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مادریــد همچنــان نگران نفــوذ و قدرت 
جدایی طلبان کاتالونیا اســت.وکیل »کارلس 
پوجدمون«، رئیس ســابق دولت خودمختار 
کاتالونیا و از رهبران جنبش اســتقالل طلبی 
در این منطقه از اسپانیا اعالم کرد که وی روز 
پنجشنبه ۲۳ سپتامبر )یک مهر( در ساردینیا 

ایتالیا بازداشت شد.
گونزالو بوی، وکیل وی در توئیتی نوشــت 
کــه پوجدمون هنگام ورود به ســاردینیا در 
حالیکه به عنوان نماینده پارلمان اروپا به آنجا 

سفر می کرد، بازداشت شد.
جوزپ لوئیــس آالی، رئیس دفتر وی در 
توییتر تایید کرد که رهبر ۵۸ ســاله کاتالونیا 

در الگرو بازداشت شده است.
آالی گفت: »به محــض ورود به فرودگاه 
آلگرو از ســوی پلیس مرزی ایتالیا بازداشت 
شــد.« وی تصریح کرد کــه پوجدمون روز 
جمعــه مقابــل قضــات دادگاه تجدید نظر 
تصمیم گیــری  کــه صالحیــت  ساســاری 
 دربــاره آزادی یــا اســترداد وی را دارنــد

 حاضر می شود.
وی تاکید کرد که آقــای پوجدمون برای 
شرکت در جشــنواره ای فرهنگی و مالقات با 
مقامات منتخب این جزیره ایتالیایی به آلگرو 

رفته است.
دســتگیری کارلس پوچدمون یک هفته 
پــس از آغاز مجــدد مذاکرات بیــن دولت 
چپگرای اســپانیا و نماینــده اجرایی منطقه 
کاتالونیــا صورت گرفت کــه هدف آن یافتن 
راه حلی برای بحران سیاســی در این منطقه 

اســت. پارلمان اروپــا در ۹ مــارس با رای 
اکثریت، مصونیــت پارلمانی آقای پوجدمون 
و دو نماینده دیگر اروپایــی را لغو کرده بود 
اقدامی که در تاریخ ۳۰ ژوئیه از سوی دادگاه 

اتحادیه اروپا تایید شد.
اما در مــورد تصمیم پارلمان اروپا و اینکه 
آیا قضــات دادگاه اتحادیه اروپا در این زمینه 

صالحیت تصمیم گیری داشتند یا نه تقاضای 
فرجام خواهی شده و طبق تفسیر وکیل آقای 
پوجدمون، با توجه به درخواست تجدید نظر، 
تصمیم پارلمان اروپا باید به حالت تعلیق در 

بیاید.
پــره آراگونــس، رئیــس جدیــد منطقه 
کاتالونیا که جدایی طلب است اما گرایش های 

میانه روتری نسبت به پوجدمون دارد بالفاصله 
نسبت به بازداشــت پوجدمون واکنش نشان 
داد و آن را »ســرکوب قضایــی« توصیف و 

محکوم کرد.
تظاهرات در ایتالیا و اسپانیا

از ســوی دیگــر هــواداران پوجدمــون 
دیروز)جمعــه( مقابــل دادگاه تجدیدنظــر 

ساســاری تجمع کردند و خواســتار آزادی 
پوجدمون شدند.

همزمــان حامیان اســتقالل کاتالونیا نیز 
مقابل کنســولگری ایتالیا در بارسلون دست 

به تظاهرات زدند.
کارلس پوجدمون از سال ۲۰۱۷ به بلژیک 
تبعید شد تا از پیگرد قانونی دستگاه قضایی 
اسپانیا فرار کند و در امان بماند. ژوئن گذشته 
۹ تن از جدایی طلبان زندانی در اســپانیا عفو 
گرفتند امــا نام پوجدمون در بین آن ها نبود. 
پوجدمون به اتهام »آشــوب« و »اختالس در 
وجوه عمومی« تحت پیگرد قانونی قرار دارد.

