
 بین الملل   11پنجشنبه 27 خرداد  1400- 6 ذی القعده 1442 - 17 ژوئن  2021 - سال بیستم - شماره  5460

دیدار »والدیمیــر پوتین« و »جو بایدن« 
روسای جمهوری روسیه و آمریکا در شهر ژنو 
سوئیس برگزار شد. این مالقات درحالی انجام 
شد که به اذعان مسکو، روابط دو قدرت غرب 
و شــرق به پایین ترین ســطح ممکن تنزل 
یافته اســت. گی پارملیــن رئیس جمهوری 
سوئیس با حضور در ساختمان محل مالقات، 
به همتایان روس و آمریکایی خود خوش آمد 

گفت.
دیــدار دیــروز بایدن و پوتیــن در همان 
ساختمان ویالیی تاریخی و قدیمی »الگرانژ« 
در حاشیه دریاچه شهر ژنو در سوئیس برگزار 
شــد که در سال 1985 ، میخائیل گورباچف 
رهبر وقت اتحاد جماهیر شــوروی ســابق و 
رونالد ریگان رئیس جمهوری وقت آمریکا در 

آن مالقات کرده بودند.
در این مالقــات که حدود 5 ســاعت به 
طول انجامید، موضوعاتی چون تحرکات ناتو 
نزدیک مرزهای روسیه، مداخله در انتخابات، 
حمالت ســایبری علیه نهادهــای دولتی و 
شــرکت های خصوصی، حقوق بشــر، کنترل 
تســلیحاتی، مسائل مرتبط با ســوریه لیبی 
و اوکرایــن ، برجام و برنامه هســته ای ایران 
ازجمله مهم ترین محورهای مالقات ســران 
دو کشــور بود. بایــدن و پوتین تاکنون فقط 
یک جلسه طوالنی مدت رو در رو داشته اند. 
این اتفاق در 1۰ مارس ۲۰11 رخ داد. زمانی 
که بایدن معاون رئیس جمهوری وقت آمریکا 

بود.
پوتیــن حدود یک ربع پیش از بایدن وارد 
ویالی »الگرانژ« ژنو شــد تا برای مالقات با 

همتای آمریکایی خود، منتظر ماند.
»ســرگئی الوروف« و »آنتونــی بلینکن« 
وزیران امور خارجه روسیه و آمریکا به اضافه 
تعدادی از کارشناســان از دو کشور، در این 

مالقات حضور دارند.
رهبران روســیه و آمریکا ابتــدا در مقابل 

را  دوربین خبرنــگاران دســت های یکدیگر 
فشــرده و عکــس گرفتند. پوتیــن از بایدن 
برای پیشنهاد این دیدار رو در رو تشکر کرد. 
بایدن نیز این دیدار را سودمند ارزیابی و ابراز 
امیدواری کرد چارچوب منطقی و عملی برای 
زمانی کــه منافع آمریکا و روســیه متفاوت 

است، ایجاد شود.
مذاکرات در سه بخش  یک بخش کوچک 
و دو بخش توســعه یافته با زمان اســتراحت 
انجام شــد. انتظــار نمی رود ایــن دیدار که 
حســاس ترین مالقــات آقای بایــدن بعد از 
رســیدن به مقام ریاست جمهوری محسوب 
می شود، تحول شگرفی در روابط پرتنش دو 

کشور ایجاد کند.
تاکید روی منافع مشترک 

جو بایــدن، رئیس جمهوری آمریکا گفت: 
تالش خواهیم کرد تا مشــخص کنیم کجاها 
منافع مشــترک داریــم، کجاهــا می توانیم 

همکاری کنیم و کجاها نمی توانیم با یکدیگر 
همکاری داشته باشــیم. امیدوارم بتوانیم به 
یک چهارچــوب قابل پیش بینــی و منطقی 

دست یابیم.
وی به والدیمیــر پوتین، رئیس جمهوری 
روســیه تاکید کرد: نشست رو در رو سودمند 
اســت و همان طور که بیرون از نشست هم 
گفتم، فکر می کنم که همیشــه بهتر است تا 

رو در رو صحبت کنیم.
بایدن همچنین روســیه و آمریــکا را به 
عنــوان »دو قــدرت بــزرگ« توصیف کرد؛ 
اظهاراتی کــه بیانگر ارتقای جایگاه مســکو 
همزمان با تالش بایــد برای ایجاد روابطی با 

ثبات تر با روسیه است.
در گذشته آمریکا تالش کرده بود تا نقش 
جهانی مسکو را کم اهمیت جلوه دهد. باراک 
اوبامــا، رئیس جمهوری ســابق آمریکا یکبار 
پس حمله روســیه به اوکراین، مســکو را به 

