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گروه بیــن الملل - الهــه پیربرناش: 
بزرگترین رژه گرامیداشــت روز نیروی دریایی 
روســیه بــا حضــور والدیمیر پوتیــن رئیس 
جمهوری این کشور و برخی مهمانان خارجی 
از جمله امیر دریادار حســین خانزادی فرمانده 
نیروی راهبردی دریایی ارتش جمهوری اسالمی 
ایران و با شــرکت دهها کشتی جنگی از جمله 
دو ناو ایرانی در سنت پترزبورگ برگزار شد. در 
رژه دریایی ســن پترزبورگ، ۵۴ فروند کشتی 
جنگی شامل ناو، ناوشکن، ناوچه موشک انداز، 
زیردریایی های اتمی و دیزلی ۴۸ فروند شکاری 
و بمب افکن و بالگرد تهاجمی و شناســایی از 

مقابل جایگاه عبور کردند.
رژه عظیم دریایی روسیه به مناسبت سیصد 
و بیســت و پنجمین ســالگرد تاسیس ناوگان 
دریایی روســیه در رودخانه نوا که از شهر سن 

پترزبورگ عبور می کند، برگزار شد.
 برنامه رژه نیروی دریایی روسیه به گونه ای 
برنامه ریزی شده بود که در ابتدا والدیمیر پوتین 
رئیس جمهوری روسیه سوار بر شناور نظامی از 
مقابل ناوهای شرکت کننده عبور کرده و پس 
از آن همه ناوها و زیردریایی های شرکت کننده 
در رژه در مقابل جایگاه ویژه در ساحل رودخانه 

نوا عبور کردند. 
در ادامــه رژه ۴۸ جنگنــده و بمــب افکن 
سوخو و بمب افکن های دورپرواز توپولوف-۱۴۲ 
و هواپیماهــای تجسســی دریایــی ایل-۳۸  
بالگردهای نیروی دریایی روســیه بر فراز محل 
برگــزاری رژه دریایی، پــرواز کردند.  به گفته 
مقامــات وزارت دفاع روســیه رژه امســال در 
مقایســه با رژه های ســالهای قبل روز نیروی 

دریایی روسیه بزرگترین رژه بوده است.
در این میان ، امیر دریادار حسین خانزادی 
فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسالمی 
ایران، سفیر کشــورمان در روسیه و جمعی از 
معاونان نیــروی دریایی، اعضــای هیات ایران 
در مراســم رژه امســال هســتند. ناو سهند و 

ناوبندر مکران از ناوگروه هفتاد و پنجم نیروی 
دریایی ارتش جمهوری اسالمی ایران نیز پس 
از درنوردیــدن ۱۴ هزار مایل دریایی و عبور از 
اقیانوس اطلس و مناطقی راهبردی، در خلیج 

فنالند به این رژه دریایی پیوسته اند.
هشدار صریح پوتین به غرب

رئیس جمهوری روسیه دیروز )یکشنبه( در 
بزرگ ترین رژه دریایی این کشــور تاکید کرد، 
نیروی دریایی این کشــور قادر به تشخیص هر 
دشمنی و دســت زدن به »حمله ای غیرقابل 

پیش گیری« در صورت لزوم است. این اظهارات 
»والدیمیر پوتین« چند هفته بعد از آن مطرح 
می شود که یک کشتی جنگی انگلیس با عبور 
از نزدیکی شبه جزیره کریمه باعث خشم مسکو 
شد. پوتین ماه گذشته میالدی گفت، روسیه می 
توانست این کشتی جنگی انگلیسی تحت عنوان 
کشــتی جنگی اچ.ام.اس »مدافع« را که متهم 
به ورود غیرقانونی به آبهــای ارضی خود کرد، 
بدون شروع کردن جنگ جهانی سوم غرق کند 
و آمریکا در این »تحریک« نقش داشــته است.  

مســکو در طول این مــدت برخوردهای تنش 
آمیزی با دیگر اعضای ناتو داشته است. پوتین 
در سخنانی در مراسم روز نیروی دریایی روسیه 
با بیان اینکه به تاریخ نیروی دریایی کشورمان 
افتخار می کنیم اظهار داشت: نام دریانوردان و 
ملوانان روس که برای کشور خود افتخار کسب 

کرده اند، را همواره گرامی می داریم. 
وی افزود: روســیه در تاریخ معاصر خود )در 
دوره پس از فروپاشی شوروی( توانست در مدت 
کمی در زمره قدرت های پیشرو دریایی جهان 