پوجدمــون اصلی ترین چهــره در تالش 
بــرای جدایــی کاتالونیــا در ســال ۲۰۱۷ 
بالفاصله از ســوی مادرید برکنار شــد. وی 
ســپس به بلژیک فــرار کــرد در حالیکه در 
اکتبــر ۲۰۱۹ چندیــن نفــر از مقام هــای 
 ســابق تیم وی به جرم »شورش« به حبس

 محکوم شدند.
در مــاه مــارس ۲۰۱۸ کارلس پوجدمون 
برای نخســتین بار به درخواســت اســپانیا 
در آلمــان بازداشــت شــد امــا چنــد روز 
ایــن بازداشــت دادگســتری آلمان  از  بعد 
 اتهام »شــورش« علیــه او را قبــول نکرد و

 او آزاد شد.
برگزاری همه پرســی استقالل کاتالونیا در 
ســال ۲۰۱۷، اســپانیا را با بزرگترین بحران 
سیاسی پس از مرگ ژنرال فرانکو روبه رو کرد. 
دادگاه قانون اساسی، برگزاری این همه پرسی 

را غیرقانونی اعالم کرده بود.

»پوجدمون« در ایتالیا بازداشت شد

اعتراض به دستگیری رهبر جدایی طلبان کاتالونیا

معاون وزیر فرهنگ و اطالع رسانی طالبان افغانستان در گفتگویی اعالم کرد، 
دولت جدید طالبان افغانســتان به دنبال گرفتــن غرامت از آمریکا برای تلفات 
غیرنظامیان و تخریب ها در نتیجه حمالت هوایی علیه زیرســاخت ها در جریان 

کارزار نظامی این کشور در افغانستان است.
به گزارش ایسنا، ذبیح اهلل مجاهد معاون وزیر فرهنگ و اطالع رسانی طالبان 
افغانســتان در گفتگویی با اسپوتنیک گفت: بله آمریکا چندین حمله هوایی به 
اشتباه انجام داد که به تخریب منازل و مساجد افغانستان و کشته و زخمی شدن 
غیرنظامیان و تاسیسات درمانی منجر شده است. ما بابت اینها خواستار غرامت 
هســتیم. وی ادامه داد، دولت موقت در افغانستان اکنون بر روی مسائل داخلی 
تمرکز دارد که زمان بر اســت. امیدواریم در آینده به مردم افغانســتان کمک 
کنیــم تا از حق خود برای دریافت غرامت اســتفاده کرده و کشــور را از درد و 
رنجی که در جریان جنگ آمریکا متحمل شــده، از نو بسازیم. مجاهد در ادامه 
صحبت هایش همچنین گفت، دولت جدید طالبان افغانستان به دنبال دریافت 
کمک های بشردوســتانه از روســیه اســت و از جامعه جهانی هم می خواهد تا 
کمک های بشردوستانه را با توجه به وضعیت سخت اقتصادی و خطر بروز قحطی 
و گرسنگی در کشور بیشتر کند. وی افزود: ما از روسیه، قطر، پاکستان، سازمان 
ملل و ســایر کشورها کمک دریافت می کنیم. انتظار داریم کمک های بیشتری 
ارائه شود چون مردم افغان با بحران اقتصادی و گرسنگی روبرو هستند و حل این 

مشکالت نیازمند مسئولیت پذیری مشترک ماست.

غرامت خواهی طالبان از آمریکا
وزیر خارجه فرانســه به همتای آمریکایی خود گفت، برون رفت از بحران 

بین دو کشور بر سر معامله زیردریایی نیازمند زمان و اقدام است.
به گزارش شــبکه خبری فرانس ۲۴، فرانسه در پی لغو معامله زیردریایی 
با اســترالیا که اخیرا رخ داد و این کشور با انگلیس و آمریکا شراکت امنیتی 
موســوم به آکــوس را برای فنــاوری زیردریایی اتمی امضا کرد، به شــدت 
خشمگین شــده و در پی این اقدام، پاریس سفرایش را از لندن و واشنگتن 

مذکور فراخواند.
دیــدار آنتونی بلینکن و ژان ایو لودریان، وزرای خارجه آمریکا و فرانســه 
یــک روز پس از آن صورت گرفت که جو بایدن و امانوئل ماکرون، روســای 
جمهوری دو کشــور تماس تلفنی داشــته و بر رایزنی های عمیق به منظور 
ایجاد اعتماد مجدد بین پاریس و واشنگتن توافق کردند. دو طرف همچنین 

توافق کردند تا در اروپا و در پایان اکتبر ۲۰۲۱ دیدار کنند.
وزارت خارجه فرانسه در بیانیه ای اعالم کرد: لودریان و بلینکن در حاشیه 
مجمع عمومی ســازمان ملل در نیویورک درباره مفاد و مسائل اصلی که باید 

در این رایزنی ها مورد بحث قرار گیرند، گفتگو کردند.
بلینکن در این دیدار با وزیر خارجه فرانســه بار دیگر به بیانیه کاخ سفید 
اشــاره کرد و گفت، این قسمت شامل مشــورت ها و رایزنی ها بین متحدان 
می شــود و اذعات داشــت که احیای روابط با پاریس زمان بر و نیازمند کار 

سخت است.

