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بحران سیاسی در انگلیس به جایی رسیده که دادگاه 
عالی این کشــور نیز به موضوع برگزیــت ورود کرده 
است. ظاهرا قرار اســت دادگاه عالی انگلیس تصمیم 
نخســت وزیر درخصوص تعلیق پارلمان این کشور به 
مدت بیش از یک ماه را مورد بررســی قرار دهد. هدف 
بوریس جانســون از تعلیق پارلمان این بود که بتواند 
بدون مزاحمت طرح برگزیت بدون توافــق را به اجرا 
بگذارد. طرحی که پارلمان بشدت با آن مخالفت کرده 
بود.  نخستین مذاکرات بوریس جانسون، نخست وزیر 
انگلیس با ژان کلود یونکر، رئیس کمیســیون اروپا و 
مایکل بارنیــر، مذاکره کننده ارشــد اتحادیه اروپا که 
روز دوشــنبه برگزار شــده بود، نهایتا به موعظه ای از 
جانب بروکسل ختم شــد. دفتر یونکر اعالم کرد: »به 
جانســون یادآوری شد که این مســئولیت انگلیس 
است تا راه حل هایی را که از نظر قانونی عملی هستند، 
درخصوص توافق کنونی خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا 
که پارلمان انگلیس از قبــول آن امتناع می کند، ارایه 
دهد.« دفتر یونکر افزود: »چنین پیشنهاداتی تاکنون 
مطرح نشده اند.« اما جانسون در مقابل تاکید کرد که 
فرصت خوبی برای دستیابی به یک توافق جدید وجود 
دارد، البته اگر بروکسل اقدامی انجام دهد. اما اقدامات 
سیاسی جانسون در آستانه خروج انگلیس از اتحادیه 
اروپا در تاریخ ۳۱ اکتبر ) ۹ مهر( ممکن اســت از سوی 

۱۱ قاضی که قرار است چالش تعلیق پارلمان را بررسی 
کنند، تضعیف شود. روند رسیدگی دادگاه به این پرونده 
ممکن است تا روز پنجشــنبه به طول انجامد و زمان 
صدور حکم هنوز مشخص نیســت. ورود دادگاه عالی 
انگلیس به این حماسه سه سال ونیمه در وعده جانسون 
برای خروج حتمی انگلیس از اتحادیه اروپا بدون هرگونه 
تاخیر اضافی ریشه دارد. جانسون پارلمان را تا ۱۴ اکتبر 
)۲۲مهر( به تعلیق درآورد؛ اقدامی که به گفته  منتقدان 
تالش آشکاری برای جلوگیری از تالش حامیان اتحادیه 
اروپا از به تأخیر انداختن برگزیت اســت. دولت لندن 
تاکید دارد که پارلمان به صورت ســالیانه در پایان هر 
دوره منحل می شود و جانسون خیلی ساده راه را برای 
یک برنامه جدید به دنبال استعفای ترزا می، نخست وزیر 
سابق انگلیس در ماه ژوئیه باز کرده است. دادگاه عالی 
انگلیس درحال حاضر باید درخصوص انگیزه جانسون و 
این که آیا وی به طورکلی حق قضاوت های سیاسی دارد 
یا خیر رأی دهد. دادگاه عالی انگلیس حامی جانسون 
است، اما اگر جانسون در این دادگاه شکست بخورد، با 
اتهاماتی ازجمله دروغ گفتن به ملکه انگلیس که رسما 
دستور تعلیق پارلمان را صادر کرده، مواجه خواهد شد. 
جانســون اکنون با تاکید بر این که حاضر است بمیرد، 
اما از همتایان اروپایی خود نخواهد تا برای سومین بار 

برگزیت را به تعویق بیندازند، قانون را دور می زند.

دادگاه عالی انگلیس وارد قضیه برگزیت شد

که
 این

و  
روزنامه فایننشیال تایمز در عکس نخست خود به 
موضوع کاهش تولید نفت عربستان سعودی و در نتیجه 
 افزایش بهای نفت پرداخته اســت. این روزنامه نوشته 
است بازســازی خسارات وارد شــده به میادین نفتی 
 عربستان چند ماه به طول می انجامد و انتظار می رود 

قیمت نفت باالتر برود.  

