
جـهـان

علی شمخانی: 

 برگزاری رفراندوم در اقلیم 
کردستان وجاهت   قانونی ندارد

علی شــمخانی درباره مواضع اخیر مسئوالن 
اقلیم کردســتان عراق درباره برگزاری رفراندوم 
گفت که این اقدام در اقلیم کردستان وجاهت و 

اعتبار قانونی ندارد. 
دبیر شــورایعالی امنیت ملی دربــاره اثرات 
این اقدام نیــز گفت: »در شــرایطی که عراق به 
مرحله پایانی رهاســازی خاک خود از دســت 
تروریســت های تکفیری نزدیک می شود، این 
اقدامات که وجاهت و اعتبار قانونــی نیز ندارد، 
به طور قطع اثرات غیرامنیتی بر منطقه، عراق و 

به ویژه اقلیم کردستان خواهد داشت.«
شمخانی خاطرنشان کرد: »مشکل مردم عراق 
با تجزیه مبتنی بر گرایش های قومی و مذهبی 
حل نشده و این گونه اقدامات به واسطه تضعیف 
ژئوپلیتیک و انسجام داخلی می تواند معضالت 
جدیدی را نیز به دنبال داشــته باشــد و موجب 
سوءاســتفاده قدرت های فرامنطقه ای و سیطره 

اقتصادی و سیاسی آنان در منطقه شود.

فیلیپ گوردون: 

  مذاکره مجدد 
درباره توافق هسته ای یک توهم است

دســتیار ویژه رئیس جمهوری پیشین آمریکا 
با اشــاره به برخــی گزارش ها مبنــی بر تالش 
دونالد ترامپ بــرای یافتن راهی بــرای مذاکره 
مجــدد توافق هســته ای تأکید کــرد: مذاکره 
دوباره بر سر توافق هســته ای با ایران یک توهم 
محض اســت. به گزارش ایسنا، فیلیپ گوردون، 
دستیار ویژه رئیس جمهوری پیشین آمریکا در 
ســال های 2013 تا 2015 در یادداشت خود در 
روزنامه واشنگتن پست نوشــت: دونالد ترامپ، 
رئیس جمهوری آمریکا با وجود این که در جریان 
رقابت انتخاباتی اش گفــت که اولویت اصلی اش 
نابود کردن توافق ایران و گروه 1+5 است تاکنون 
از انجام این کار پرهیز کرده اســت. در حقیقت 
ترامــپ در طول حدود 8ماه ریاســت جمهوری 
خود تاکنــون دو بار در گــزارش به کنگره تأیید 
کرده که ایران به توافق عمــل می کند و به رفع 
تحریم های اقتصادی ایران نیز ادامه داده است. در 
14سپتامبر ضرب االجل بعدی برای تمدید دوباره 
رفع تحریم های ایران فرامی رسد و انتظار می رود 
که رئیس جمهوری چنین اقدامی را انجام دهد. 
چراکه ممکن است آمریکا برای نابود کردن توافق 
هسته ای که شورای امنیت سازمان ملل، اتحادیه 
اروپا، آژانس بین المللی انرژی اتمی و تقریبا تمامی 
کشورهای دنیا معتقدند که کارساز است، مورد 

سرزنش قرار گیرد.

وزیر خارجه اسبق فرانسه: 

آمریکایی ها به دنبال بهانه برای 
بازگشت به سیاست های قبل از برجام 

هستند
وزیر خارجه اسبق فرانسه و رئیس شورای روابط 
راهبردی خارجی ایران طی دیداری درباره روابط 
دو کشور و تحوالت منطقه ای و بین المللی رایزنی 
کردند. به گزارش ایسنا، اوبر ودرین، وزیر خارجه 
اسبق فرانسه با کمال خرازی، رئیس شورای روابط 
راهبردی خارجی کشــورمان مالقــات کرد. دو 
طرف درباره روابط دو کشور و تحوالت منطقه ای 
و بین المللی رایزنی کردند و پس از آن در نشستی 
خبری حاضر شدند و به ســواالت پاسخ دادند. 
ودرین در این نشســت با بیان این که هم اکنون 
هیچ پست دولتی ندارم ولی همواره روابط خوبی 
با روسای جمهوری فرانسه داشته ام، درباره سفرش 
به کشورمان گفت: امروز از سوی شرکت حقوقی 
در فرانسه که در تهران هم دفتری تأسیس کرده 
به ایران آمده ام و بار قبل هم به دعوت ایرفرانس به 