دیدار سرد وزرای خارجه فرانسه و آمریکا
آژانس اطالعات مرکزی آمریکا، ســیا، رئیس یکی از بزرگترین  پایگاه های 
این سازمان در اروپا را به دلیل آن چه »واکنش نامناسب« به حوادث سفارت 

این کشور در اتریش خوانده از کار برکنار کرده است.
ایــن برکناری پس از آن اتفــاق می افتد که ده ها نفر از پرســنل ایاالت 
متحده در وین، شــامل دیپلمات ها، مقامــات اطالعاتی و همین طور برخی 

از فرزندان کارکنان سفارت، عالئم »سندروم هاوانا« را گزارش کرده  بودند.
بنابر اظهارات مقامات اطالعاتی آمریکا، رئیس ایســتگاه سیا مورد انتقاد 
قــرار گرفته که چرا در واکنــش به عالئم گزارش شــده در میان کارکنان 
اطالعاتی اقدام سریع تری انجام نداده است. به گفته روزنامه واشنگتن پست 
افرادی که از نزدیک با او کار می کرده اند گفته اند او مشکوک بوده که بیماری 
واقعی نیســت و »به رنج پرسنل تحت هدایتش حساسیت کافی نشان نداده 

است«.
ســندروم هاوانا به نوعی بیمــاری مرموز در قالب ســردردهای مزمن و 
اختالالت شنوایی گفته می شود که برای اولین بار به طور ناگهانی در سفارت 

آمریکا در کوبا بروز کرد.
در سال های ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ ده ها کارمند سفارت ایاالت متحده در هاوانا 
شامل ماموران سازمان ســیا، به طور ناگهانی دچار عالئمی همچون سردرد، 
تاری دید، فراموشــی، اختالل شنوایی و دیگر مشــکالت پایدار شدند. این 
عالئم مدتی بعدتر در میان کارمندان سفارت آمریکا در چین نیز پدیدار شد.

برکناری رئیس سیا در وین

سقوط محبوبیت بایدن، افزایش حمایت از ترامپ

نظرسنجی  جدید موسسه گالوپ حاکی از 
آن است که محبوبیت »جو بایدن« از ابتدای 
میزان  پایین تریــن  به  ریاســت جمهوری اش 
خود رســیده اســت و اولین بار اکثریت مردم 
آمریکا از عملکرد او ناراضی هستند. همزمان، 
نظرســنجی دیگری نشان می دهد که »دونالد 

ترامپ« رئیس جمهوری سابق، از او محبوب تر 
است.

گالــوپ این نظرســنجی را بین اول تا ۱۷ 
سپتامبر پس از خروج بیش از ۱۲۰ هزار تن از 
افغانستان از سوی دولت ایاالت متحده انجام 
داد. در مقایســه با ماه اوت که عملکرد رئیس 

جمهور مورد تایید  ۴۹ درصد پاسخ دهندگان 
به نظرســنجی بود و ۴۸ درصد نسبت به آن 
اعالم نارضایتی کرده بودند، محبوبیت او شش 

درصد کاهش یافته است.
بیشــترین افت در محبوبیــت بایدن نزد 
رای دهنــدگان مســتقل رخ داده اســت. در 
مــاه ژانویه، ۶۱ درصــد از آنهایــی که خود 
را مســتقل معرفــی کــرده بودنــد، عملکرد 
رئیــس جمهــور را تایید کردنــد، در حالیکه 
 اکنــون ۳۷ درصد از این گــروه عملکرد او را 

تایید می کنند.
محبوبیت بایدن نــزد جمهوری خواهان به 
نصــف میزان قبلی رســیده و از ۱۲ درصد به 
شش درصد کاهش یافته است. در همین دوره 
زمانی، رضایــت از او نزد دموکرات ها با اندکی 
کاهش از ۹۸ درصد به ۹۰ درصد رسیده است.