عنوان یک »قدرت منطقه ای« توصیف کرده 
بود. خبرنگاران آمریکایی که قادر به ورود به 
این نشســت در دقایق اولیه بودند گفتند که 
ســه سوال از بایدن و پوتین پرسیدند؛ یک از 
سواالت پرسیده شده از پوتین این بود که آیا 
او از الکسی ناوالنی، رهبر اپوزیسیون روسیه 
می ترسد؟ ســوال دیگر از پوتین این بود که 
اگر اوکراین به ناتو بپیونــدد چه کار خواهد 
کرد؟ و ســوال دیگر که از بایدن پرسیده شد 
این بود که آیا به پوتین اعتماد دارد یا خیر؟

ظاهرا هنگامی که این ســواالت پرســیده 
می شدند، بایدن سرش را به نشانه تایید تکان 
می داد و به یادداشــت هایش نگاه می کرد. اما 
مقامات آمریکایی فــورا تاکید کردند که این 
تکان ســر بایدن در پاسخ به هیچ یک از این 

سواالت نبوده است.  
والدیمیر پوتین نیز از بایدن به خاطر این 

»ابتکارعمل برای دیدار« تشکر کرد.

وی گفــت: بــه خوبی می دانم که ســفر 
طوالنی داشــته اید و کارهای بســیار زیادی 
برای انجام دادن دارید. روابط آمریکا-روسیه 
موضوعات بســیاری دارند که این نشست در 
ســطح مقامات عالی رتبه را ایجاب می کند و 

امیدوارم نشستمان مثمرثمر واقع شود.
اگرچه بایدن در زمان صحبت های پوتین 
به وی لبخند زد اما عمدتا چهره این دو رهبر 
به گونه ای است که انگار هیچ احساسی در آن 
دیده نمی شود. آنها حتی به ندرت در چشمان 

یکدیگر نگاه می کنند.  
رهبران روســیه و آمریکا در هنگام ورود 
به ویال ال گرانژ در ژنو ابتدا در مقابل دوربین 
خبرنگاران دســت های یکدیگر را فشــرده و 
عکس گرفتند. پوتین از بایدن برای پیشنهاد 
این دیدار رو در رو تشکر کرد. بایدن نیز این 
دیدار را ســودمند ارزیابی و ابــراز امیدواری 
کرد چارچوب منطقی و عملی برای زمانی که 
منافع آمریکا و روســیه متفاوت است، ایجاد 

شود.
کرملین اعالم کرده که مذاکرات در ســه 
بخش  یک بخش کوچک و دو بخش توسعه 

یافته با زمان استراحت انجام می شود.
هیئت روسی شامل دستیار رئیس جمهور 
یوری اوشاکوف، ســرگئی الوروف، وزیر امور 
خارجه، ســخنگوی ریاست جمهوری روسیه 
دیمیتری پسکوف، ســفیر روسیه در ایاالت 
متحده آناتولی آنتونوف، رئیس ستاد نیروهای 
مسلح روسیه والری گراسیموف و تعدادی از 

مقامات ارشد روسیه است.
براساس گزارش سی ان ان، آنتونی بلینکن 
، وزیر امور خارجه آمریکا ، جیک ســالیوان، 
مشــاور امنیت ملی ، ویکتوریا نوالند، معاون 
وزیر امور خارجه ، اریک گرینس، مشاور عالی 
شــورای امنیت ملی آمریکا در امور روسیه و 
جان سالیوان سفیر ایاالت متحده در روسیه 

تیم بایدن را در  نشست تشکیل می دهند.

روسای جمهوری روسیه و آمریکا در ژنو دیدار کردند

تکرار دیدار گورباچف _ ریگان 

صدها نفر از کارکنان بخش بهداشــت و درمان در اعتراض به کمبود نیرو 
و دستمزد در چندین شهر فرانسه از جمله پاریس، بوردو و لیل به خیابان ها 
آمدند. بــه گزارش خبرگزاری فرانســه، پس از اعتصــاب و تظاهرات کادر 
بهداشــت و درمان ازجمله کارکنان بخش مراقبت های ویژه، تکنیسین های 
اتاق عمل و آزمایشــگاه، پرســتاران، روانشناســان و ... در ماه های اخیر در 
فرانســه، صدها نفر از کارکنان نظام سالمت بار دیگر در بسیاری از شهرهای 
فرانســه از جمله پاریس، بوردو و لیل به خیابان ها آمده و خواســتار افزایش 
حقوق و جذب نیرو شــدند.  فرماندهی پلس شــمار تظاهرکنندگان را 55۰ 

نفر اعالم کرده است.