ایران سفر کردم.
وی ادامه داد: می دانم که برخی گروه ها در ایران 
با توافق هسته ای مسأله دارند اما فعال مسأله اصلی 
با آمریکاست، چون گروه هایی در این کشور تالش 
می کنند تا این توافق را به هم بزنند و ترامپ هم 
با این اقدامات موافق اســت . وزیر خارجه اسبق 
فرانسه گفت: رئیس جمهوری آمریکا واقعا غیرقابل 
پیش بینی است. وی افزود: طبق گفته های آژانس 
بین المللی انرژی اتمی، ایران همواره به تعهدات 
خود پایبند بوده است و از نظر من نفع ایران در آن 

است که توافق را دنبال کند.
ودرین با ابراز امیدواری از این که شاید دیگر 
امضاکننــدگان برجام بتواننــد مانع از تحقق 
موضع منفی آمریکا در قبال برجام شوند، افزود: 
ما به دقت مســائل مربوط به برجام و تحوالت 
بین المللی را رصد می کنیــم و باید بگویم که 
نگاه فرانسه نسبت به روابط ایران با کشورهای 
عربی، سیاســت ترکیه و روســیه و همچنین 
آینده افغانســتان برای ما قابل توجه است و از 
نظر من وقایعی مانند انتخابات ایران و فرانسه و 
روی کار آمدن ترامپ یک گفت وگوی سیاسی 

را می طلبد.

ظریف چهارشنبه به روسیه می رود
وزیر خارجــه ایران صبح روز چهارشــنبه در 
رأس هیأتی برای دیدار با مقامات روســیه راهی 
»سوچی« می شــود. بهرام قاسمی، سخنگوی 
وزارت خارجه از ســفر محمد جواد ظریف، وزیر 
امور خارجه کشورمان به روسیه و دیدار با مقامات 

این کشور خبر داد.
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خبرگزاری رویترز به نقل از چند مقام پیشین و 
فعلی آمریکا گــزارش داد رئیس جمهوری ترامپ 
در حال بررســی راهبردی اســت که خواســتار 
رویکرد خصمانه تر در قبال ایــران، به ویژه به دلیل 
فعالیت های این کشور در منطقه است. رویترز خبر 
داده که چند مقام پیشــین و فعلی آمریکا گفته اند 
که این راهبرد را جیمز ماتیــس وزیر دفاع، رکس 
تیلرسون وزیر امور خارجه، ژنرال مک مستر مشاور 
امنیت ملی و دیگر مقامات ارشــد آمریکایی تهیه 
کرده اند که روز جمعه در نشســت شورای امنیت 
ملی در اختیــار دونالد ترامــپ، رئیس جمهوری 

آمریکا قرار گرفت.
این مقامات آگاه که خواستند نامشان فاش نشود، 
گفته اند که این راهبرد ممکن است مورد توافق قرار 
گیرد و پیش از پایان سپتامبر )ماه جاری میالدی( 
علنی شود. به گفته این منابع آگاه هدف این طرح 
افزایش فشــار بر تهران برای توقف برنامه موشکی 
بالستیک این کشور و آنچه واشنگتن حمایت ایران 
از گروه های شــبه نظامی در منطقه به ویژه عراق و 
سوریه می خواند، است. یک مقام ارشد دولت آمریکا 
مدعی شد: من این طرح را یک راهبرد گسترده برای 
مقابله با یک ســری رفتارهای مخرب ایران شامل 
حمایت مالی، پشتیبانی از تروریسم، بی ثبات کردن 
منطقه به ویژه ســوریه، عراق و یمن می دانم. وی 
همچنین گفت که این طرح دیگر ادعاهای آمریکا 
علیه ایران ازجمله جاسوسی سایبری و فعالیت های 
دیگر به عالوه احتمال اشــاعه هســته ای را هدف 
قرار می دهد. دولت آمریکا همچنان در حال بحث 
و گفت وگــو درباره اتخاذ موضعــی جدید در قبال 
توافق هسته ای و گروه 1+5 است که در  سال 2015 
حاصل و منجر به محدودیت برنامه هسته ای ایران 