روزنامــه ایندیپندنت عکســی از کنفرانس خبری 
بوریس جانسون با همتای لوکزامبورگی خود منتشر 
کرده که  جانســون در آن غایب است. جانسون بعد از 
هو شدن توسط حامیان اتحادیه اروپا در لوکزامبورگ 
در  کنفرانس خبری با نخست وزیر لوکزامبورگ حضور 

نیافت.  

روزنامــه یو اس ای تودی در گزارشــی به بررســی 
طوفان های به وقوع پیوسته در آمریکا پرداخته و نوشته 
این  طوفان ها همه در دســته بندی 5 می گنجند. این 
روزنامه نوشته این پدیده بسیار عجیب و بی سابقه است 
و  به نظر می رسد دلیل آن وقوع تغییرات آب و هوایی و 

تغییرات مدل های جوی باشد.  

ک
وس

 کی

مجتبی پارســا| همچنان که قیمت نفت باال می رفت، 
ترامپ در توییتر نوشت که آنها می توانند از نفت »برای ثبات 
قیمت بازار« اســتفاده کنند.به گزارش بی بی سی، نفتی که 
ترامپ به آن اشاره می کرد، ذخایری معادل 640 میلیون بشکه 
اســت که در زیر زمین در ایالت تگزاس و لوئیزیانا نگهداری 
می شود. ایده نگهداری چنین ذخایر استراتژیکی مربوط به 
دهه 1970 است.همه اعضای آژانس بین المللی انرژی باید 
معادل 90روز واردات نفت، ذخیره نفت داشته باشند اما در 
این میان، آمریکا دارای بیشترین و بزرگترین ذخایر اضطراری 
در بین کشــورهای جهان است.سیاســتمداران آمریکایی 
نخستین بار در اوایل دهه1970 به این ایده دست یافتند؛ پس 
از آن که شرایط اضطراری در بین کشورهای خاورمیانه ایجاد 

شد و باعث باالرفتن قیمت نفت در سراسر جهان شد.
اعضای ســازمان صادرکنندگان نفت کشــورهای عرب، 
ازجمله عراق، ایران، کویت، قطر و عربستان سعودی در  سال 
1973 )1352( به این دلیل که آمریکا از اسراییل در جنگ 
میان اعراب و اسراییل حمایت می کرد، به آمریکا نفت صادر 
نکردند.این جنگ حدود 3 هفته در اکتبر آن ســال به طول 
انجامید. اما این تحریم فروش نفت به آمریکا- که کشورهای 
دیگر را هم تحت تأثیر قرار داده بود- تا ماه مارس 1974 ادامه 
یافت و منجر به این شد که قیمت نفت در جهان چهاربرابر 
شود و از بشکه ای 3دالر به بشکه ای 12دالر برسد.تصاویری 
که از خودرو هــا در صف پمپ های بنزین در این کشــورها 
منتشر شده، نمایانگر آن شرایط بحرانی است.کنگره ایاالت 
متحده آمریکا الیحه سیاست گذاری و حفاظت انرژی را در 
 سال1975 تصویب کرد و قرار بر این شد که ذخایر استراتژیک 

نفت برای شرایط مشابه اضطراری دیگر، درنظر گرفته شود.
درحال حاضر، چهار ســایت وجود دارند که در آنها، نفت 
ذخیره می شــود: در نزدیکی فریپورت و وینی در تگزاس و 
بیرون از دریاچه چارلز و باتون روگ در لوئیزیانا.هریک از این 
سایت های ذخیره، دارای تونل های زیرزمینی ساخت دست 
بشر است که گاهی عمق آنها به یک کیلومتر در زیر زمین 
می رســد و نفت در آن جا ذخیره می شــود. این کار بسیار 
ارزان تر و البته ایمن تــر از نگهداری نفت در تانکرهای روی 

زمین است. 

بزرگترین این سایت ها در نزدیکی فریپورت قرار دارد که 
ذخیره آن حدود 254 میلیون بشکه نفت است.وب سایت این 
ذخایر نفتی اعالم کرده که در روز 13 سپتامبر، این ذخایر به 
644.8 میلیون بشکه رسیده است.براساس گزارش سازمان 
اطالعات انرژی آمریکا، آمریکایی ها روزانه حدود 20 میلیون 
بشــکه نفت را در  ســال 2018 مصرف کرده اند. این بدان 
معناست که با این ذخیره نفت، آمریکا  فقط می تواند تا 31روز، 
بدون هیچ مشکلی نفت مورد نیاز داخلی اش را تأمین کند.