قرار گیرد. نیروهای مســلح روسیه به پیشرفته 
ترین تســلیحات و توانمندترین سیستم های 
پدافند موشکی و تسلیحات دفاع ساحلی مجهز 

شده است.
رئیس جمهوری روسیه گفت: نیروی دریایی 
روســیه از تمام امکانــات الزم بــرای دفاع از 
کشور برخوردار است. ناوگان روسیه تسلیحات 
پیشرفته برای مقابله با دشــمن و وارد آوردن 
ضربه جبران ناپذیر در اختیــار دارد. نیروهای 
نظامی روسیه تسلیحات بی نظیر دارند که در 

صورت نیاز از آن استفاده می شود.
وی تاکید کرد: »ما قادر به تشخیص هر گونه 
دشــمن زیر آب، روی آب و هوابرد و در صورت 
لزوم اجرای یک حمله غیرقابل پیش گیری علیه 

آن هستیم.«
رئیس جمهوری روسیه گفت: روسیه جایگاه 
شایسته خود را در میان قدرتهای پیشرو دریایی 
به خود اختصاص داده است ، راه عظیم توسعه 
را از قایق متوسط عصر پیتر بزرگ تا کشتی های 
قدرتمند اقیانوس و زیردریایی های موشک اتمی 

بالستیک طی کرده است.
پوتین خاطرنشــان کرد: آنهــا هوانوردهای 
دریایی دوربرد و کوتاه برد ، سیستم های پدافند 
ساحلی ایمن ، جدیدترین سیستم های مهمات 
با دقت هدایت مافوق صوت را که هنوز هم در 
جهان دارای آنالوگ نیســتند ، به دست آورده 
انــد ، که ما آنها را به طــور مداوم و با موفقیت 
کامل می کنیم. عالوه بر ســنت پترزبورگ در 
شهرهای مختلف روسیه بویژه بنادر این کشور 
ازجملــه بندر والدی واســتوک در خاور دور و 
کالینین گراد و بندر سواســتوپل در ســاحل 
دریای سیاه مراســم روز نیروی دریایی روسیه 
برگزار شد. روز نیروی دریایی از سال ۱۹۳۹ در 
دوره شوروی سابق برگزار می شود و بر اساس 
دستور رئیس جمهوری روسیه از سال ۲۰۰۶ ) 
۱۳۸۵( آخرین یکشنبه ماه جوالی هر سال روز 

نیروی دریایی روسیه است.

پوتین درباره حمله غیرقابل پیشگیری روسیه هشدار دارد

رجزخوانی کرملین در دریاها
ناوهای ایرانی در بزرگترین رژه نیروی دریایی روسیه حضور یافتند

معترضان در چند شــهر برزیل به خیابان ها آمدند و خواســتار استیضاح 
»ژائیر بولسونارو« رئیس جمهوری راستگرای این کشور شدند.

به گــزارش رویترز، در هفته هــای اخیر محبوبیت  بولســونارو به دلیل 
رسوایی فساد مرتبط با نحوه برخورد با بحران کرونا کاهش یافته است.

این هفته اخبار منتشر شــده نشان داد که وزارت دفاع برزیل به ریاست 
کنگره این کشــور گفته است انتخابات سال آینده بدون اصالح سیستم رای 
گیری الکترونیکی انجام نخواهد شــد. بولســونارو بارها بدون مدرک و سند 
اعالم کرده که سیســتم فعلی مستعد تقلب است، اتهاماتی که دولت برزیل 

آن را رد کرده است.

افزایش اعتراضات علیه بولسونارو
وزارت دفاع روســیه به دنبال تشــدید وخامت در افغانســتان تجهیزات 

جنگی جدیدی به پایگاهش در تاجیکستان انتقال داد.
وزارت دفــاع روســیه فیلمی از انتقــال اولین تجهیــزات جنگی و زره 
پوشــهای خود  به پایگاه ۲۰۱ این کشــور در تاجیکســتان پخش کرد. در 
 مجموع قرار اســت در این مرحله ۱۷ زره پوش جدید در اختیار پایگاه ۲۰۱ 

قرار گیرد.
   فرمانده نیروهای مرکزی روســیه در این باره گفت که این ماشین های 
جنگی در ماه اگوســت در زمایش مشترک روسیه، تاجیکستان و ازبکستان 

شرکت خواهند کرد.