در ازاي رفع تحریم های این کشور شد.
یک مقام پیشــین و یک مقام کنونی آمریکایی 
گفته اند که این راهبرد همچنین شــامل رویکرد 
خصمانه تــر آمریکا در قبــال ادعای واشــنگتن 
اســت مبنی بر این که تهران به حوثی ها در یمن و 
گروه های فلســطینی در غزه و مصر سالح ارسال 
می کند. راهبرد ارایه شده به رئیس جمهوری ترامپ 
از آمریــکا می خواهد اقدامــات خصمانه تری را در 
بحرین به کار گیرد که در آن اقلیت سنی اکثریت 
شیعه را تحت فشار قرار می دهند؛ شیعیان در این 

کشور خواستار اصالحات هستند.
عالوه بر این، ســه تن از ایــن مقامات آمریکایی 
گفته اند که این طــرح به نیــروی دریایی آمریکا 
اجازه می دهــد تا هر زمان که یــک قایق تندروی 
متعلق به نیروهای ایرانی به آنها آســیب زد، به زور 
متوسل شوند. نیروی دریایی ایران و آمریکا تاکنون 
چندین بار در آب های خلیج فارس و تنگه هرمز با 
یکدیگر روبه رو شده اند. با توجه به این راهبرد جدید 
فرماندهان آمریکایی اکنــون می توانند هر زمان 
که احســاس کردند قایق ها و جان کارکنانشان در 
خطر افتاده است، از گلوله استفاده کنند. براساس 
این گزارش راهبرد جدید ارایه شده شامل افزایش 
فعالیت نظامی آمریکا در عراق و سوریه نمی شود. 

مشــاوران امنیت ملی ترامپ معتقدند که پاســخ 
نظامی قدرتمندانه تر به آنچه واشــنگتن نیروهای 
نیابتی ایــران در عراق و ســوریه می داند، مقابله با 

داعش تحت رهبــری آمریکا را پیچیده تر می کند. 
آنها معتقدند که این مسأله همچنان اولویت آمریکا 

است.

تمامی این پنج مقام آمریکایی گفته اند: ماتیس 
و مک مستر به همراه روســای فرماندهی مرکزی 
آمریکا و فرماندهی نیروهــای ویژه آمریکا مخالف 
این بوده انــد که فرماندهان آمریکایــی در عراق و 
ســوریه اجازه برخورد قوی تر با اقدامات حزب اهلل و 
دیگر گروه های شیعی مورد حمایت ایران را داشته 

باشند.
به  گفتــه این مقامــات مشــاوران نگرانند که 
قوانین آســان تر برای مداخله نیروهای آمریکایی 
را از مقابله با بازمانده های داعش منحرف می کند. 
عالوه بــر این قوانیــن ســهل انگارانه تر می تواند 
نیروهای آمریکایــی را در تقابل با ایران قرار دهد. 
در حالی  که نیروهای آمریکایــی در حال حاضر 
نیز درگیری های زیــادی دارند و ترامپ نیز اجازه 
افزایش نیروهایش در افغانســتان را داده اســت. 
یک مقام پیشــین آمریکایی گفــت که حزب اهلل 
و گروه هــای شــیعی مــورد حمایت ایــران در 
بازپس گیری مناطق تحت کنترل داعش در عراق 
بسیار مفید و کمک کننده بوده اند. رویترز در ادامه 
گزارش خود آورده اســت: اگر چه دونالد ترامپ 
در تالش برای یافتن راهی بــرای خروج از توافق 
هسته ای است، اغلب مشــاوران امنیت ملی اش 
خواهان باقی ماندن آمریکا در این توافق هستند. 
یک مقام آمریکایی در این باره گفت: مسأله اصلی 
ما این بود که رئیس جمهــوری را متقاعد کنیم از 
برجام خارج نشود؛ اما وی حسی بسیار قوی مبنی 
بر این دارد که آنها بایــد رویکردی خصمانه تر در 
قبال ایران داشته باشند. موضعی که مورد حمایت 
نیکی هیلــی )نماینده آمریکا در ســازمان ملل( 
اســت. اغلب راهبردهایی که به رئیس جمهوری 
ارایه شد به گونه ای بودند که برجام حفظ شود اما 

دیگر مسائل مورد هدف قرار گیرد.