به نوشــته روزنامه ایندیپندنت، تنها رئیس 
جمهوری که از زمان جنگ جهانی دوم به این 
سو، در دوره ریاست جمهوری خود محبوبیت 
پایین تری نســبت بــه بایدن داشــت، دونالد 

ترامپ، رئیس جمهور سابق است.
ارقــام پایین میــزان محبوبیــت در حالی 
مطرح می شود که رئیس جمهور در جبهه های 
مختلــف با انتقاد روبه رو بوده اســت. افزایش 
موارد ابتال به ویروس کرونــا، وضع اقتصادی 
که روند بهبود آن به کندی گراییده اســت و 
نارضایتــی اکثر آمریکایی هــا از خروج ایاالت 
متحده از افغانســتان که منجر به کشته شدن 
۱۳ سرباز آمریکایی در انفجار فرودگاه در کابل 

شد، از زمینه های انتقاد است.
در مقابــل، کاماال هریس، معــاون رئیس 
جمهور، ۴۹ درصد، اندکی محبوبیت بیشــتر 

دارد. این تقریبا همان میزان محبوبیتی است 
که بایدن در زمان تصدی سمت معاونت رئیس 
جمهوری در دوران ریاســت جمهوری باراک 
اوباما داشــت. گرچه، همین تعداد از عملکرد 
هریس رضایت ندارند که ۱۰ درصد بیشــتر از 

نارضایتی از بایدن در سال ۲۰۰۹ است.
در مقابل، نیویورک پســت گزارش داد که 
آمــار و ارقــام ترامپ در نظرســنجی دیگری 
در حال افزایش اســت. نظرســنجی مشترک 
»هاروارد کپس و هریس پــل« که اوایل این 
هفته در روزنامه هیل منتشــر شد، نشان داد 
که ترامپ و بایدن از لحاظ آماری شانه  به  شانه 
هم هســتند. این نظرسنجی نشان داد که ۴۹ 
درصد رای دهندگان نســبت نظر منفی نسبت 
به بایدن دارند، در حالــی که ۴۷ درصد نظر 

منفی نسبت ترامپ ابراز می کنند.

»دانیل فوت« نماینده ویژه آمریکا در امور هائیتی، با ارائه 
استعفا نامه خود به آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا 
اعالم کرد با تصمیم غیرانسانی و مخرب آمریکا برای اخراج 
هــزاران پناهنده هائیتی از مرز آمریکا و مکزیک مشــارکت 
نخواهد کرد. به گزارش ســی ان ان، فوت در نامه استعفای 
خود به بلینکن اظهار داشت که هائیتی با فقر، جنایت، فساد 
دولتی و کمبود منابع انســانی مواجه است. وی گفت: این 
کشور شکست خورده  قادر به تامین امنیت یا ارائه خدمات 
اولیه نیست و پناهجویان بیشتر به یاس و جنایت بیشتر در 
این کشور دامن می زند. نماینده ویژه آمریکا در امور هائیتی 
افزود: تحوالت منفی نه تنها برای هائیتی بلکه برای آمریکا و 
کشورهای همسایه آن پیامدهای فاجعه باری خواهد داشت.

ســازمان ملل متحد روز گذشته تاکید کرد اقدام آمریکا 
در اخراج گسترده پناهجویان هائیتی که در روزهای گذشته 
با عبور از مرز مکزیک به تگزاس وارد شــده و در زیر پلی در 
منطقه »دل ریو« اردو زده اند، هنجارهای بین المللی را نقض 

می کند. »فیلیپو گراندی« کمیسر عالی سازمان ملل در امور 
پناهندگان اعالم کرد: از تصاویر شرایط اسفناک در منطقه 
ریو جایی که بیش از ۱۴ هزار نفر از پناهجویان هائیتی پس 
از ســفری دشوار از کشورهای گوناگون )قاره( آمریکا تجمع 

کرده اند، متاسفم
پس از ورود بیش از ۱۰ هزار مهاجر غیرقانونی به این شهر 
مرزی، نه تنها شهردار دل ریو وضعیت فوق العاده اعالم کرد 
بلکه ۴۰۰ مامور نیز از ســوی اداره حفاظت مرزی آمریکا به 
این منطقه اعزام شده اند. مهاجران، این شهر ۳۵ هزار نفری 
را به سرپناهی موقت تبدیل کرده اند و بسیاری، از رودخانه 
برای اســتحمام و شستن لباس های خود استفاده می کنند. 
نشریه ال وانگواردیا اسپانیا نیز در گزارشی با انتقاد از فیلم ها 
و عکس های منتشر شده در روزهای اخیر از مرزبانان سوار بر 
اسب آمریکایی در حال تعقیب و آزار و اذیت مهاجران هائیتی 
نوشت: انتشــار این تصاویر به رســوایی بزرگ اجتماعی و 

سیاسی در واشنگتن تبدیل شده است.  

