ائتالفی آلمــان، به ویژه در حزب سوســیال 
دموکرات )حــزب ائتالف کننده بــا دولت( 
تحفظاتی درباره پیوســتن به ائتالف دریایی 
آمریکا علیه ایران وجود دارد. طبق این گزارش، 
آلمان به دنبال آن اســت کــه فاصله خودش 
را با سیاســت دولت آمریکا موســوم به فشار 
حداکثری حفظ کنــد. از نظر برلین، همراهی 
با دولت آمریکا خطر کشــانده شــدن به یک 

درگیری دیگر در خاورمیانه را به همراه دارد. 
سخنگوی سیاست خارجی حزب پارلمانی 
سوسیال دموکرات گفت: مشارکت با آمریکا 
منتفی اســت. آلمان در ائتالفــی به رهبری 
آمریکا مشــارکت نخواهد کرد، چون ممکن 
است ناگهان خود را وســط جنگ با ایران در 

طرف آمریکایی ها ببیند.

کریستوفر برگر، سخنگوی وزارت خارجه 
امریکا گفــت: منفعت مــا در این اســت که 
حضورمان در منطقه یک وجهه اروپایی داشته 
باشد و روشن شده که ما در کسوت کشورهای 
اروپایی جزو سیاست فشار حداکثری آمریکا 

علیه ایران نیستیم.
سیاستمداران حزب سبز هم درباره خطر 
شدت گرفتن تنش ها هشــدار داده اند. رهبر 
این حزب خواستار استفاده از تمامی ابزارهای 

دیپلماتیک با ایران شده است. 
یورگیــن تریتین، یکــی از اعضای کمیته 
روابط خارجی پارلمان آلمان گفته اینکه آلمان 
در تنگه هرمــز عملیات نظامــی انجام دهد، 
نیازمند مجوز از سوی سازمان ملل متحد است.  
خبرگزاری آلمان دو روز پیش گزارش داده بود 
واشنگتن رسماً از برلین درخواست کرده است 
که در ماموریت چندجانبــه دریایی در تنگه 

هرمز و خلیج فارس شرکت کند.
ســفارت آمریکا در برلین اعــالم کرد که 
واشنگتن رســما از آلمان، فرانسه و انگلیس 
برای ملحق شــدن به ماموریت مورد نظر این 
کشور برای تضمین امنیت تنگه هرمز و مقابله 
با رفتارهای تهاجمی ایران درخواســت کرده 
است.   به دنبال افزایش تنش ها در خلیج فارس، 
آمریکا طرح تشکیل یک ائتالف دریایی برای 
محافظت از کشتی های تجاری در این منطقه 
را به متحدان و شرکای خود ارائه کرده است. 
این در حالی است که برخی متحدان نزدیک 
این کشور از جمله ژاپن، مشارکت در این طرح 
را رد کرده انــد. انگلیس از متحــدان نزدیک 
آمریکا ابتدا حضور در ایــن ائتالف را رد کرده 
بود اما بعد از توقیف نفتکش این کشور توسط 
نیروی دریایی ســپاه خواستار تشکیل چنین 
ائتالفی شد.  هفته نامه دی تسایت نوشته هنوز 
مشخص نیست شرکت در چنین ائتالفی چه 
مختصاتی خواهد داشت و گزینه های مدنظر 
مواردی از مأموریت های نظارتی تا اســکورت 
نفتکش ها توســط کشــتی های جنگی را در 

برمی گیرند.
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آتش ســوزی های گســترده در 
جنگل های پهناور بخش روس سیبری 
هر ســاله اتفاق می افتد، اما وســعت 
شــعله های آتش امســال به سطوح 
غیرقابل انتظاری رسیده است؛ آتشی که 
ترس تأثیر بلند مدت بر محیط زیست 
را در دل کارشناســان زیست محیطی 
انداخته اســت. همچنان که آتش در 
حال گسترش به میلیون ها هکتار از این 
جنگل ها است و کل شهرهای نزدیک 
را دودهای سیاه و مضر فراگرفته است، 
کارشناســان محیط زیست نسبت به 
تهدید یک فاجعه جهانی در مورد آب 
شــدن یخ های قطبی که در اثر گرمای 
چنین آتشــی به دور از انتظار نیست، 
خبر می دهند. براساس اطالعات چند 
روز اخیر، بیش از سه میلیون هکتار از 
جنگل های مناطق وســیع یاکوتیا در 
شمال و کراسنویارسک و ایرکوتسک 