اخبار    دیپلماسی

راهبرد جدید ترامپ برای مقابله با برجام
خبرگزاری رویترز گزارش داد

سخنگوی وزارت خارجه چین گفت: همه طرف ها باید به  طور کامل 
و فراگیر، قطعنامه شماره 2375 شورای امنیت سازمان ملل را در مورد 

کره شمالی و رفع مشکل شبه جزیره اجرا کنند.
»گنگ شــوانگ« دیروز در جمع خبرنگاران در پکن افزود: چین با در 
پیش گرفتن تدابیر الزم از سوی شورای امنیت سازمان ملل موافق است و 
همه طرف ها باید به  طور کامل و فراگیر مقررات مربوط به قطعنامه شماره 
2375 شــورای امنیت ســازمان ملل را به اجرا برسانند. شورای امنیت 
سازمان ملل روز گذشته 11سپتامبر در مورد مسأله هسته ای کره شمالی 

به اتفاق آرا، قطعنامه شماره 2375 را به تصویب رساند.
بسیاری از اعضای شــورای امنیت در سخنرانی خود تأکید کردند که 
باید برای حل وفصل مسأله شبه جزیره کره از طریق سیاسی و دیپلماتیک 
اقدام کرد. گنگ شوانگ اظهار داشت: چین با توجه به اظهارات طرف های 

مربوط، همواره به حل وفصل مســأله هسته ای شــبه جزیره کره از راه 
صلح آمیز و مذاکره پایبند است.

او گفت: قطعنامه شــماره 2375 شــورای امنیت سازمان ملل 
ضمن در پیش گرفتن تدابیر بیشتر و دفاع از سیستم منع گسترش 
ســالح ها ی هســته ای در جهان، بار دیگر بر دفــاع از صلح و ثبات 
شبه جزیره کره و آسیای شرقی و حل وفصل مسائل از راه صلح آمیز، 
دیپلماتیــک و سیاســی تأکید کــرده و از آغاز دوبــاره مذاکرات 
شــش جانبه پشــتیبانی می کند. ســخنگوی وزارت خارجه چین 
تأکید کرد: در حال  حاضر، اوضاع شــبه جزیره کره بسیار پیچیده، 
حساس و جدی اســت؛ طرف های مختلف باید خویشتنداری کنند 
و به حل وفصل مســأله هسته ای شــبه جزیره کره از راه صلح آمیز و 
مذاکره پایبند باشند. او گفت: چین امیدوار است طرف های مربوط 

کوشــش چین برای حل وفصل مسأله هســته ای کره شمالی را به 
رسمیت بشناســند و همراه با چین برای پیشبرد صلح و مذاکرات 

نقش مثبت ایفا کنند.
شورای امنیت سازمان ملل روز دوشــنبه )به وقت ایاالت متحده( به 
اتفاق آرا قطعنامه 2375 را علیه کره شمالی تصویب کرد که بر اساس آن 
حدود 75 درصد از واردات گاز و 55 درصد از واردات بنزین به کره شمالی 
قطع می شود. عالوه بر این هیچ گونه منسوجاتی هم از کره شمالی صادر 
نخواهد شد که به تنهایی 800 میلیون دالر به اقتصاد کره شمالی ضربه 
می زند. در شرایط کنونی حدود 90 درصد از کل صادرات کره شمالی تحت 
این ممنوعیت ها قرار گرفته اســت. عالوه بر این موارد، از ادامه فعالیت 
آن دســته از کارگران کره شمالی که حاصل درآمد خود را به کشورشان 

می فرستند در سایر کشورها جلوگیری می شود.