اعتراض کادر درمان فرانسه
در پی تصمیم وزیر محیط زیســت رژیم صهیونیســتی برای لغو قرارداد 
انتقال نفت خام امارات از طریق اراضی اشــغالی به مقصد اروپا، رســانه های 
این رژیم از احتمال بروز بحران دیپلماتیک میان امارات و تل آویو خبر دادند.

به گزارش رویترز به نقل از رســانه های صهیونیستی اعالم کرد، به دلیل 
این تصمیم تمار زندبرگ، وزیر جدید محیط زیســت رژیم صهیونیســتی، 
بحران دیپلماتیک میان این رژیم و امارات در آستانه بروز است. این رسانه ها 
اعالم کردند، بحران در سخنان زندبرگ درباره لغو قرارداد انتقال نفت خام و 
تولیدات نفتی امارات به بازارهای اروپا از طرق خط لوله های نفتی در اراضی 

اشغالی است که دریای سرخ و مدیترانه را به یکدیگر متصل می کند.

تالطم در روابط اسرائیل و امارات
صادرات بحث برانگیز تسلیحات از آلمان به عربستان سعودی ظاهرا ادامه دارد. 
وزارت اقتصاد آلمان این موضوع را رسما تائید کرده است. عربستان سعودی یکی 
از مشتریان اصلی تسلیحات آلمانی است.  آژانس خبری کاتولیک از قول وزارت 
اقتصاد آلمان گزارش داد که صادرات تسلیحاتی آلمان به عربستان متوقف نشده 
و ادامه داشــته است. وزارت اقتصاد این موضوع را در توضیح به پرسش نماینده 
حزب چپ های آلمان تائید کرده است. وزارت اقتصاد آلمان گفته است مجوزهای 
صادرات سالح به ارزش ۳۳ میلیون یورو در بازه زمانی ۲۲ اکتبر ۲۰۲۰ تا سوم 
ژوئن ۲۰۲1 صادر شده است.تسلیحات فروخته شده از جمله شامل توپ جنگی 

هویتزر، خمپاره، تسلیحات ضد تانک و موشک است. 

توقف فروش تسلیحات آلمانی به عربستان

میکرو راکتورهای نظامی  سیار؛ طرح پنتاگون در جنگ های آینده پنتاگون به دنبال توسعه راکتورهای هسته ای 
کوچک سیار اســت. این مفهوم نشان دهنده 
ایده های بالقوه برای حمل و نقل و استقرار است.

به گزارش ایســنا، به نقل از پایگاه دیفنس 
نیوز، پنتاگــون در دولت جو بایدن با طرحش 
برای خروج از افغانستان و تصمیمش برای پایان 
دادن به برنامه های مربوط به جنگ های آمریکا 
در دو دهه گذشــته، در حال برنامه ریزی برای 

رقابتهای بلند مدت علیه چین و روسیه است.
اما برای برنامه مربوط به میکرو راکتورهای 
 Pele( »سیار پنتاگون موســوم به »پروژه پله

Project( هنوز سال، سال ۲۰۰۷ است.
پروژه پلــه که با هدف تامیــن انرژی برای 
ســربازان در مناطق دوردســت طراحی شده، 

مناســب جنگیدن در مراحــل پایانی جنگ 
اســت که فاقد تهدیدات سطح باال باشد تا طی 
آن کاروانهای سوخت آسیب پذیر که از جمله 
منشاهای مهم تلفات سربازان آمریکایی  هستند، 
حذف شــود. پایگاه دیفنس نیوز نوشته است: 
پنتاگون از کنگره تقاضا کرده تا ۶۰ میلیون دالر 
را در سال آینده میالدی روی پروژه پله صرف 
کند اما کنگره باید ترمز آن را بکشــد. نه فقط 
پروژه پله ریشه در سناریوهای نظامی نابجا دارد، 
بلکه برای ارتشهای چین، روسیه، کره شمالی 
و حتی ایران از اهداف اصلی موشــکهای دقیق 

و پهپادها و همچنین منشا تنش با همپیمانان 
مخالف با انرژی هســته ای آمریــکا که انتظار 
میزبانی شان از این راکتورها می رود، خواهد بود.

مساله سر امکانپذیر بودن نیست. راکتورهای 
کوچک مثل پروژه پله بایــد بتوانند به تامین 
انرژی برق برای پایگاه ها فعال در خط مقدم – 
ســازگار با خودروهای دوگانه ساز – پرداخته و 
تقریبا نیاز به کاروانهای سوخت را در خط مقدم 
برطرف کنند. مشــکل این است که تجهیزات 
تولید برق و دیگر زیرســاختهای پشتیبانی در 
صدر فهرستهای اهداف چین و روسیه هستند. 