در سیبری در چنگال آتش هستند.
بر اساس اعالم آژانس جنگل داری 
فدرال روســیه، این آتش ســوزی که 

ابتدا بر اثر توفان های خشک در دمای 
باالتر از 30 درجه ســانتیگراد شــروع 
شد، به واسطه بادهای قوی در سرتاسر 

جنگل ها پراکنده شدند.
دود غلیــظ نه تنها شــهرک های 
کوچک بلکه کالن  شهرهای سیبری 
غربی و منطقه آلتای و همچنین رشته 
کوه های اورال همچون چلیابینسک و 
یکاترینبرگ را آلوده کرده و جابجایی 

هوا را مشکل کرده است.
رایسا برویکینا، بازنشسته روس که 
در بیمارســتان نووسیبریک، سومین 
بیمارستان بزرگ این شهر، بستری شده 
است، گفت: دود حاصل از آتش سوزی 
خیلی وحشتناک است. من احساس 

خفگی و سرگیجه می کنم.
تشدید روند گرمایش کره زمین 

جدا از تهدید سالمت جامعه محلی، 
کارشناســان محیط زیست نسبت به 
تشــدید گرمایش جهانی کره زمین به 
واسطه این حادثه هشدار داده اند. شعبه 
روسی ســازمان غیردولتی صلح سبز 
در بیانیه ای اعالم کرد: آتش ســوزی 
جنگل ها در بخش شرقی کشور خیلی 
وقت اســت که دیگر تنها یک مشکل 
محلی نیست. حاال این موضوع به یک 

فاجعه اقلیمی بدل شــده که تبعاتش 
برای کل کشور است. بر اساس اعالم این 
گروه محیط زیستی تقریباً 12 میلیون 
هکتار در سال جاری در آتش سوخته اند 
که منجر به انتشار حجم قابل توجهی 
گاز دی اکسید کربن شده است؛ ضمن 
آنکه ظرفیت آتی جنگل ها برای جذب 

دی اکسید کربن کاهش یافته است.
ســازمان جهانی هواشناســی در 
بیانیه ای به خبرگزاری فرانســه گفت: 
حاال یک مشــکل به مشــکالت قبلی 
افزوده شده است. با نشستن دوده آتش 
بر یخ های قطبی، میزان بازتاب تابش نور 
خورشید از سطح یخ ها کاهش می یابد 
و گرمای بیشتری را به دام می اندازد که 
این روند، آب شــدن یخ های قطبی را 

تسریع می کند.
برخــی دانشــمندان با انتشــار 
عکس هــای ماهواره ای تهیه شــده از 
سوی ناسا، عنوان می کنند که ابرهای 

دود به مناطق قطبی رسیده اند.
گریگوری کوکسین، یک کارشناس 
روس عضو سازمان صلح سبز گفت که 
دوده و خاکســتر، ذوب شدن یخ های 
قطبی و همچنین الیه خاک منجمد را 
تسریع می کند که می تواند گرم شدن 

کره زمین را تقویت کند. کوکســین 
این تأثیــر بر اقلیم را بســیار جدی و 
خطرناک خواند و گفــت: این اتفاق 
را می توان مشابه انتشــار آلودگی از 
شهرهای بزرگ جهان دانست. هرچه 
آتش تأثیر بیشتری بر اقلیم بگذارد، 
شــرایط بیشــتری برای آتش های 

جدید و خطرناک تر فراهم می شود.
ســازمان صلح ســبز در حــال 
جمع آوری امضا برای درخواســت از 
مقامات روسیه برای اقدام بیشتر برای 

مقابله با آتش است.
 روسیه برای مقابله با آتش 

 پول کافی ندارد
کارشناسان محیط زیست می افزایند 

که وضعیت بسیار پیچیده تر از انتظار 
اســت و باید این واقعیت را بدانیم که 
روســیه پول کافی برای روبرو شدن با 