حمایت چین از قطعنامه شورای امنیت علیه کره شمالی
  وزارت خارجه چین: همه طرف ها قطعنامه سازمان ملل در مورد مسأله شبه جزیره را اجرا کنند

اخبار  جهان

روسیه:

تنها ۱۵ درصد از خاک سوریه در دست 
داعش باقی مانده است

فرماندهی نیروهای روس در سوریه اعالم کرد 
که تنها حدود 15درصد از خاک سوریه در دست 
داعش مانده است. به گزارش ایسنا، ژنرال الکساندر 
الپین، رئیس ســتاد نیروهای مسلح روسیه در 
ســوریه تأکید کرد: ظرف یک هفته، 8 منطقه 
مسکونی از دســت گروه های داعش در عقیربات 
در حومه حماه سوریه آزاد شد. الپین تأکید کرد؛ 
بعد از آزادســازی شهرک عقیربات توسط ارتش 
ســوریه تمامی خطوط امدادرســانی داعش در 
منطقه عقیربات بسته شده است و ارتش سوریه 
به پاکسازی منطقه از افراد مسلح داعش در شمال 
و غرب منطقه ادامه می دهــد. این مقام روس در 
سوریه اعالم کرد؛ ارتش سوریه در آستانه نابودی 
نیروهای داعش است که شمال دیرالزور و جنوب 
آن را محاصره کرده اند. فرماندهی نیروهای روسیه 
در ادامه تأکید کــرد، حدود 15 درصد باقی مانده 
است تا خاک ســوریه کامال از لوث وجود داعش 
پاکسازی شــود. می توان گفت؛ داعش 27 هزار 

کیلومتر از خاک سوریه را در دست دارد.

شورای امنیت فردا درباره میانمار 
تشکیل جلسه می دهد

اعضای شــورای امنیت ســازمان ملل امروز 
نشستی را درباره خشونت ها در میانمار که باعث 
فرار بیش از 300 هزار تــن از اقلیت روهینجا به 
کشور بنگالدش شده، برگزار می کنند. به گزارش 
رویترز، این نشست به درخواست انگلیس و سوئد 
و در پی تشدید نگرانی های بین المللی از افزایش 
خشونت ها در ایالت راخین در غرب میانمار برگزار 
می شود. سفیر انگلیس در سازمان ملل اعالم کرد: 
این نشست نشانگر نگرانی شدید شورای امنیت از 
وضع نابسامان بسیاری از روهینجایی هایی است 
که برای فرار از ایالت راخین تالش می کنند. زید 
رعد الحسین، کمیسیونر عالی حقوق بشر سازمان 
ملل روز دوشنبه با ابراز نگرانی نسبت به این مسأله 
اعالم کرد؛ مســأله اقلیت روهینجــا در میانمار 
نمونه ای کالســیک از عملیات پاکسازی نژادی 
است. وی مقامات  میانمار را به حمالت روشمند 

به مسلمانان متهم کرد.

پارلمان عراق با برگزاری همه پرسی 
اقلیم کردستان مخالفت کرد

پارلمان عراق در جلســه دیروز خود با تصویب 
طرحی، با اجرای همه پرســی اســتقالل در اقلیم 
کردســتان مخالفت کرد. اقدامی کــه کردها آن 
را در اجــرای تصمیم خود بی تأثیــر می دانند. به 
 گزارش ایســنا،  پارلمان عراق با اکثریت آرا و البته 
بدون حضور نمایندگان کرد، برگزاری رفراندوم در 
اقلیم کردستان عراق را رد کرد. نمایندگان کرد در 
اعتراض به گنجاندن رأی گیری در مورد رفراندوم 
اقلیم کردستان در دستورکار پارلمان، جلسه را ترک 
کرده و از سالن خارج شدند. یک منبع در پارلمان 
عراق که نخواست نامش فاش شود، گفت: پارلمان 
عالوه بر این، حیدر العبادی، نخست وزیر عراق را به 
اتخاذ تدابیر الزم برای حفاظت از وحدت کشــور و 
آغاز گفت وگویی جدی برای بررسی مسائل موجود 
میان بغداد و اربیل و رســیدگی به آنها ملزم کرد.