موضع گیری جنگی روسیه در تاجیکستان
یازدهمیــن دوره انتخابات پارلمانی در منطقه »کشــمیر« تحت کنترل 
پاکستان درحالی آغاز شــد که درگیری های مسلحانه میان رقبای سیاسی 
چندین کشــته و زخمی برجــای گذاشــته و فضای انتخابــات را ملتهب 
 کرده اســت. در ایــن انتخابات سرنوشــت ۴۵ کرســی پارلمان کشــمیر 

مشخص می شود.
رقابت اصلی میان ۳ حزب برجسته پاکستان شامل تحریک انصاف )حزب 
حاکم فعلی این  کشــور(، مســلم لیگ نواز و حزب مــردم صورت می گیرد. 
درحالی که تدابیر شــدید امنیتی در بخش های مختلف کشــمیر پاکستان 

وضع شده است.

انتخابات خشن در کشمیر

افشاگری واتس اپ درباره جاسوس افزار پگاسوس

گروه NSO   منکر شده که جاسوس افزار 
پگاسوس ساخت این شرکت برای هک تلفن 
بسیاری از سیاســتمداران مورد استفاده قرار 
گرفته اســت اما واتس اپ داستان متفاوتی را 

می گوید.
»ویــل کــت کارت« مدیرعامل شــرکت 
واتس اپ در مصاحبــه ای به روزنامه گاردین 
گفت که دولتها از جاســوس افزار پگاسوس 

گروه NSO برای حمله بــه مقامات دولتی 
بلندپایــه سراســر جهــان در ســال ۲۰۱۹ 
استفاده کردند که شامل مقامات امنیت ملی 
رده باالیی بود که از متحدان آمریکا به شمار 
می رود. این حمالت هک گسترده بخشی از 
کمپین بزرگتری بود کــه در مدت دو هفته 
۱۴۰۰ کاربــر واتس اپ را هــک کرد و باعث 

شکایت این شرکت پیام رسان شد.

 NSO واتس اپ ســال گذشته میالدی از
Group شــکایت کــرد. در این شــکایت 
جزئیات فنی درباره این که چطور پگاســوس 
علیه برخی اهداف مورد اســتفاده قرار گرفته 
اســت فاش شــده بود. واتس اپ در اسنادی 
که بــه دادگاه ارائه کرده بود، اعالم کرده بود 
تحقیقاتی درباره نحوه اســتفاده از پگاسوس 
علیه ۱۴۰۰ کاربر این پیامرســان در ســال 
گذشــته میالدی انجام داده و این تحقیقات 
 NSO نشان داده که سرورهای تحت کنترل
Group و نه مشــتریان دولتی آن بخشــی 
الینفــک از عملیات اجــرای هک ها بوده اند. 
قربانیان این هکها یک سری تماس های تلفنی 
با استفاده از این پیام رسان دریافت می کردند 
و بعد از آن به جاسوس افزار پگاسوس آلوده 
 NSO ،می شــدند. طبق توضیح واتــس اپ
Group از شــبکه ای از رایانه ها برای تحت 
نظــر قرار دادن و به روزرســانی پگاســوس 

بعد از کارگذاشــتن این جاســوس افزار در 
دستگاه های کاربران استفاده کرده است.

واتس اپ گفت: گزارشهایی که  مدیرعامل 
درباره NSO منتشــر می شود با یافته های 
حمله سال ۲۰۱۹ به واتس اپ همخوانی دارد. 
تصور می رود فعاالن حقوق بشــر و روزنامه 
نگاران هم در میان قربانیان این حمالت هک 

بوده اند.
اظهارات مدیرعامــل واتس اپ در واکنش 
به ایــن ادعاها بوده که دولتها از پگاســوس 
برای هک تلفن ۳۷ نفر شامل همسر و نامزد 
جمال خاشــقچی، روزنامه نگار ســعودی به 
قتل رسیده در کنسولگری عربستان سعودی 
در اســتانبول اســتفاده کرده اند. این اهداف 
همچنین در فهرســت ســال ۲۰۱۶ از بیش 
از ۵۰ هزار شــماره تلفن متعلــق به فعاالن، 
روزنامه نگاران و سیاســتمداران وجود دارند 
اما مشــخص نیســت عالوه بر ۳۷ نفر مورد 

اشاره فرد دیگری هم هدف این حمالت قرار 
گرفته است یا خیر.