جدیدترین موشــکهای بالستیک چین توانایی 
حمل کالهکهای مختلف را داشــته در حالی 
که حمالت اخیر در عربســتان، ســوریه و قره 
باغ مرگبار بودن موشــکها و پهپادهای روسی، 
چینــی، ترکیه ای و ایرانی را نشــان دادند. این 
سالح ها به یک تاسیسات راکتور آسیبی فاجعه 
بار وارد می کنند. سوخت در پروژه پله به جهت 
رسیدگی به این تهدید حمله قرار است اساسا 
ذاتا با ثبات و در برابر فروگداخت مقاوم باشــد. 
شــاید یک حمله بزرگ بتواند ســوخت را زیر 
آوار دفن کند، به آن اجازه دفع حرارت را ندهد 

وســبب شــود که آن از میزان حرارت طراحی 
شــده فراتر برود. و حتی اگر که سخت دست 
نخورده باقی بماند، رادیواکتیو است و به مجرد 
انتشــار پیدا کردن از راکتور در اثر یک حمله، 

ریسک آلوده سازی ایجاد خواهد کرد.
مســاله عدم تمایل همپیمانان آمریکا برای 
میزبانــی از راکتورهــای پروژه پلــه را هم که 
مطمئنا رقبا به آنها حمله میکنند به حســاب 
آورید. برعکس عراق و افغانســتان که در آنها 
دولتها مدیون آمریکا بوده و تهدید تســلیحات 
هدایت شونده ناموجود است، سربازان آمریکایی 
در رویارویی با چین باید در خاک ژاپن، استرالیا 
یا فیلیپین که دارای احساسات قوی در مخالفت 
با انرژی هسته ای هستند عملیات انجام دهند. 

نخست وزیر سابق رژیم صهیونیستی دفتر رسمی اش را 
ترک کرده اما همچنان از ترک کردن منزل رسمی نخســت 

وزیر در قدس خودداری می کند.
بــه گزارش آناتولی، »نفتالی بنت« نخســت وزیر جدید 
رژیم صهیونیســتی یکشنبه ادای ســوگند کرد و دوشنبه 
بعد از نشستی نیم ساعته دفتر نخست وزیری را از بنیامین 
نتانیاهو تحویل گرفت اما وی و همسرش ساره و پسرش یائیر 
همچنان در منزل رسمی نخست وزیر در خیابان بالفور قدس 

اقامت دارند.
نتانیاهــو و خانواده اش تاکنون اظهارنظــری در این باره 
نداشته اند اما براساس قانون رژیم صهیونیستی نتانیاهو باید 
منزل رسمی نخســت وزیر را که دولت هزینه آن را از اموال 

عمومی می پردازد، ترک کند.
ســایت روزنامه تایمز رژیم صهیونیستی نیز اعالم کرد، 

گروه »نخست وزیر جنایتکار« در نامه ای به شلومیت بارنیه، 
مشــاور حقوقی دفتر نخست وزیر از وی خواست منزلش را 
ظرف کمتر از دو هفته ترک کند. این گروه در طول ماه های 
گذشته اعتراضات هفتگی را علیه نتانیاهو به راه می انداخت.

این گــروه اعالم کرده که اگر نتانیاهو تا ۲۷ ماه میالدی 
جاری منزل رســمی اش را ترک نکند احتمــاال به دادگاه 
عالی رجوع کند. در نامه این گروه آمده است: به یک متهم 
جنایتکار که در انتخابات شکســت خورده اجازه نمی دهیم 
خودش را در منزل نخست وزیر مخفی کند و آن را به جایی 
برای امور اختصاصی اش جهت مبارزه با دولت منتخب تبدیل 
کنــد. روزنامه تایمز اعالم کرد که بارنیه نظر حقوقی خود را 
ارائه کرده اما همچنان موافقت وزارت دادگستری را می طلبد.

وی پیشــنهاد داده که دولت از یکشنبه حمایت مالی از 
هزینه های اقامت را متوقف کند.

دولــت چین تاکید کرد هرگز مداخلــه خارجی در امور 
مرتبط با تایوان را تحمــل نخواهد کرد. پس از آنکه تایوان 
گزارشی از بزرگترین »تهاجم« هواپیماهای چینی به حریم 
هوایی خود منتشر کرد، پکن کشتی های بیشتری به دریای 
چین جنوبی فرســتاد. بــه گزارش الجزیــره، دولت تایوان 
اعالم کرد دستکم ۲8 هواپیمای نیروی هوایی چین شامل 
جنگنده ها و بمب افکن های هســته ای روز سه شنبه وارد 

منطقه شناسایی دفاع هوایی تایوان شدند.
این اخبار به دنبال بیانیه مشــترک رهبران گروه هفت 
منتشر میشود که یکشــنبه از چین بابت طیفی از مسائل 
انتقاد کرده و بار دیگر بر اهمیت صلح و ثبات در سراسر تنگه 