اکثریت قانونگذاران مجلس نمایندگان آمریکا از الیحه 
کمک ۱ میلیارد دالری واشــنگتن به ســامانه های گنبد 

آهنین رژیم صهیونیستی حمایت کردند.
به گــزارش روزنامه جروزالم پســت، قانون تخصیص 
اعتبارات تکمیلی ســامانه گنبد آهنین روز پنجشنبه در 
مجلس نمایندگان آمریکا تصویب شد و اکنون در راه سنا 
اســت. پس از مخالفت برخی نمایندگان با اختصاص این 
کمک ها و تهدید آن ها به عدم تصویب الیحه قانون بودجه 
دولت، الیحــه جداگانه ای به صحن مجلــس نمایندگان 

آمریکا رفت و به تصویب رسید.
بر اساس این الیحه، یک میلیارد دالر اعتبار اضافی به 
وزارت دفاع اختصاص می یابد تا آن را برای تهیه سیستم 
دفاعی گنبد آهنین در اختیار رژیم اسرائیل جهت مقابله 

با تهدیدات موشکی کوتاه برد قرار می دهد.
این الیحه اکنون رویه مشابهی را در سنا طی می کند 
و در صورت تصویب در ســنا برای تبدیل شدن به قانون 

باید به امضای جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا برسد.
به گزارش ســرویس تحقیقات کنگره، از نوامبر ۲۰۲۰ 
ایــاالت متحده ۱.۶ میلیارد دالر برای ســامانه های گنبد 
آهنیــن، هزینه های تولید مشــترک و تعمیر و نگهداری 

عمومی به تل آویو اختصاص داده بود.
نفتالی بنت نخست وزیر رژیم صهیونیستی رای گیری 
کنگره درباره بودجه گنبد آهنین را یک »پاســخ طنین 
انداز« به منتقدان نســبت به حمایت آمریکا از اســرائیل 

دانست.
پس از جنگ ۱۱ روزه در اردیبهشت ماه بین نیروهای 
مقاومت و رژیم صهیونیستی بسیاری نسبت به عملکرد بد 
ســامانه های گنبد آهنین و هزینه تراشی های این سامانه 

ضد هوایی انتقاداتی را مطرح کردند.
گفته می شود که هزینه شلیک هر موشک رهگیری از 
این سامانه معادل ۱۰ هزار دالر است و رژیم صهیونیستی 

از پس هزینه های آن به تنهایی بر نمی آید.

تصویب کمک ۱میلیارد دالری  آمریکا به گنبد آهنیناستعفای اعتراضی نماینده آمریکا در امور هائیتی

با اعالم جزئیات بودجه ۲۰۲۲ پیشنهادی 
فرانســه، بعضی ارقام مربوط بــه هزینه های 
جنگی این کشــور به خصــوص بودجه قابل 
توجه دو میلیــارد یورویــی اختصاص داده 
شــده به حمایت از جنگجویان ســابق این 
کشور، بیانگر اهمیت مسئله حمایت از کهنه 
ســربازان عرصه جنگ جهانی دوم حتی در 

بین ملل اروپایی است.
با اعالم بودجه ســال ۲۰۲۲ فرانســه و با 
عنایت به قرار داشــتن در هفته بزرگداشــت 
دفاع مقــدس در ایران اســالمی، نگاهی به 
برخــی ارقام مربوط بــه هزینه های حمایتی 
اعمال شــده در فرانســه نســبت بــه کهنه 
سربازان این کشور، شاید برای برخی از اقشار 

جامعه ایرانی قابل تامل باشد.
بودجه نظامی کشــور فرانســه در ســال 
۲۰۲۲ بــا افزایش حــدود ۴ و نیم درصدی 

به عدد ۴۰ میلیارد و ۹۰۰ میلیون یورو بالغ 
خواهد شد. بر طبق ســند پیشنهادی دولت 
فرانســه برای بودجه ســال آینده این کشور 
مبلــغ دو میلیارد هم به طــور جداگانه برای 
برنامه حمایت از کهنه ســربازان و آســیب 
 دیــده گان جنگی فرانســوی اختصاص داده