آتش سوزی را ندارد.
بخش عمده ای از آتش در مناطق دور 
یا غیر قابل دسترس در حال گسترش 
اســت و به گفته کارشناسان، مقامات 
تنها زمانی تصمیم بــه مقابله با آتش را 
می گیرند که خســارات ناشی از آتش 
بیشتر از هزینه های تخمین زده شده 

برای عملیات اطفای آن باشد.
به گفته کارشناســان، اگر هزینه  
اطفا بیشتر از خسارات احتمالی باشد، 
نقش مقامات روسیه صرفاً به رصد آتش 

محدود می شود.
کوکســین، عضو ســازمان صلح 
سبز گفت که مقامات روسیه با چنین 
رویکردی به منابع مالی الزم برای اطفا 

آتش اولویت نمی دهند.
او افزود: بیشترین میزان اعتبارات 
بایــد از آغاز این آتش ســوزی ها برای 
اطفا اختصاص داده می شــد. ما نیاز به 
برنامه ریزی و اختصاص منابع داریم؛ با 
این حال با این ادعا که عملیات به لحاظ 
اقتصادی به صرفه نیســت، به ذخیره 

منابع مالی اهتمام می ورزیم.
منابع خبری گــزارش کردند بیش 
از صــد نقطه هم اکنــون گرفتار آتش 
هستند؛ آتشــی که از ماه ژوئن )خرداد 

- تیر( آغاز شده است.
مارک پرینگتون، دانشمند ارشد در 
مرکز خدمات رصد اتمسفر کوپرنیکاس 
به سی ان ان گفت که مقیاس و غلظت 
آتش ســوزی های اخیــر غیرعادی و 

غیرمنتظره هستند.
میانگین افزایش دمای قطب 

بیشتر از نرم جهانی
پرینگتون در خبری که روی سایت 
این مرکز منتشر شــد گفته است: دما 
در قطب بیشــتر از میانگین جهانی رو 
به افزایش است و شرایط گرم تر منجر 
به گســترش آتش و تداوم آن در نقاط 

مختلف شده است.
بر اســاس اعالم ســازمان جهانی 
هواشناســی، ماه ژوئن ســال جاری 
میالدی )خرداد - تیــر 98( گرم ترین 
ماه ژوئن در تاریخ ثبت شده کره زمین 

بود و به واسطه این موج گسترده گرما که 
بخش های وسیعی از کره را متأثر کرد، 
آتش سوزی های وسیع در بخش های 
از سیبری، گرینلند، آالســکا و کانادا 
شایع شده است و توده ای از دود بر فراز 
این مناطق در تصاویــر فضایی کامال 

مشهود است.
موگاین هاینــز، گزارش گر روزنامه 
یو اس ای تــودی، عنــوان می کند که 
کارشناســان بــا اســتفاده از تصاویر 
ماهواره ای به دنبال نقاطی هستند که 
همچون ذغال سنگ در حال آرام سوزی 
هســتند؛ نقاطی که آتشی طوالنی تر 
نســبت به آتش ســوزی های عادی 
جنگل ها دارند. مت سیمون، گزارش گر 
رســانه ویرد، توضیح می دهد که پیت 
)ماده ای شبیه زغال ســنگ( ماده ای 
متشکل از تجزیه اجزای مرده همچون 
خزه است که به مرور زمان فشرده شده و 
در اثر فشار کافی به زغال تبدیل شده اند. 
در یک اکوسیستم سالم، رطوبت منجر 
به جلوگیری از توســعه آتش سوزی ها 
می شود، اما زمانی که پیت خشک شود، 

بسیار قابل اشتعال است.
ل  فعــا  ، ســمیت ا س  مــا تو
محیط زیست جغرافیدان در دانشکده 
اقتصاد لندن بــا تکمیل صحبت های 
هاینز عنوان می کنــد که آتش پیت 
مشابه سوختن سیگار است و می تواند 

ماه ها دود کند و بسوزد.
اســمیت افزود: آتش به واســطه 
ذخایر قدیمی کربن تداوم می یابد و با 
انتشار گازهای گلخانه ای تهدید تأثیر 
این گازها تشدید می شــود و منجر به 

آتش سوزی های جدیدتری می شود.