تایوان تاکید کردند.
در کنفرانس مطبوعاتی امروز چهارشــنبه از سخنگوی 
دفتر امور تایوان در چین درباره این تحرک نظامی و ارتباط 

آن به بیانیه گروه هفت سوالی پرسیده شد و او دولت تایوان 
را مقصر تنشها دانست. این سخنگو گفت: ما هرگز تالش ها 
برای استقالل طلبی یا مداخله گستاخانه در مساله تایوان از 
ســوی نیروهای خارجی را تحمل نخواهیم کرد، بنابراین ما 
نیــاز داریم که یک واکنش قوی به این اقدامات توطئه آمیز 
داشته باشیم. تایوان در چند ماه گذشته بارها از ماموریت های 
نیروی هوایی چین در نزدیکی این جزیره خودگردان، عمدتا 
در بخش جنوب غربی منطقه دفــاع هوایی خود و نزدیک 
جزایر تحت کنترل تایوان تحت عنوان پراتاس است، شکایت 
کرده است. براســاس گزارش وزارت دفاع تایوان، این بار نه 
تنها هواپیماهای چین در نزدیکــی جزایر پراتاس به پرواز 
درآمدند بلکه بمــب افکن ها و تعدادی جنگنده در نزدیکی 
بخش جنوبی تایوان و نزدیک انتهایی ترین نقطه این جزیره 

تحرک داشتند.

تشدید تنش های چین و تایوانصدور حکم تخلیه خانه نخست وزیری اسرائیل

گزارش جدید موسسه تحقیقات بین المللی 
صلح اســتکهلم )SIPRI( با اذعان به افزایش 
تعداد کالهک های هســته ای در سطح جهانی 
در مقایســه با گذشــته، گفت: ســایه تهدید 
رقابت تسلیحاتی اتمی همچنان بر جنوب آسیا 
سنگینی می کند و پاکســتان و هند در کنار 
چیــن درحال گســترش زراردخانه های خود 

هستند.
تازه تریــن گــزارش موسســه  براســاس 
ســیپری مستقر در ســوئد ، جهان با افزایش 
قابل توجه ظرفیت های هســته ای کشورها در 
مقایسه با سال های گذشــته روبرو بوده و در 
این بین چین، پاکســتان و هند به عنوان سه 
کشــور اتمی در جنوب آسیا درصدد گسترش 

زرادخانه های هسته ای خود هستند.
در این گزارش آمده اســت: چین در میانه 
مدرنیزاســیون و گســترش قابــل توجهی از 
موجود سالح های هسته ای خود  ظرفیت های 
قــرار دارد و همزمان پاکســتان و هند نیز به 
نظر می رســد که زرادخانه های هسته ای خود 

را گسترش می دهند.
»هانس کریستنســن« عضو ارشــد برنامه 
خلع سالح هســته ای و کنترل تسلیحات در 
موسسه صلح استکهلم در گزارش امسال این 
مرکز بین المللی گفت: به نظر می رسد تعداد 
کل کالهک های موجود در انبارهای نظامی در 
ســطح جهانی در حال افزایش است، این یک 
نشانه نگران کننده است زیرا روند کاهشی که 
زرادخانه های هســته ای جهان از زمان پایان 

جنگ ســرد آن را دنبال کــرده بودند، اکنون 
متوقف شده است.

در گزارش سال ۲۰۲1 این موسسه سوئدی 
آمده اســت: هند در آغاز ســال ۲۰۲1 دارای 
15۶ کالهک هســته ای در مقایســه با 15۰ 
مورد آن در ابتدای سال گذشته میالدی بود، 
در حالی که تعداد کالهک های اتمی پاکستان 
در سال جاری میالدی 1۶5 است اما در سال 
۲۰۲۰ تعداد آن 1۶۰ ثبت شده بود. در ادامه 
زرادخانه هســته ای چین شامل ۳5۰ کالهک 
در ســال جاری در مقایســه با ۳۲۰ کالهک 

هسته ای در آغاز سال ۲۰۲۰ میالدی است.
موسسه ســیپری افزود: 8 کشور هسته ای 
جهان شــامل ایاالت متحده، روسیه، انگلیس، 
فرانسه، چین، پاکســتان، هند، کره شمالی و 
در کنار آن رژیم صهیونیستی در ابتدای سال 
۲۰۲1 حدود 1۳ هزار و 8۰ ســالح هسته ای 
در اختیار داشــتند. روسیه و ایاالت متحده با 
هم بیش از 9۰ درصد از سالح های هسته ای را 
در اختیار دارند که از طریق برنامه های مدرن 
گسترده و با بودجه کالن درحال گسترش آن 