گروه اسرائیلی NSO ادعاهای مطرح شده 
درباره این عملیاتهای هک و فهرست مذکور 
را قویــا تکذیب کرده و اصــرار دارد که هیچ 
مبنای واقعی ندارد و این فهرســت بزرگتر از 
آن است که منحصرا جزو اهداف پگاسوس در 
نظر گرفته شود. همچنین اظهارات کت کارت 
را به چالش کشــیده و این ســوال را مطرح 
کرده که آیــا مدیر واتس اپ ابزارهای دیگری 
بــرای مقابله با کــودک آزارها، تروریســتها 
و مجرمانــی که از نرم افزار رمزنگاری شــده 

واتس اپ استفاده می کنند دارد.
بر اســاس گزارش انگجت، کت کارت این 
توضیح را قبول نکرد و به این اشــاره کرد که 
۱۴۰۰ نفری که هدف پگاســوس قرار گرفته 
اند نشــان می دهد که اهداف این جاسوس 

افزار بسیار باال بوده است.

منابع خبــری ضمن اعالم ورود یــک کاروان نظامی 
بزرگ آمریکا به خاک سوریه، احتمال می دهند این کشور 
قصد احداث پایگاهی جدید در شــمال و شرق سوریه را 

داشته باشد. 
خبرگزاری رسمی سوریه )ســانا( از ورود یک کاروان 
متعلق به نیروهای آمریکایی به پایگاه الشدادی در حومه 
الحسکه در شمال شرق سوریه خبر داد و این درحالیست 
که دیده بان حقوق بشــر سوریه از احتمال احداث پایگاه 
نظامی جدید در ســوریه توسط آمریکا خبر می دهد. این 
خبرگزاری روز شنبه اعالم کرد که نیروهای آمریکایی به 
تقویت پایگاه های خود در منطقه الجزیره ادامه می دهند 
و از طریــق دو بالگرد نظامی، تجهیــزات، مهمات و مواد 
لجســتیک و شماری نظامی به پایگاه الشدادی در جنوب 
الحســکه وارد کردند. از طرفی دیگر، ســازمان دیده بان 

حقوق بشــر ســوریه نیز گفت که این کاروان متشکل از 
۷۵ کامیــون بود که اکثر آنها حامــل خودروهای نظامی 
و زرهی بودند کــه از طریق گذرگاه مرزی الولید با اقلیم 
کردســتان عراق وارد خاک سوریه شدند. این سازمان به 
نقل از منابع خود خبر داد که نیروهای ائتالف بین المللی 
به رهبــری آمریکا این کاروان را با هــدف احداث پایگاه 
نظامی جدید در شــمال و شرق سوریه وارد کردند. اکثر 
خاک اســتان های الحسکه، دیر الزور و الرقه که سرشار از 
منابع انرژی هســتند، تحت کنترل نیروهای دموکراتیک 
ســوریه )قسد( تحت حمایت ائتالف بین المللی قرار دارد. 
مقامات ســوریه، آمریکا را به قاچاق نفت سوریه و فروش 
آن در خارج از کشور متهم می کنند و این اقدام آمریکا را 
با هدف محرومیت ملت سوریه از حق خود و نقض آشکار 

قوانین بین المللی می دانند.

سایت اسرائیلی»دبکا« نوشت، نیروهای روسیه در سوریه 
از فرماندهی روسیه در مسکو دستور گرفته اند که در صورت 
ورود  موشــک ها و جنگنده های اســرائیلی به حریم هوایی 

سوریه آنها را رهگیری کنند.
به گزارش ایســنا، سایت عبری زبان دبکا در گزارشی که 
روز شنبه منتشــر کرد، بیان داشت که برخی منابع وزارت 
دفاع روسیه موضوع تغییر سیاست های روسیه را تأیید کردند 
و افســران روسی مسؤول سامانه های دفاع هوایی در سوریه 
برای سرنگونی موشک ها و جنگنده های اسرائیلی در صورت 

نفوذ به حریم هوایی سوریه تالش خواهند کرد.
این ســایت با اشــاره به توقف اجرای توافقنامه محرمانه  
منعقد شــده در اواخر ســال ۲۰۱۸ میان والدیمیر پوتین، 
رئیس جمهوری روسیه و بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر سابق 
رژیم صهیونیستی اشاره کرد که بر اساس آن جنگنده های 

اسرائیلی اجازه فعالیت آزادانه در سوریه را داشتند و نیروهای 
روسیه علیه آنها وارد عمل نمی شدند.

پایگاه مذکور به تغییر سیاست های روسیه در پی حمله 
اخیر جنگنده های اسرائیلی به حلب و رهگیری هفت راکت از 
مجموع هشت راکت شلیک شده توسط این جنگنده ها اشاره 
کرد و افزود، پس از آن، حمله دیگر اسرائیل مناطق نزدیک 
مرز میان ســوریه و لبنان را هدف قرار داد که طی آن چهار 
موشک هدایت شــونده از داخل حریم هوایی لبنان شلیک 
شد و منابع روسی اظهار کردند که این بار همه موشک های 
اســرائیلی رهگیری شدند. این منبع تغییر در سیاست های 
روســیه را پس از رایزنی والدیمیر پوتین، رئیس جمهوری 
روسیه با جو بایدن، همتای آمریکایی خود و ابراز مخالفت با 
تداوم حمالت اسرائیل در سوریه عنوان و ادعا کرد که بایدن 

برای این تغییر چراغ سبز نشان داد.