جنگل های سیبری همچنان در آتش می سوزند؛

احتمال وقوع بزرگ ترین فاجعه اقلیمی جهان 
دود غلیظ نه تنها 

شهرک های کوچک بلکه 
کالن  شهرهای سیبری 
غربی و منطقه آلتای و 

همچنین رشته کوه های 
اورال همچون چلیابینسک 

و یکاترینبرگ را آلوده و 
جابجایی هوا را مشکل 

کرده است

با نشستن دوده آتش بر 
یخ های قطبی، میزان 

بازتاب تابش نور خورشید از 
سطح یخ ها کاهش می یابد 
و گرمای بیشتری را به دام 
می اندازد که این روند، آب 

شدن یخ های قطبی را 
تسریع می کند
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ســتاد مشــترک ارتش کره جنوبی اعــالم کرد که 
پرتابه های شــلیک شــده توسط کره شــمالی موشک 
بالستیک کوتاه برد و مشابه نوعی بوده که هفته گذشته 
آزمایش شد. خبرگزاری یونهاپ به نقل از ستاد مشترک 
ارتش کره جنوبی گزارش داد که پرتابه های شلیک شده 
توسط کره شمالی دو فروند موشک بالستیک کوتاه برد 
بوده که از ساحل شرقی این کشــور شلیک شده است. 
به گفته ارتش کره جنوبی، موشک اول در ساعت 5:06 و 
دومی ساعت 5:27 دقیقه بامداد چهارشنبه )نهم مرداد 
ماه( از منطقه کامال در نزدیک بندر وونســان در ساحل 
شرقی کره شمالی شــلیک شــده و هر دو در ارتفاع 30 

کیلومتری مســافتی حدود 250 کیلومتر را طی کرده 
است. کره شمالی شش روز پیش نیز دو موشک بالستیک 
کوتاه برد را آزمایش کرد اما جئونگ کیئونگ دو وزیر دفاع 
کره جنوبی اعالم کرد که نوع موشک های آزمایش شده 

مشابه موشک های هفته پیش است.
کیم روز جمعه )چهارم مرداد ماه( بدون اشــاره به نام 
آمریکا که به صورت مشترک با کره جنوبی این رزمایش ها 
را برگزار می کند، گفت: مجبوریم آزمایش ســالح های 
فوق العاده قدرتمند خود را با هــدف مقابله با تهدیدات 
بالقوه و مستقیمی که امنیت کشــورمان را از سوی کره 

جنوبی تهدید می کند، انجام دهیم.

شورای اســتانداری کرکوک عراق مدعی هستند که 
در زمان تسلط نیروهای ُکرد بر این شهر، بیش از 10 هزار 
عرب در این استان ربوده شدند؛ که هنوز سرنوشت آنان 
مشخص نیست. محمد خضر، عضو این شورا ادعا کرد که 
نیروهای آسایش و پیشمرگه، در زمان تسلط بر کرکوک، 
بیش از ده ها هزار شــهروند عرب را ربودنــد. نیروهای 
آســایش، نیروهای امنیت داخلی ُکرد، به منزله پلیس 
منطقه کردستان عراق هســتند. نیروهای پیش مرگه 
نیز به منزله ارتش کردستان عراق فعالیت می کنند. وی 
تصریح کرد که گروه های ُکرد این افراد را شبانه می ربودند 
و همچنان سرنوت آنان نامعلوم است و هیچ کس نمی داند 

که آنان زنده هســتند، یا مردند. عضو شورای استانداری 
کرکوک خاطر نشان کرد که سرنوشت شهروندان عرب 
همچنان نامعلوم است و سران ُکرد نیز حاضر نیستند که 
درباره سرنوشت آنان، سخنی بگویند. خضر در پایان خاطر 
نشان کرد که کمیساریای حقوق بشر از تمام خانواده های 
قربانیان ثبت نام می کند تا بتواند تعداد افراد کشته شده را 

بداند و وضعیت آنان را پیگیری کند.
کرکوک در شمال عراق واقع شــده که طبق آخرین 
سرشماری در سال 2014، حدود 900 هزار نفر جمعیت 
داشته است. در این استان های اقلیت های عرب، ترکمن، 

آشوری و ُکرد حضور دارند.