 شده است.
برنامه حمایت از کهنه ســربازان در کشور 
فرانسه شامل هزینه های حمایتی از نیروهای 
نظامی سابق این کشور است که در جنگ های 
این کشور و یا در ماموریت های نظامی فرانسه 
در خارج از کشور حاضر بوده اند. بخشی از این 
بودجه هــم به برنامه های تبلیغی برای بهبود 
ارتباط بین نیروهای مســلح با ملت فرانسه، 
انتقال ارزش های جنگی فرانسویان و روحیه 
جنگ طلبی به نســل های جوان، بزرگداشت 
خاطــرات و حافظه تاریخــی جنگ و برپایی 

رویدادهای  مناســبتی  روزهای  در  مراســم 
مربوط به جنگ اختصاص دارد. جالب اســت 
که ســاخت و نگاهداشت یادمان های جنگی 
و آرامگاه های مربوط به ســربازان فرانســوی 
کشته شــده یا برپایی مراسم در محل انجام 
ماموریت های جنگی سابق هم بخشی از این 
بودجه می باشــد. قدیمی ترین این یادمان ها 
مربوط به جنگ جهانی اول )۱۹۱۴-۱۹۱۹( 

است که بیش از یک قرن از آن می گذرد.
ادای احترام به آرامگاه سرباز گمنام توسط 
رئیس جمهور فراسنه هم یکی از برنامه های 
همیشــگی روز ملی فرانســه و رژه نیروهای 

مسلح این کشور در ۱۴ ژوئیه می باشد.
در کشــور فرانســه، نهادی دولتی به نام 
»دفتــر ملــی جنگجویان ســابق و قربانیان 
به وزارت  وابســته   )ONACVG( جنگ« 
نیروهــای مســلح این کشــور، مســئولیت 

بزرگداشــت خاطرات جنگ های فرانسه علیه 
دیگر ملت ها را بر عهده دارد.

رقم کلی بودجه فرانســه در سال ۲۰۲۲ 
بالغ بر ۲۹۵ میلیارد یورو می باشد. از مجموع 
رقم حدود ۴۱ میلیارد یــورو بودجه جنگی 
فرانسه در سال ۲۰۲۲، مبلغ ۸ میلیارد یورو 
برای تولیدات سالح )زمینی، هوایی، دریایی(، 
۵ میلیــارد یــورو برای نگهداشــت امکانات 
تســلیحاتی موجود و بیش از ۸ میلیارد یورو 

در مورد سالح های هســته ای، یک میلیارد 
یورو برای فــن آوری های نوین دفاعی و یک 
میلیارد یورو هم بــرای عملیات های خارجی 

هزینه خواهد شد.
کشــورهای  از  یکــی  فرانســه  کشــور 
اســتعمارگر غربی می باشــد کــه ارتش این 
کشــور در تاریخ خود جنایت ها و کشتارهای 
 فراوانــی علیه ملت ها به ویــژه در آفریقا در

 کارنامه دارد.

بودجه دو میلیارد یورویی برای حمایت از کهنه سربازان 
در فرانسه

بازداشت فعاالن محیط زیست
 در آستانه نشست گالسکو

در آســتانه برگزاری اجــالس بین المللی تغییرات آب و هوایی در شــهر 
گالســکو، آمار بازداشت فعاالن محیط زیســت در انگلیس که خواهان توجه 

دولت لندن به بحران اقلیمی و گرمایش زمین هستند، رو به افزایش است.
به گزارش ایرنا، پلیس دیروز )جمعه( اعالم کرد که ۱۷ نفر از اعضای گروه 
موســوم به »انگلیس را عایق کنید« را در بندر »دوور« واقع در جنوب شرق 
بریتانیا دســتگیر و به بازداشتگاه منتقل کرده است. حدود ۴۰ معترض امروز 
در خیابــان منتهی به یکی از پایانه های اصلــی این بندر تحصن کرده و مانع 

تردد خودروهای عازم فرانسه شدند.
دوور یکی از پرتردد ترین بنادر اروپایی بشــمار می رود و به طور میانگین 
روزانه ۶ هزار و ۲۰۰ خودرو اعم از کامیون، تانکر و ســواری از این مسیر بین 
انگلیس و فرانســه تردد می کنند. طبق آمارها، ۱۷ درصد از حجم صادرات و 