در پی تشدید تنش در روابط 2 کشور

 آلمان صادرات تسلیحات
 به ترکیه را تعلیق کرد

وزیر خارجه آلمان گفت: کشورش همه صادرات 
تسلیحاتی مهم به ترکیه را به دلیل وخامت وضع 
حقوق بشــر در این کشور و تیره شــدن روابط 
دوطرف به حال تعلیق درآورده است. به گزارش 
رویترز، زیگمار گابریل، وزیــر خارجه آلمان در 
نشستی که از سوی یک نشریه تجاری آلمانی به 
نام »هندلز بلت« سازماندهی شده بود، گفت: ما 
همه درخواست های عمده صادرات تسلیحات که 
ترکیه برای ما فرستاده را به حال تعلیق درآورده ایم 
و تعداد آنها حقیقتا کم نیست. گابریل خاطرنشان 
کرد: برلین مجبور است در صورت درخواست یک 
هم پیمان خود در ناتو برای آن سالح بفرستد اما 
درحال  حاضر امکان چنین صادراتی نیســت و 
تقریبا همه صادرات تسلیحات به ترکیه معلق شده 
است. وی با این  حال گفت: استثناهای کمی نیز 
وجود دارد، نظیر این که تصمیم دولت مرتبط با 
توافقات بین المللی باشد یا صادرات تنها مربوط به 

خودروها باشد نه سالح ها.

پارلمان اروپا  درباره ممنوعیت 
صادرات سالح به عربستان رأی  می گیرد

منابع دیپلماتیک اروپایی اعالم کردند: اتحادیه 
اروپا قصد دارد صادرات ســالح  به عربستان را به 
دلیل ســوء ظن فزاینده مقامات اروپایی مبنی بر 
اســتفاده از این ســالح ها در جنگ های سوریه 
و یمن ممنوع کند. به گزارش اســپوتنیک، این 
منابع گفتند: پارلمان اروپا قرار اســت با تسلیم 
قطعنامه ای به اتحادیــه اروپا تقاضای ممنوعیت 
صادرات تسلیحات به عربستان را به دلیل نگرانی از 
بابت تحویل این سالح های وارداتی به تروریست ها 
در سوریه و استفاده از این سالح ها در جنگ یمن 
مطرح کند. یک منبع دیپلماتیک به اسپوتنیک 
گفت: قرار اســت رأی گیری درباره این قطعنامه 
غیرالزام آور برای اعمال ممنوعیت تسلیحاتی علیه 
ریاض امروز چهارشنبه در نشست پارلمان اروپا در 

استراسبورگ صورت گیرد.
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کمال خرازی:  

 اگر از برجام خارج شوند، برجامی باقی نمی ماند
 کمال خرازی، رئیس شورای راهبردی روابط خارجی روز گذشته 
در گفت وگویــی با خبرگزاری ایســنا قصد دولــت ترامپ را در 
ضربه زدن به برجام جــدی توصیف کرد و گفــت: »اگر دیگران 
)آمریکا( از برجام خارج شــوند، برجامی باقی نخواهد ماند و باید 

سیاست های گذشته را دنبال کرد.« 
رئیس شورای راهبردی روابط خارجی در پاسخ به این پرسش 
که اخیرا با خانم موگرینی و مقامات اروپایی دیدار داشــتید، از نظر شما با توجه به حضور 
ترامپ در آمریکا و سیاست هایی که در قبال برجام دنبال می کند، اروپایی ها چقدر پشت 
برجام خواهند ایستاد و تا چه اندازه می توان به ایستادگی آنها اعتماد کرد؟ با تأکید بر این که 
»در روابط بین الملل منافع کشورها تعیین کننده است«، گفت: دوستی و تعهدات اخالقی 
چندان در این عرصه مالک نیست و کشــورها تا زمانی که منافع شان ایجاب  کند، از یک 