برای دومین بار در یک هفته:

کره شمالی موشک بالستیک کوتاه برد پرتاب کرد
مقامات کرکوک: 

سرنوشت 10 هزار عرب ربوده شده  نامشخص است

اورســوال فون درالین رئیس جدید کمیسیون اروپا 
خواستار بازگرداندن تعادل به این اتحادیه شد.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، فون درالین در زاگرب 
گفت: هدف سیاسی من بازگرداندن توازن به اتحادیه اروپا 
میان شرق و غرب و شــمال و جنوب، کشورهای بزرگ و 

کوچک و اعضای جدید و قدیمی تر آن است.
وی پیش از دیدار با رئیس جمهوری کرواسی در گفت  
و گو با خبرنگاران افزود: این تعادل باید بازگردد تا اتحادیه 

بتواند چالش های پیش رو را با موفقیت پشت سر بگذارد.
کرواســی در ســال 2013 به اتحادیه اروپا پیوسته 
اســت و از ژانویه 2020 )دی ماه(  ریاست این اتحادیه را 
برعهده خواهد گرفت. اتحادیه اروپا به گفته فون درالین با 
چالش های مختلفی از جمله برگزیت و وضعیت دموگرافی 

جمعیت شناسی روبه رو است.
ضرورت اصالح اتحادیه اروپا از اموری است که امانوئل 

مکرون رئیس جمهوری فرانسه بر آن اصرار می ورزد.
فون درالین افزود: می خواهیم همایشــی را با حضور 
اعضای اتحادیه اروپا درباره آینده این اتحادیه آنگونه که 

ملت های اروپایی می خواهند برگزار کنیم.
وی هفته گذشته به پاریس سفر کرد و تاکید داشت که 
ما برای همکاری و ساختن اروپای قوی، متحد و شایسته 

اتفاق نظر داریم.

رژیم صهیونیستی در 24 ســاعت اخیر، با ابالغیه ای 
رسمی، یک کودک فلسطینی دیگر را برای بازجویی احضار 
کرد. رژیم صهیونیستی سه شنبه شب )هشتم مرداد ماه( 
قیس فراس عبید، شش ساله از عیســویه قدس را رسماً 
فراخواند. بر اســاس گزارش خبرگزاری فلسطینی صفا، 
رژیم صهیونیستی ابالغیه ای رسمی به خانواده قیس داده و 
بر اساس این ابالغ وی روز چهارشنبه باید در مرکز بازجویی 
حضور پیدا می کرد. رژیم صهیونیســتی روز سه شــنبه 
)هشتم مرداد ماه( هم محمد ربیع علیان از شهر عیسویه 
قدس را به اتهام پرتاب سنگ به سمت خودروهای گشتی 

صهیونیستی برای بازجویی فراخواند. 
رســانه ها اعداد مختلفی درباره ســن وی اعالم کرده 
بودند، اما پدر محمد گفته، او چهار سال و هفت ماه سن دارد. 
اخیرا مرکز پژوهش های ویژه اسرای فلسطینی اعالم کرد، 
بازداشت فلسطینی ها در شهرهای مختلف قدس بویژه در 

سال جاری میالدی افزایش شدیدی داشته است.  بر اساس 
گزارش وبگاه دنیا الوطن، ریاض االشقر سخنگوی رسانه ای 
مرکز مذکور اعالم کرد، در شش ماه اول امسال سال 2019 
میالدی، 2600 فلسطینی در شهرها و استان های مختلف 
بازداشت شدند که یک سوم آن ها مربوط به شهر قدس است 
و این دلیلی بر هدف قرار دادن اهالی قدس است تا آنها را از 

حمایت از مقدسات و مسجداالقصی بازدارند.

تالش رئیس جدید برای بازگرداندن تعادل به اتحادیه اروپااحضار دومین کودک فلسطینی توسط رژیم صهیونیستی

خبرخبر