می باشند.
در همیــن حــال موسســه بیــن المللی 
مطالعات راهبردی )IISS( مســتقر در لندن 
طی گزارشــی با عنوان بازدارندگی هسته ای و 
ثبات در جنوب آسیا، نوشت: پاکستان و هند 
به دنبال دســتیابی به فناوری ها و توانایی های 
جدیدی هستند که توانایی دفاع یکدیگر را در 
وضعیت خطرناک هسته ای قرار می دهند. هر 

چند ممکن است دو کشــور رقیب شبه قاره 
از بحران های گذشــته درس آموخته باشند، 
امــا تالش هــای کنونی آنان برای گســترش 
توانایی های هســته ای و پیامدهــای غیرقابل 
پیش بینی برای هر دو کشــور در بحران های 

آینده ادامه خواهد داشت.
این موسســه بین المللی افــزود: رهبران 
اســالم آباد و دهلی نو می توانند بــا اقدامات 
اعتمادسازی و پیشــبرد کانال ارتباط قوی به 
ثبات بازدارندگی راهبردی و هسته ای بیشتری 

در منطقه دست پیدا کنند.
اواســط فروردین ماه امســال نیز موسسه 
سیپری درخصوص چالش های اتمی در جنوب 
آســیا، از افزایش نگرانی ها نسبت به رویارویی 
هســته ای خبر داد و اعالم کرد: منطقه شبه 
قــاره ممکــن اســت بــه دو اردوگاه چین و 
پاکستان از یک طرف و هند و آمریکا از طرف 

دیگر تبدیل شود.
در ایــن گزارش به افزایــش زرادخانه های 
پاکستان در مقایسه با هند اشاره شده و آمده 
است: کالهک های هسته ای یک »عامل بالقوه 
برای رویارویی یا تشدید بیشتر« است به ویژه 

هنگامی که در سطح تاکتیکی استفاده شود.
پیشینه هسته ای پاکستان و هند

پاکستان و هند از جمله معدود کشورهایی 
هســتند که دارای زرادخانه اتمی می باشــند. 
هند مدتها قبل از پاکستان در سال 19۷۴، به 
جمع قدرت های هسته ای پیوست و اسالم آباد 

را بر آن داشت تا از این الگو پیروی کند.

بر اســاس این گــزارش، در مــورد تعامل 
هســته ای بیــن دو رقیب دیرینه شــبه قاره؛ 
متخصصان پاکســتانی و هندی معتقدند که 
چگونگی مشــارکت طرف دیگــر در کاهش 
آســتانه هســته ای و عالقه متقابــل در مورد 
چگونگــی رقابــت چیــن و آمریــکا در فن 
آوری های نوظهور، چشــم انداز بازدارندگی در 

آسیای جنوبی را شکل می دهد.
این کارشناســان ابراز نگرانــی کردند که 
چگونــه فــن آوری هایــی مانند ســالح های 
مافــوق صوت و هــوش مصنوعــی می توانند 
فضــای بازدارندگی را تغییــر دهند به ویژه از 
نظر نظارت، فرماندهی و کنترل و حتی زمان 

واکنش های کوتاه تر.
اســالم آباد در دهه 8۰ میالدی زمانی که 
در اولیــن جنگ افغانســتان متحــد آمریکا 
علیه شوروی بود، با ســکوت تمام به توانایی 

هسته ای دست یافت.
پاکستان در همان اوایل دست به آزمایشات 

اتمی نزد تا زمانی که هند در سال 1999 یک 
ســری آزمایشــات خود را انجام داد. تنها سه 
هفته بعــد از آن پاکســتان شــش آزمایش 
موفقیت آمیــز را در منطقه »چاغی« واقع در 
ایالت بلوچســتان انجام داد، اقدامی که خطر 
رویارویی هســته ای بین رقبای دیرینه شــبه 
قــاره را ایجاد کرد. موسســه ســپیری اواخر 
اسفند 1۳99 نیز در تازه ترین یافته های خود 
اعالم کرد: پاکستان طی ۴ سال اخیر درمیان 
بزرگترین واردکنندگان ســالح های بزرگ در 

آسیا و اقیانوسیه بوده است.
تنش هــای قدیمی میان پاکســتان و هند 
باعث شــده اســت تا به نوعی، یــک رقابت 
تسلیحاتی شــامل رقابت در تولید سالح های 
هســته ای میان دو کشــور در جنوب آســیا 
ایجاد شود. پاکستان در سال 1998 نخستین 
آزمایش هسته ای خود را با موفقیت انجام داد 
و بــه عنوان هفتمین قدرت هســته ای جهان 

شناخته شد.