براساس قانون مصوب  سال 1975، رئیس جمهوری ایاالت 
متحده آمریکا تنها فردی اســت که حق دارد اجازه استفاده 
از این منابع را در »زمان اختالل شــدید انرژی« صادر کند.
اما با این اوصاف هم پمپاژ و دسترسی به این منابع با سرعت 
آهســته ای صورت می گیرد؛ یعنی اگــر رئیس جمهوری 
اجازه استفاده از این منابع را هم بدهد، حدود دوهفته زمان 
می برد تا این نفت وارد بازارها شود.عالوه بر این، این ذخیره 
نفتی، تصفیه نشــده اســت و باید فرآیندهایی را طی کند 
تا بتوان به عنوان ســوخت خودرو و کشــتی و هواپیما از آن 
استفاده کرد.روز دوشــنبه، ریک پری، وزیر انرژی آمریکا به 
سی ان بی سی گفته بود: »هنوز خیلی زود است که به خاطر 
حمله به تأسیسات نفتی عربستان سعودی، بخواهیم در مورد 
اســتفاده از این منابع حرفی بزنیم.«آخرین باری که از این 
منابع اضطراری استفاده شد،  سال 2011 بود که به واسطه 
بهار عربی اختاللی در صادرات نفت ایجاد کرده بود و سازمان 
بین المللی انرژی مجبور شد تا برای کم کردن این اختالالت، 
60 میلیون بشکه را برداشت کند.با این حال، آمریکا چندین بار 
هم مجبور شده تا درشرایطی، مقداری از این منابع نفتی را 
بفروشد. جورج بوش پدر، در زمان جنگ خلیج در  سال 1991 
اجازه اســتفاده از این منابع را صادر کرد. پسر او هم در زمان 

طوفان کاترینا اجازه فروش 11 میلیون بشکه را داد.
اما سودمندی این ذخایر عظیم، در زمانی که تولید انرژی در 
ایاالت متحده آمریکا رونق گرفته، مورد سوال قرار دارد. برخی 
در واشینگتن حتی پیشــنهاد داده اند که از شر این ذخایر 
به طور کامل باید خالص شــد. در  سال 2017، دولت ترامپ 
برای مقابله با کســری بودجه دولت فدرال، پیشنهاد فروش 

نیمی از این ذخایر را داد.

همه چیز در مورد ذخایر اضطراری نفتی ایاالت متحده

 آمریکا بدون نفت 31 روز 
دوام می آورد

گرفتاری ایالن ماسک با توییتش 
هنوز ادامه دارد

بیش از یک سال از شکایت غواص انگلیسی 
از ایالن ماســک می گذرد، اما ماسک هنوز 
نتوانسته اســت خود را از اتهامات مندرج 
در این شــکایت مبرا کند. زمانی که غواصان 
انگلیسی برای کمک به نوجوانان تایلندی که 
در یک غار آبی گرفتار شده بودند، مشغول به 
فعالیت بودند، ایالن ماسک با یک زیردریایی 
ساخت خود به محل عملیات رفت و از غواصان 
خواست از آن زیردریایی در عملیات نجاتشان 
اســتفاده کنند، اما غواصان با این پیشنهاد 

مخالفت کردند. 
ماسک بالفاصله در حساب توییتر خود به این 
مسأله واکنش نشان داده و غواص انگلیسی را 
به »عالقه جنسی به نوجوانان« متهم کرد. پس 
از این توییت بود که غواص انگلیسی گفت از 
ماسک شکایت خواهد کرد و این کار را هم کرد. 
حاال ماسک هر چه تالش می کند نمی تواند به 
دادگاه بقبوالند که منظور این نبوده که غواص 
انگلیسی منحرف جنسی بوده است. وکالی 
ماسک استدالل کرده اند که محتوای آن توییت 
حاوی توهین بوده نه اتهام. آنها گفته اند چیزی 
 )Pedo Guy( که ماسک در توییت خود نوشته
وقتی که او کوچک بوده، در آفریقای جنوبی 
زیادی استفاده می شــده و اصال به این معنا 
نیست که فرد عالقه جنسی به کودکان داشته 
باشد. اما وکالی ورنون آنسورث می گویند حتی 
اگر بپذیریم محتوای توییت نخست ماسک 
اتهام زدن نبوده، او در دفعات بعدی باز هم این 
گفته خود را تکرار کرده و گویی قصد داشته 
همه بپذیرند که آقای آنسورث منحرف جنسی 
است. وکالی ماسک وقتی به موفقیتی دست 
نیافتند، در دادگاه این گونه مطرح کردند که 
آنسورث در پاتایا تایلند کار می کند. جایی که 
قاچاق کودکان و فحشا در آن رواج دارد. آنها 
حتی عنوان کردند که آنسورث زمانی با همسر 
تایلندی اش ازدواج کــرده که او یک نوجوان 
بوده اســت. درنهایت کار به جایی کشید که 
آنسورث مجبور شد به ادعاهای وکالی ماسک 
پاســخ دهد. او گفت در تایلند با زنی 40 ساله 
زندگی می کند و همه اتهامات وکالی ماسک به 