سیاست خاص حمایت می کنند.
رئیس شــورای راهبردی روابط خارجی در ادامه در پاسخ به این پرسش که اگر در آینده 
با خروج یک جانبه آمریکا از برجام مواجه شویم، ایران به چه سمت و سویی خواهد رفت؟ با 
تأکید بر این که »آمریکایی ها در ضربه زدن به برجام واقعا جدی هستند و دنبال آن هستند تا 
بهانه ای بتراشند و نقض برجام را به گردن ایران بیندازند و این خط راهبردی  آنهاست« گفت: 
همان طور که آژانس بارها تأیید کرده ، ایران برجام را به  طور کامل اجرا کرده است و اروپایی ها 
هم این مسأله را تأیید می کنند اما این که اگر آمریکا از برجام خارج شود چه خواهد شد، یک 
مسأله فرضی است و بستگی به این  دارد که اروپایی ها چه عکس العملی از خود نشان دهند؛ 
آیا اروپایی ها مقابل آمریکا محکم خواهند  ایستاد و همچنان از برجام حمایت خواهند کرد 
یا در برابر فشارهای آمریکا تسلیم خواهند شد. در برابر هر کدام از این گزینه ها باید تصمیم 
مقتضی گرفته شود. اگر برجام باقی بماند همچنان به آن متعهد خواهیم بود و اگر فرو بریزد، 

سیاست خود را در بازگشت به وضع گذشته بشدت دنبال خواهیم کرد.

شــهروند| طوفان آیرما طی روزهای یکشنبه 
و دوشــنبه فلوریدا را درنوردیــد؛ چند رکورد 
مترولوجیکال از خود به جای کجاســت. برای 
مثال این طوفــان به  مدت 37ســاعت بادی با 
سرعت 297کیلومتر بر ساعت را با خود به همراه 

آورد. 
در ذیل طوفان آیرما به روایت اعداد روایت شــده 

است: 
37 ساعت وزش باد ســهمگین با سرعت 297 

کیلومتر در ساعت )رکورد(.
209 کیلومتر بر ساعت ســرعت باد در نواحی 

خشکی فلوریدا بود.
142 بــار وزش بادهای ناگهانی ســهمگین در 

فلوریدا گزارش شده است.
6   میلیون نفر تعداد افرادی است که در فلوریدا 

از جریان الکتریسیته محروم شدند.
6/5  میلیون نفر تعداد افرادی است که از نواحی 
ساحلی فلوریدا تخلیه شدند؛ این تعداد تقریبا 

یک سوم جمعیت این ایالت است. 
160000  هــزار نفر در پناهگاه ها ســکنی داده 

شدند.
12500پرواز محلــی در مدت زمان طوفان لغو 

شده است.
27 نفر در این طوفان جان خود را از دست دادند.

درصد ســاختمان ها در منطقــه باربودا به    90
انــدازه ای خســارت دیدند کــه دیگر قابل 

 سکونت نیستند.

60  درصد ساختمان ها در منطقه سنت مارتین 
دیگر قابل  سکونت نیستند.

1115  هزار نیروی امدادی از سوی فرانسه برای 
امداد به مناطق فرانسوی نشــین در سنت 

مارتین گسیل شدند.

500 سرباز انگلیسی برای امداد به جزایر ویرجین، 
تورک، آنگوئیال و کایکوس گسیل شدند.

2/3  میلیون تن اقالم پزشکي و غذایي از سوی 
دولت فرانســه برای کمک به طوفان زدگان 

ارسال شد.
7000  هزار نفر از اعضای گارد ملی فلوریدا برای 

کمک به طوفان زدگان اعزام شدند. 
27  میلیارد دالر خسارت وارده از طوفان اندرو در 

 سال 1992 بوده است.
108 میلیارد دالر خســارت وارده توسط طوفان 

کاترینا در  سال 2005 بوده است.
70 تا 108 میلیارد دالر خســارت وارده توسط 

طوفان  هاروی در  سال 2017 بوده است.
172 میلیارد دالر خســارت وارد آمده توســط 

طوفان آیرما بوده است. 
اســت  پولــی  مقــدار  دالر  میلیــارد     17
بالیــای  اضطــراری  در صنــدوق  کــه 
طبیعــی فلوریــدا ذخیــره شــده بــود. 
یك جاده به ســمت فلوریدا در روز شنبه وجود 

داشت. 
هیچ جاده ای در روز یکشنبه به سمت فلوریدا 

قابل عبور و مرور نبود. 

طوفان آیرما به روایت آمار
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