تغییر بازی ارتش سرخ در سوریهورود کاروان بزرگ آمریکا به خاک سوریه

دور چهارم گفــت و گوهای راهبردی میان 
آمریکا و عراق در حالی قرار اســت روز دوشنبه 
به وقت محلــی با حضور »مصطفی الکاظمی« 
نخســت وزیر عراق در کاخ سفید آغاز شود که 

روز جمعه در سطح وزرا کلید خورده است.
به گزارش ایرنا، هیات مذاکره کننده عراقی 
به ریاست »فواد حسین« وزیر خارجه عراق که 
با هدف آماده ســازی گفت و گوهای راهبردی 
میان آمریکا و عراق، در واشنگتن به سر می برد،  
از روز جمعــه ۲۳ جــوالی ۲۰۲۱ ) اول مرداد 
۱۴۰۰( این گفت وگوها  را آغاز کرده تا نخست 
وزیر عراق  که بعنوان دومین رهبر جهان عرب 
۲۶ جــوالی )۴ مرداد( میهمــان »جو بایدن« 
رئیس جمهوری آمریکا در کاخ سفید است، این 

مذاکرات را هدایت و نهایی کند.
روزنامه »وال استریت ژورنال« روز پنجشنبه 
همزمان با حضور هیات عراقی در واشــنگتن 
از توافق آمریکا و عراق بــرای خروج نیروهای 
آمریکایی از این کشــور تا پایان سال میالدی 
جاری خبــر داد اما بالفاصله روزنامه آمریکایی 
»پولیتیکــو« گــزارش داد: ماموریت نظامیان 
آمریکایی در عراق به مستشاری تغییر می کند.

این روزنامه به نقل از منابع مطلع نوشــت 
مقامات دو کشور قصد دارند که این تغییر را روز 
دوشنبه پس از دیدار الکاظمی با بایدن در کاخ 

سفید اعالم کنند.
این رسانه آمریکایی نوشت: این طرح شامل 
خروج نظامیان آمریکا نیســت و گروهی از این 

نظامیان برای مدت نامعلوم در خاک عراق باقی 
خواهند ماند. به نوشته پولیتیکو، نظامیانی که 
در خاک عراق باقی می مانند، وظیفه پشتیبانی 
اطالعاتی، لجستیک و شناســایی از نیروهای 
عراقی در مبــارزه با گروه داعــش را به عهده 
خواهند داشــت. وزیر امور خارجه عراق نیز به 
روزنامه وال استریت ژورنال گفت: ما به نیروهای 
رزمی )آمریکایی( نیاز نداریم زیرا دارای نیروی 

کافی هستیم.
وی در عین حال افــزود: ما به همکاری در 
زمینــه اطالعات، کمک در آمــوزش نیروها و 

پشتیبانی هوایی نیاز داریم.
پیش از اظهارات فواد حســین، »برت مک 
گورک« هماهنگ کننده امور خاورمیانه در کاخ 
سفید در دیدار با مقام های ارشد عراقی به آنها 
از تصمیم آمریکا برای خروج مرحله ای نیرو و 

تجهیزات نظامی خود از عراق خبر داده بود.
در بیانیــه ای کــه درباره مذاکــرات میان 
هیات هــای عالی رتبه واشــنگتن و بغداد نیز 
منتشر شــده، به محورهایی از جنبه های دیگر 
گفت وگوی راهبردی همچون بهداشت عمومی 
و همــه گیری، امور بشردوســتانه، انرژی پاک 
و تغییــرات آب و هوایی، همــکاری اقتصادی 
و انتخابــات، آموزش عالی، علــوم و فرهنگ و 

کمک های آمریکا اشاره شده است.
 واکنش ها به اظهارات

 وزیر خارجه عراق 
اظهــارات وزیر خارجه عراق در کشــورش 

واکنش هیأت هماهنگــی گروه های مقاومت 
عراق  را در پی داشــت که در بیانیه ای تاکید 
کرد: شرط مقاومت، اجازه ندادن به حضور یک 