او دروغ محض است. 

چهره

رئیس اجرایی هنگ  کنگ 
گفت که به صورت 
مستقیم با تیمش در 

گفت وگو با مردم در 
روزهای آتی شرکت 
می کند تا تنش ها در 

این دولتشهر را کاهش 
دهد. این اظهار نظر از 
سوی کری الم، رئیس 
اجرایی هنگ کنگ در 

حالی مطرح شده که وی 
برای پایان خشونت هایی 

که سه ماه است این 
منطقه را در برگرفته، 

درخواست هایش را 
مکررا مطرح کرده است. 
وی ادامه داد که نخستین 
جلسه گفت وگو روزهای 

آتی برگزار می شود. 
جلسات مذکور تا حد 

امکان باز خواهند بود و 
اعضای جامعه می توانند 

برای حضور در آن 
ثبت نام کنند.

سرکرده داعش با 
انتشار یک پیام صوتی 
جدید اعالم کرد که 

عملیات های روزانه 
این گروه تروریستی 
در جبهه های مختلف 

در جریان است. 
موسسه الفرقان، یکی 
از بازوهای رسانه ای 
داعش، فایلی صوتی 

را منتشر کرد که 
ظاهرا متعلق به ابوبکر 
بغدادی، سرکرده این 

گروه تروریستی، است. 
بغدادی در این فایل 
صوتی ۳۰ دقیقه ای 

گفت که عملیات  
روزانه داعش در تمامی 

جبهه ها در حال انجام 
است.

رهبر هنگ کنگ از آغاز 
قریب الوقوع گفت وگو با 

مردم خبر داد

ابوبکر بغدادی: عملیات های 
روزانه داعش در جریان 

است

عکس خبراخبار روز
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گاه
ن رئیس جمهوری ترکیه با اظهار نظر در مورد حمالت به تأسیسات نفتی در عربستان، خواست تا یادآور 

شوند که چه کسی نخست عملیات نظامی را در یمن آغاز کرد.  اردوغان در نشست خبری در پایان نشست 
کشورهای ضامن آتش بس در سوریه )روسیه، ترکیه و ایران( که در چارچوب مذاکرات آستانه در آنکارا 
برگزار شد، گفت: »یمن باید در اسرع وقت بازســازی خود را آغاز کند؛ این کشور قادر به ایستادن روی 
پاهای خود نیست. کشورهای توسعه یافته در قبال یمن، سوریه و فاجعه موجود در فلسطین چه کاری 
می توانند انجام دهند؟ اما متاسفانه در حال حاضر مسلمانان با مسلمانان می جنگند. باید به یاد بیاوریم چه 

کسی ابتدا یمن را بمباران کرد )در آن صورت( خواهیم دید که فاجعه از کجا شروع شده است.

اردوغان: باید به 
یاد آوریم چه کسی 

ابتدا یمن را بمباران 
کرد

شروع صفحه آرایی
مدیر مسئولسردبیرمعاون سر دبیردبیر سرویسصفحه  آرا: ؟؟؟00 / 16

اتمام صفحه آرایی
16 / 30

شروع صفحه آرایی:  ؟؟ / ؟؟
اتمام صفحه آرایی:  ؟؟ / ؟؟

بستن کمربند می تواند خطر 
مرگ و میر را در سرنشینان 

صندلی عقب، ۲۵ تا ۷۵ درصد 
کاهش دهد.