واردات میان انگلیس و اروپا از طریق این بندر صورت می گیرد.
فعاالن محیط زیســت می گویند که اعتراض آن ها با هدف برجسته کردن 
عمــق بحران آب و هوایــی صورت می گیرد. معترضــان در بیانیه امروز خود 
اعالم کردند که بحران اقلیمی واقعیت دارد و باید ابعاد هولناک آن برای افکار 
عمومی فاش شــود. آن ها اخالل در روند اقتصاد را الزمه تغییراتی می دانند که 

در راستای جلوگیری از تشدید این بحران ضروری است.
»انگلیس را عایق کنید« یکی از شــاخه های گروه قیام علیه انقراض است 
که خواهان رســیدگی فوری به وضع محیط زیست هســتند. آن ها عالوه بر 
اعالم رســمی وضع اضطراری، می خواهند که دولت انگلیس از طریق تصویب 
قوانین الزام آور، افزایش روزافزون دی اکســید کربن را تا سال ۲۰۲۵میالدی 

به صفر برساند.
اعضای این گروه در عرض دو هفته گذشــته پنج بار در یکی از شلوغ ترین 
اتوبان های شهر لندن موسوم به ام۲۵ تحصن و ترافیک سنگینی ایجاد کردند. 

ام۲۵ یک اتوبان کمربندی است که حدود ۱۸۸ کیلومتر طول دارد.
دولت بریتانیا که در کنار ســایر قدرت های جهانی به اهمال و کم کاری در 
مهار گرم شدن زمین و تشدید تغییرات اقلیمی از سوی هواداران محیط زیست 

متهم است، اقدام معترضان را محکوم کرده است.
این درحالیست که انگلیس امسال میزبان اجالس بین المللی تغییرات آب 
و هوایی در گالســکو اســت. این نشست با حضور ســران و نمایندگان ارشد 
کشــورهای جهان برگزار خواهد شــد تا درباره راه کارهای عملی جلوگیری از 

گرمایش زمین، بحث و تبادل نظر کنند.

ویژه

25 سالگی تصویب پیمان منع جامع آزمایش هسته ای
بیســت و پنج ســال پس از تصویب پیمان منع جامع آزمایش هســته ای 
اگرچــه این معاهده تاریخی هنوز الزم االجرا نشــده، اما جهــان را از کابوس 

آخرالزمانی بروز جنگ هسته ای بین المللی خارج کرده است.
ایاالت متحده آمریکا در ۱۶ ژوئیــه ۱۹۴۵ با آزمایش اولین بمب اتمی در 
صحرای نیومکزیکو، عصر رقابت هســته ای را کلید زد. وحشت از درگیر شدن 
کره زمین در جنگ اتمی ابرقدرت ها تا دهه ها دغدغه اصلی بسیاری از نهادهای 

بین المللی، سیاستمداران و حتی مردم عادی بود.
تا ۵۱ ســال بعد، یعنی تا ۲۴ ســپتامبر ۱۹۹۶ و تصویب ممنوعیت کامل 
آزمایش تســلیحات اتمی، این سالح فوق ویرانگر بیش از ۲هزار بار در سراسر 
جهان آزمایش شــد. با این حال تنها موارد اســتفاده از بمب اتم، در رزوهای 
پایانــی جنگ جهانــی دوم و حمالت معــروف ایاالت متحده به شــهرهای 

هیروشیما و ناکازاکی ژاپن محدود می شود.
روبرت فلویــد، دبیر اجرایی جدید ســازمان پیمان منــع جامع آزمایش 
هســته ای می گوید آثار مخرب بهداشــتی و زیســت محیطــی آزمایش های 
هسته ای قرن گذشــته همچنان مشهود است. با این حال همین مقام معتقد 
اســت که با وجود آنکه ۸ کشور همچنان از امضای پیمان منع جامع آزمایش 
هسته ای سر باز می زنند و این معاهده اجرایی نشده، اما ممنوعیت انفجارهای 

آزمایشی هسته ای به یک عرف بین المللی بدل شده است.
ســازمان پیمان منع جامع آزمایش هسته ای در ربع قرن فعالیت، موفق به 
راه اندازی شــبکه ای جهانی با بیش از ۳هزار مرکز برای رصد انفجارها شــده 

است.
در انتظار ۸ امضا

در حالــی که تحــوالت دو هفته اخیــر در منطقه اقیانــوس هند و آرام، 
نگرانی هــا از بروز یک بحــران نظامی میان ابرقدرت ها و احتمال اســتفاده از 
تســلیحات هسته ای را افزایش داده است، پیمان منع جامع آزمایش هسته ای 
عمال مانند یک حصار، نزدیک شــدن به جنگ افزار اتمی را دشوار کرده است. 
ژان-مری کلن، از کارزار بین المللی انهدام تســلیحات هسته ای می گوید این 