سرباز خارجی در خاک عراق است.
بــه گــزارش المیادین، هیــأت هماهنگی 
گروه های مقاومت عراق تأکید کرد که مأموریت 
نیروهای هوایی آمریکا در عراق، دفاع از امنیت 
رژیم صهیونیستی و جاسوسی از مقاومت است 
و خروج واقعی آمریکا از عراق در صورتی عملی 
خواهد شــد که نیروهای آمریکایی به صورت 

کامل از اراضی عراق عقب نشینی کنند.
»قیس الخزعلی« دبیرکل عصائب اهل الحق 
عراق نیز حضور نظامیــان آمریکایی در عراق 
را در تضــاد با منافع عراق دانســت و گفت که 
این حضور اگر نفعی داشته باشد، به نفع رژیم 
صهیونیستی است که عراق و عراقی ها را دشمن 

اول خود می داند.
وی اظهارات وزیر خارجه عراق درباره اینکه 
نیروهای امنیتی عراق هنوز به کمک نیروهای 
آمریکایی نیاز دارند، بسیار تاسف آور و غیر قابل 
قبول ار سوی هر عراقی دانست که به موسسات 

نظامی و امنیتی این کشور افتخار می کند.
»سید عمار حکیم« رییس ائتالف سیاسی 
»قوی الدولة الوطنیة« و رهبر جریان »حکمت 
ملی« عراق در پیامی درباره مذاکرات راهبردی 
بغداد و واشــنگتن نوشــت: مذاکرات را چنان 
پیش ببرید که موجب خروج نیروهای آمریکایی 

از کشور شود.

به گــزارش ایرنا از کانــال تلگرامی حکیم، 
وی افــزود:  با اعتماد کامل بــه هیأت عراقی 
مذاکره کننده در دوره تازه گفت وگوی راهبردی 
با آمریکا در واشنگتن، امیدواریم که با مهارت و 
عملکرد حرفه ای منافع عالی کشــور را در نظر 

داشته باشند.
رهبــر جریان حکمت ملی عــراق بار دیگر 
تأکید کرد: هیات عراق، مذاکرات را چنان پیش 
ببرند که به توافقی ســازنده و استوار بینجامد. 
این مذاکرات باید موجب خروج نیروهای نظامی 
خارجی از عراق شــود و بــر همکاری امنیتی، 
اقتصادی و فرهنگی میان بغداد و واشــنگتن 

تمرکز داشته باشد.
مردم و اکثر مسووالن عراق در مناسبت های 
مختلف بر لزوم خروج نیروهــای آمریکایی از 
کشورشان در راستای اجرای مصوبه پارلمان در 

این زمینه تاکید کرده اند.
پارلمان عراق در پی اقدام تروریستی آمریکا 

در ترور ســردار سپهبد شــهید حاج »قاسم 
سلیمانی« فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه 
پاســداران انقالب اسالمی ایران و شهید حاج 
»ابومهــدی المهندس« نائب رئیس پیشــین 
سازمان »الحشد الشــعبی« عراق در دی ماه 
ســال ۹۸، طرح اخراج نظامیــان آمریکایی از 
خاک این کشــور را تصویب کرد اما آمریکا بر 
نقض این مصوبه و باقی ماندن در خاک عراق 

اصرار دارد.
برخی کشورهای منطقه از جمله عربستان 
کــه قصــد دارند در ســایه حضــور نیروهای 
آمریکایی و خارجی در عراق، دخالت های خود 
در این کشور را توسعه دهند، دوست ندارند تا 
نیروهای آمریکایی که به بهانه مبارزه با تروریسم 
و داعش وارد این کشور شده اند و سیاست های 
آن ها در جهت حمایت از گروه های تروریستی 
و برهم زدن آرامش منطقه است، عراق را ترک 

کنند.    

تغییرات برنامه پنتاگون برای تخلیه عراق نسبت به افغانستان

بحث درباره سالمتی بایدن
پزشک سابق کاخ ســفید در دوره های ریاست جمهوری باراک اوباما و دونالد 
ترامپ تاکید کرد »جو بایدن« رئیس جمهوری کنونی این کشــور با یک بیماری 
جدی مواجه است و مجبور خواهد شد پیش از پایان دوره  مسئولیتش استعفا دهد.