تشدید رقابت هسته ای پاکستان و هند در شبه قاره

بحث درباره الغر شدن »اون«
وضعیــت ســالمت رهبــر جوان 
کره شــمالی بازهم مناقشــه برانگیز 
شــد، چون تصاویر جدیدی که امروز 
)چهارشنبه( از وی منتشر شده، نشان 
می دهد که او الغرتر از قبل شده است.

به گــزارش آسوشــیتدپرس، این 
تصاویــر گمانه زنی ها در ایــن باره را 
افزایش داده که آیا او بیشتر وزن کم 

کرده و اینکه آیا حین یک پیاده روی کوتاه نفس کم می آورد یا خیر؟
با این تصاویر جدید گمانه زنی هایی درباره وضعیت ســالمت کیم جونگ اون، 

رهبر ۳۷ ساله کره شمالی مطرح شده است؛ او خیلی الغرتر شده.
وضعیت ســالمت کیم جونگ اون مساله ای مورد بحث در واشنگتن، سئول و 
توکیوست چون اگر فاقد توانایی برای اداره کشورش باشد، به صورت رسمی برای 

خودش یک جانشین انتخاب نکرده است.
در تصاویر جدید رســانه دولتی این کشــور که امروز منتشر شد، نشان داده 
می شود که کیم جونگ اون خیلی بیشتر از قبل وزن کم کرده و صورتش الغرتر 
و جمع تر شــده است. برخی از ناظران می گویند، او که 1۷۰ سانتیمتر قد دارد و 
وزنش پیشتر 1۴۰ کیلو بوده، شاید حاال 1۰ تا ۲۰ کیلوگرم از وزنش را از دست 
داده باشد. یکی از تحلیلگران ارشد در موسسه اتحاد مجدد دو کره در سئول گفت: 
شاید این کاهش وزن اقدامی برای بهبود سالمت کیم جونگ اون باشد. او مشکالت 
جدی سالمت داشته و بابت این مساله نتوانست در مجمع عمومی کمیته مرکزی 

حزب حاکم کره شمالی شرکت کند.
سابقه بیماری های قلبی و عروقی در خانواده کیم جونگ اون وجود دارد و پدر 

و پدربزرگش بابت این بیماری مردند.

ویژه

افزایش تولد انرژی شل در آرژانتین
شرکت نفت و گاز ِشل در راستای افزایش سه برابری ظرفیت تولید نفت خود 
در آرژانتین از راه اندازی کارخانه جدید فرآوری هیدروکربن در این کشور آمریکای 

جنوبی خبر داد.
به گزارش نشریه تاِلم،  این دومین کارخانه متعلق به کمپانی ِشل در منطقه 
سِیراس بالنکاس آرژانتین و در حوزه ذخایر واکا موئِرتا )Vaca Muerta( است 
که ظرفیت تولید روزانه نفت تا پایان سال جاری میالدی )۲۰۲1( سه برابر افزایش 
خواهد داد. به این ترتیب با تولید فعلی روزانه 1۲ هزار بشکه نفت، ظرفیت تولید به 

روزانه ۳۰ هزار بشکه خواهد رسید.
بر اساس اعالم این شرکت انگلیسی- هلندی، مجموع مبلغ سرمایه گذاری در 
این طرح 8۰ میلیون دالر بوده و زمینه اشتغال ۴۰۰ تا ۷۰۰ کارگر را فراهم خواهد 
کرد. »شان رونی« رئیس شرکت شل آرژانتین با صدور بیانیه ای اعالم کرد: با این 

کارخانه جدید، بلوک های خود را در مقیاس بزرگ توسعه می دهیم.  
ِشل از اواخر سال ۲۰18 و تاسیس کارخانه در حوزه واکا موئِرتا تا کنون 5۰ لقه 
چاه حفر کرده است. حوزه واکا موئرتا در غرب آرژانتین و در نزدیکی شهر نئوِکن، 
منطقه ای به وسعت ۳۰ هزار کیلومتر مکعب بوده که مساحت آن برابر با کشور 
بلژیک است. آرژانتین مدعی است که در رده دوم بزرگترین دارندگان ذخایر شیل 
قرار دارد و بیشــتر این ذخایر در واکاموئرتا قرار دارد. تحقیقی که توسط موسسه 
اطالعات انرژی آمریکا انجام شده نشان می دهد که این حوزه 1۶٫۲ میلیارد بشکه 
نفت شیل و ۳۰8 تریلیون متر مکعب گاز شیل دارد. این رقم بیش از نفت شیل 

مکزیک و بیش از گاز شیل برزیل است.