معاهده، آزمایش های هسته ای را به یک تابو بدل کرده است.
بــا این حال این پیمان تاریخی بین المللی به امضای ۸ کشــور نیاز دارد تا 
الزم االجرا شــود. از میان قدرت های نظامی هســته ای، ایاالت متحده آمریکا، 
چین، اســرائیل، هند، پاکستان و کره شمالی هنوز زیر بار امضای پیمان منع 

جامع آزمایش هسته ای نرفته اند.
روسیه، بریتانیا و فرانسه که از جمله قدرت های هسته ای به شمار می روند، 

سال ها پیش این پیمان را امضا کرده و به آن ملحق شدند.
هند، پاکستان و کره شــمالی، تنها قدرت هایی هستند که پس از تصویب 
پیمان منع جامع آزمایش هســته ای با بی اعتنایی به آن، ســالح هســته ای 

آزمایش کردند. اسرائیل درباره توانایی های نظامی اتمی خود، سکوت می کند.
منع آزمایش تسلیحات هســته ای در میان جمهوریخواهان ایاالت متحده 
یــک تابو اســت. پس از بیل کلینتون، نه باراک اوبامــا و نه جو بایدن، جرات 

درخواست از کنگره برای الحاق آمریکا به این پیمان را نداشته اند.
چین می گوید برای پیوســتن به این معاهده، منتظر تصمیم ایاالت متحده 
آمریکا است. در چنین شرایطی روشن اســت که قدرت های نظامی هسته ای 
نوظهور مانند کره شــمالی و پاکستان و حتی هند، بدون داشتن تضمین های 

امنیتی الزم، این توانایی ویرانگر خود را رها نخواهند کرد.

کشف ویروس های شبیه کرونا و سارس در خفاش ها
پاســتور  انســتیتو  محققان 
بســیار  ویروس هایی  تازگی  به 
شــبیه بــه ســارس-کووید-۲ 
الئوس  شــمال  خفاش های  در 
شناســایی و کشــف کردند که 

قادرند انسان ها را آلوده کنند.
این  اعــالم  با  فرانس پــرس 
خبر یادآور شــده که این یافته 

می تواند »پیشــرفت بزرگی« در تحقیقات مرتبط با منشــا بیماری کووید۱۹ 
ایجاد کند.

نتایج بررســی های به عمل آمده توســط محققان انستیتو پاستور بر روی 
خفاش ها قرار است روز چهارشــنبه در یک پلت فرم علمی موسوم به »میدان 

تحقیق« Research Square در اختیار عموم قرار گیرد.
برای انتشــار نتایج این تحقیق مهم در مجالت معتبر علمی الزم است که 

یافته ها توسط گروه دیگری از محققان مورد بررسی های تکمیلی قرار گیرد.
محققان موسسه های پاســتور در پاریس و الئوس و همچنین دانشمندان 
دانشــگاه ملی الئوس در پایان ســال ۲۰۲۰ و ابتدای ســال جاری میالدی 
ماموریتی را برای انجام تحقیقات میدانی روی گونه های مختلف خفاش که در 

شمال الئوس در غارهای سنگ آهکی زندگی می کنند، آغاز کردند.
این ماموریت برای شناســایی منشا ویروس سارس-کووید-۲ و درک بهتر 
چگونگی تکامل آن که ماه هاســت ســوژه حدس و گمانه زنی های فراوان قرار 

گرفته، انجام شده است.
مارک اِلیوت، مســئول آزمایشگاِه »کشــف عوامل بیماری زا« در انستیتو 
پاســتوِر پاریس که تیم تحت هدایت وی نمونه های متعدد جمع آوری شده را 
در جریــان این ماموریت تحقیقی مورد آنالیز و تجزیه و تحلیل قرار دادند، به 
خبرگزاری فرانســه می گوید: »ایده اولیه برای استارت خوردن این ماموریت 

تالش برای شناسایی منشا همه گیری کنونی بود.«
وی در ادامــه یادآور می شــود: »ما به دالیل مختلف بــه این جمع بندی 
رســیدیم که برخی خفاش های حشــره خوار ممکن اســت به محل انباشت 

ویروس ها تبدیل شوند.«

جامعه جهانی
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