به گزارش دیلی میل آنالین ، »رانی جاکســون« که در میان ۱۴ قانون گذار 
جمهوری خواه اســت که خواهان آزمایشات ســالمتی جامع از رئیس جمهوری 
آمریکا شده اند همچنین اعالم کرد در صورتی که بایدن استعفا ندهد قانون بیست 
و پنجم آمریکا شامل او خواهد شد که عدم صالحیت ریاست جمهوری بایدن را 

تایید می کند.  
از قانون بیست و پنجم آمریکا زمانی استفاده می شود که رییس جمهوری این 

کشور فوت شود، استعفا دهد و یا عدم صالحیت او تایید شده باشد.  
وی در یک برنامه تلوزیونی گفت: بایدن با یک مشــکل جدی مواجه است و 
وضعیت او بدتر خواهد شد.  این دیگر یک آبرو ریزی نیست. وی گیج است و گم 
شده به نظر می رسد. او به ندرت می تواند یک جمله پیوسته و کامل بگوید. بایدن 

باید یک آزمایش جامع انجام دهد و نتیجه آن را منتشر کند.  
وی ضمــن انتقاد از دورویی منتقدان ترامپ که از او خواســته بودند آزمایش 

سالمت انجام دهد، گفت این افراد اکنون سکوت کرده اند.  
اوایل ماه جاری میالدی، جاکسون رفتارهای بایدن را نگران کننده خواند و به 
فراموشــی و پاسخ های گیج کننده او اشاره کرد. این قانون گذار خاطر نشان کرد 
که گاف های بایدن که به یک ویژگی شخصیتی او تبدیل شده، نشان زوال ذهنی 

نیست بلکه از رفتارهای غیر معمول رئیس جمهوری آمریکا حکایت دارد.  
اظهارات این نماینده جمهوری خواه یک روز پس از آن منتشــر می شــود که 
بایدن، که دارای لکنت زبان است، در یک جلسه مطبوعاتی در تاالر شهر در ایالت 

اوهایو بارها دچار لکنت شد و به سختی توانست به سواالت پاسخ دهد.  
در ماه های اخیر منتقدان رئیس جمهوری آمریکا به چندین مورد حواس پرتی 
وی مانند فراموشــی نام وزیر دفاع آمریکا هنگام پاسخ دادن به سواالت، سکوت 
طوالنی و همچنین رفتارهای عجیب وی در یک کنفرانس مطبوعاتی کاخ سفید، 

اشاره کرده اند.

ویژه

افشای اطالعات کاربران کالب هاوس
به گزارش محققان امنیتی، اطالعات کاربران شبکه اجتماعی کالب هاوس به 
سرقت رفته و قرار است در »دارک نت« به فروش برسد. سارق برای اثبات ادعای 

خود ۸۳ میلیون شماره تلفن را مجانی در اختیار عالقمندان قرار می دهد.
ایندیا تایمز از قول محققان امنیتی نوشته است که اطالعات ۳ میلیارد و ۸۰۰ 
میلیون نفر از کاربران شبکه اجتماعی کالب هاوس به سرقت رفته و قرار است این 

اطالعات در »دارک نت« در ماه سپتامبر به مزایده گذاشته شود.
»مارک روف« پژوهشــگر امنیت فضای مجازی با انتشــار توئیتی نوشت: » 
داده های پایگاه شبکه اجتماعی کالب هاوس برای فروش در دارک نت قرار گرفته 
اســت«. او در توئیت خود تصویری از انجمن دارک نت را منتشر کرده که در آن 
داده های لورفته کالب هاوس نشــان داده شده است. این پست توسط کاربری با 
عکس پروفایل ماسک گای فاکس، با جزئیات بیشتر در مورد هک داده ها، ارسال 

شده است.
فروشنده اعالم کرده که شماره تلفن ثابت، تلفن همراه، شماره تلفن شرکت ها و 
افراد خصوصی در این اطالعات قرار دارند و او برای اثبات ادعای خود شماره تلفن 

۸۳ میلیون نفر را به صورت مجانی در اختیار عالقمندان قرار می دهد.
کالب هاوس یک برنامه چت صوتی زنده است که در آن کاربران یک اتاق ایجاد 

و در آن صحبت می کنند.
به گفته کارشناسان، هک شدن این حجم عظیم از شماره های تلفن به دلیل 
ثبت دفترچه تلفن های کاربران توســط کالب هاوس است که به شکل محرمانه 
صورت گرفته است. بدین ترتیب کالب هاوس به شماره تلفن افرادی دست یافته  
که حتی از این اپ هم اســتفاده نمی کنند. کالب هاوس اعالم کرده است که ۱۰ 

میلیون کاربر دارد.  

ابتالی بیش از ۱۰۰ مامور سازمان سیا به »سندرم هاوانا«
ویلیام برنز، رئیس سازمان اطالعات مرکزی آمریکا )سیا(، اعالم کرد دست کم 
۱۰۰ مامور این سازمان و اعضای خانواده هایشان به »سندرم هاوانا« مبتال شده اند.