اختالل در زنجیره غذا در اروپا
تحقیقات جدید نشــان داده که عرضه قهوه و شــکالت در اروپا بزودی به 
دلیل خشکســالی ناشی از بحران آب و هوایی در کشورهای تولید کننده این 

محصول دچار اختالل خواهد شد.
به گزارش نشــریه گاردیــن، افزایش خشکســالی در کشــورهای تولید 
کننــده ایــن محصــوالت همچنیــن واردات روغن پالم و ســویا را بســیار 
آســیب پذیــر خواهــد کرد.این تحقیــق بر آســیب پذیری بــاالی واردات 
روغــن پالم که در بســیاری از تولیدات داخلی و غذا اســتفاده می شــود و 
 نیــز دانه های ســویا که خــوراک اصلی دام و مــرغ در اتحادیه اروپا اســت 

تاکید دارد.
دانشمندان پیش بینی کرده اند خشکسالی به طور کلی خطر بزرگی برای 
واردات کشــاورزی در اتحادیه اروپا محسوب می شــود. در ۲5 سال گذشته 
میزان آســیب پذیری واردات کشــاورزی اروپا تنها ۷ درصد بود اما این خطر 
در ۲5 ســال آینده به ۳۷ درصد افزایش یافته است حتی اگر انتشار گاز دی 
اکســید کربن کاهش شدیدی داشته باشــد. دانشمندان می گویند کمبود در 

عرضه می تواند قیمت ها را افزایش دهد.
 در این تحقیق فقط مســاله خشکســالی مورد توجه بوده اســت و دیگر 
تاثیرات ناشــی ازتغییرات اب و هوایی مانند ســیل و افزایش حشرات موذی 
می توانــد این وضعیت را وخیم تر کند. اما در برخی از مناطق ممکن اســت 
در آینده خطر خشکســالی کمتر باشد و تا حدی محصوالت از دست رفته در 

دیگر مناطق را جبران کند.

اعدام خشن نوجوان شیعه عربستان
النشــره: مقامات ســعودی با اتهام »خروج علیه ولی امر« سر مصطفی آل 
درویش، جوان ســعودی تحت بازداشت را در حالی که دست بسته بود، بریدند و 
بعد با اتهام »خروج علیه ولی امر« به بیان دیگر پیوستن به صف مخالفان جسد او 

را در مکانی نامعلوم سر به نیست کردند.
مقامات عربستان رسانه ها را از انتشار لینک های تسلیت به مناسبت اعدام آل 

درویش از اهالی القطیف منع کردند.

انتقاد مسکو از راهبرد ضدروسی اروپا
اسپوتنیک: »ماریا زاخارووا« سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه از استراتژی 
جدید اتحادیه اروپا که بر بازدارندگی روســیه اســتوار شده اســت، انتقاد کرد.   
»جوسپ بورل«  مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، راهبرد جدید اتحادیه اروپا 
در مورد روسیه را برای ارائه در اجالس آتی اتحادیه اروپا در بروکسل که روزهای 

۲۴ و ۲5 ماه ژوئن برگزار می شود، آماده کرده است.

کاهش تراکم اردوگاه های مهاجران استرالیا
الجزیره: کمسیســون حقوق بشر استرالیا روز چهارشنبه از دولت خواست با 
توجه به گسترش ویروس کرونا و خطرات ناشی از همه گیری این ویروس، ازدحام 
مهاجران در بازداشتگاههای این کشور را کم کند. استرالیا سالهاست قوانین بسیار 
سختگیرانه نسبت به مهاجرانی غیرقانونی اعمال می کند و مهاجران بازداشت شده 

را به جزیره های اطراف که فاقد امکانات  بهداشتی و بسیار شلوغ می فرستد.

مجادله درباره قحطی در اتیوپی
رویترز: پس از هشدار سازمان ملل در خصوص گسترش قحطی از »تیگرای« 
به دیگر استان های اتیوپی، آدیس آبابا نه تنها این هشدار را رد کرد که آن را مورد 

نکوهش هم قرار داد.

درخواست تحقیق درباره انفجار بیروت
العهد: دیده بان حقوق بشــر اعــالم کرد که 5۳ نهاد لبنانــی، منطقه ای و 
بین المللی و ۶۲ تن از خانواده های قربانیان انفجار بندر بیروت از شــورای حقوق 
بشر سازمان ملل خواستند کمیته تحقیقاتی را درباره انفجار تشکیل دهد. انفجار 
بندر بیروت به دلیل ذخیره نامناســب نیترات آمونیوم در چهارم اوت رخ داد و به 

کشته شدن ۲11 تن و زخمی شدن بیش از ۶۰۰۰ تن دیگر منجر شد.

توافق امنیتی محرمانه بغداد و اقلیم
المعلومه: رئیس فراکسیون پارلمانی جبهه ترکمان های عراق از وجود توافقنامه 

امنیتی محرمانه میان دولت مرکزی بغداد و اقلیم کردستان پرده برداشت.

اکونومیک

محیط زیست

کوتاه از جهان