به گزارش ایندیپندنت، این افراد جزو ۲۰۰ مقام آمریکایی و خویشــان آن ها 
در سراسر جهان  هستند که بنا به گزارش ها به این بیماری مرموز مبتال شده اند.

برنز  در نخستین مصاحبه اش پس از آنکه جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا، 
او را در ماه مه به ریاســت سیا برگزید به شبکه رادیوی عمومی ملی )ان پی آر( از 
تالش های این ســازمان برای تقویت تحقیقات در مورد این ســندرم گفت. خبر 

شیوع این سندرم نخستین  بار پنج سال پیش انتشار یافت.
او ســتاد بحرانی برای یافتن دالیل و منشــا این بیماری تشکیل داده است و 
ریاســت آن با مامور ارشدی است که در سال ۲۰۱۱ به ردگیری اسامه بن الدن 

کمک کرد.
او در پاسخ به سوالی در مورد تعداد ماموران مبتال گفت: »احتماال از زمانی که 
ســندرم هاوانا ]اولین بار[ در سال ۲۰۱۶ به ثبت رسید تا کنون چند صد نفر در 

دولت ایاالت متحده و در کل جهان مبتال شده اند.«
او افزود: »از این تعداد مبتال، شاید حدود ۱۰۰ نفرشان همکاران و ماموران من 

و اعضای خانواده هایشان باشند.«
آثار شناخته شــده در نوع وخیم این بیماری شــامل آسیب های شدید مغزی 
و از دست دادن شــنوایی و همچنین سرگیجه و سردردهایی است که منجر به 

بازنشستگی قبل از موعد تعدادی از ماموران ایاالت متحده شده است.
ده ها مورد دیگر )از ابتال به این بیماری( در دفترهای دیپلماتیک ایاالت متحده 
در چین و روســیه گزارش شده است. دولت بایدن هفته پیش اعالم کرد مشغول 

بررسی سایر موارد گزارش شده در وین است.

راه حل ایده آل طالبان
الجزیره: »محمد نعیم« ســخنگوی گروه طالبــان بعد از حمالت هوایی 
آمریکا به مواضعی در افغانســتان و گفت وگوی تلفنــی »جو بایدن« رئیس 
جمهوری آمریکا با »اشرف غنی« همتای افغانستانی خود به شبکه تلویزیونی 
»المیادین« گفت: واشنگتن و کابل توافقی را پذیرفتند که بر ایجاد یک نظام 
جدید  اسالمی تاکید می کند. وی افزود که نظام افغانستان باید اسالمی باشد 

اما چگونگی آن در گفت وگو ها رقم می خورد.

موضع تند چین درباره آمریکا
گلوبال تایمز:»وانگ یی«وزیر خارجه چین پیش از سفر »وندی شرمن« 
معــاون وزیر خارجــه آمریکا به پکن گفت، هیچ کشــوری نســبت به دیگر 
کشورهای جهان برتری ندارد و چین هرگز اجازه نمی دهد که کشوری چنین 

فکری داشته باشد.

افزایش تلفات سیل هند
ایندیاتودی: با ادامه بارش های ســیل آســا در ایالت ماهاراشترا واقع در 
جنوب هند، مقامات این کشور از افزایش تلفات انسانی به ۱۳۶ نفر و همچنین 

تخلیه ۸۴ هزار نفر ساکنان مناطق سیل زده خبر دادند.

هشدار درباره آمارکرونا در آلمان
رویترز: »هلگه براون« رئیس دفتر »آنگال مرکل« صدراعظم آلمان ضمن 
ابــراز نگرانی در مورد افزایش موارد جدید ابتال به کرونا طی هفته های آینده، 
گفت که ممکن اســت این رقم تا پایان سپتامبر )۸ مهر( به یکصد هزار مورد 
در روز برســد و مشکالت بزرگی را برای بســیاری از مشاغل ایجاد کند. پس 
از ۲ ماه کاهش پایدار مــوارد ابتال به کووید - ۱۹ در بزرگترین اقتصاد اروپا، 
موارد جدید ابتال از اوایل ماه جاری میالدی به واســطه شیوع گونه دلتای این 

بیماری افزایش یافته است.

احتمال سقوط کابینه بنت
اسرائیل الیوم: مسؤوالن ارشد اسرائیلی پیش بینی کردند که دولت نفتالی 

بنت به دلیل خواسته های دولت بایدن درباره فلسطینی ها منحل شود.

امنیت

رویداد

کوتاه از جهان


