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گروهبینالملــل-هدیهگلمحمدی: 
دو کشــور آمریکا و چین جنگ لفظی به راه 
انداختنــد، زیــرا دو طرف پــس از تازه ترین 
نشست های ملتهب خودشان در سطح ارشد، 

برای تنظیم روایتی از ماجرا تالش کردند. 
در همین حال، »کین گانگ« سفیر جدید 
چین عازم آمریکا می شــود تا بــه گمانه زنی 
درباره اینکه چه شــخصی قرار اســت وظیفه 
دشــوار کاهش تنش در روابط این دو قدرت 
جهان را عهده دار شــود، پایان دهد. ســفیر 
جدید چین یک دیپلمات کارآزموده است که 
بر روابط اروپایی، اطالعات، مســائل پروتکل 
دولتی نظارت داشــت و این مســوولیت را از 
سویی تیانکای که هشت سال در برهه پرتنش 
در روابط دوجانبه در واشنگتن مستقر بود، به 
عهده گرفت. دوره او دستخوش تحوالت ناشی 
از یک جنگ تجاری و رویارویی اســتراتژیک 
در چند جبهه بود. تصمیــم در مورد اعطای 
ایــن نقش مهم یــه کین گانگ کــه تجربه 
مستقیمی درباره مسائل آمریکا ندارد، با توجه 
به چالشهای بیشــماری که در روابط آمریکا 

- چین وجود دارد، مایه تعجب بسیاری شد.
به گزارش ســی.ان.ان، هیات آمریکایی به 
رهبری »وندی شــرمن« معاون وزیر خارجه 
آمریکا بــا »وانگ یی« وزیــر خارجه چین و 
دیگر مقامهای ارشــد این کشور در تیانجین 
مالقات کرد و این دیدار یک هفته پس از آن 
انجام شــد که دولت بایدن به یک ائتالف بین 
المللی برای محکوم کردن چین بابت حمالت 

سایبری جهانی آن پیوست.
وزارت خارجــه آمریــکا این نشســتها را 
»دوســتانه و باز« توصیف کــرد که می توان 
گفت این کدی دیپلماتیک برای یک مشاجره 
اســت و پکن را به عنــوان یک طرف منزوی 
بین المللی به تصویر کشــید کــه هنجارهای 
بین المللی را نقض میکند و فهرستی از نسل 
کشی چین در سین کیانگ و امتناع آن برای 
همــکاری در یک تحقیقات بیــن المللی در 

رابطه با منشاء ویروس کرونا ارائه کرد.
ند پرایس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا 
دوشنبه در بیانیه ای گفت: معاون وزیر خارجه 
تاکید کرد که ایاالت متحده از رقابت ســخت 
میان کشورهایمان استقبال میکند و اینکه ما 
قصد داریم به تقویت رویــه رقابتی خودمان 
ادامه دهیم امــا ما دنبال درگیــری با چین 

نیستیم.
پکن این مذاکرات را »عمیق و دوســتانه« 
توصیف کرد و با ســیلی از محکومیت پاسخ 
داد. مقامهــای چینــی »نارضایتــی عمیق« 
خودشان را از »سیاســت به شدت خطرناک 

واشــنگتن در قبال چین« ابراز کرده و آن را 
به ریاکاری در مساله حقوق بشر متهم کردند.

رویارویی
ژائو لیجیان، سخنگوی وزارت خارجه چین 
گفت، مقامهای چینی درخواســت دارند که 
آمریکا فورا به مداخلــه در امور داخلی چین 
پایان دهه، آســیب رساندن به منافع چین را 
خاتمــه دهد و عبور از خــط قرمز را متوقف 
کرده، دیگر با آتش بازی نکند و از سازماندهی 

گروه مقابله به اسم ارزشها خودداری کند.
این دو کشــور در تالش هستند که امتیاز 
به دســت آورند. آنها برای مدیریت مهمترین 
روابط دوجانبه جهــان و فراهم کردن زمینه 
اولین نشست رهبران میان جو بایدن، رئیس 
جمهــوری آمریکا و شــی جینپینگ، رئیس 
جمهوری چین که انتظار میرود در نشســت 
اکتبر گروه هفت باشــد، دســت و پنجه نرم 
میکننــد. با وجود این لحن کوبنده، دو طرف 

به ادامه گفتگوها تمایل نشان دادند.
نیــل توماس، تحلیلگر چینی در اوراســیا 
گــروپ که یک شــرکت مشــاوره سیاســی 
اســت، گفت: آمریکا و چیــن در دوره رقابت 
استراتژیک به سر میبرند، روابط به طور کلی 
رو به افول میرود و این روند در طول مذاکرات 
اخیر هم ادامه داشــت. اما این حقیقت که دو 
طرف میخواستند این نشست را برگزار کنند، 

نشان میدهد که بایدن و شی جینپینگ هنوز 
هــم میخواهند نوعی پایــه در زیر این روابط 
رو بــه وخامت قرار دهند زیرا آنها میدانند که 
این مهمترین روابط دوجانبه در جهان است. 
این تبعات مهمی روی ثبات جهانی دارد، روی 

سیاست، امنیت و اقتصاد.
وندی شــرمن، معاون وزیر خارجه آمریکا 
هم بعــد از این دیــدار به نیویــورک تایمز 
گفــت: در حوزه هایی که ما منافع مشــترک 
داریم و منافع جهانــی بزرگی وجود دارد، ما 
گفتگوهای بسیار اساسی داشتیم و ایده هایی 
را رد و بدل کردیــم. باید ببینیم این روند به 

کجا می انجامد.
نشستهای وندی شرمن در چین، در ادامه 
تور آسیایی او در ژاپن، کره و مغولستان انجام 
شد و در شــرایطی بود که لوید آستین، وزیر 
دفاع آمریــکا به ســنگاپور و آنتونی بلینکن، 
وزیر خارجه آمریکا به هند ســفر کرده بودند 
و همگی اینها بازتاب اهمیتی است که دولت 

بایدن برای آسیا قائل شده است.
ســفر وندی شــرمن به تیانجین در واقع 
اولین نشســت عالــی رتبه از زمان نشســت 
پرتنــش ماه مارس در آالســکا میان بلینکن 
و جیک سالیوان، مشــاور امنیت ملی آمریکا 
با وانگ یی و مقامهای ارشــد چین به شــمار 
میرود. این اظهارات پس از نشستهای شرمن 

نشــان میدهد که مناقشــه های ماه مارس نه 
تنها حل نشده باقی مانده است بلکه همچنان 
ادامه خواهد یافت، خصوصا بر ســر مســائل 
حقوق بشری در آســتانه میزبانی پکن برای 
المپیک زمستانی و تالشهای بین المللی برای 

تعیین منشاء ویروس کرونا.
ند پراس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا 
گفت: معاون وزیر خارجــه به طور خصوصی 
نگرانی ها را ابراز کرد، همانطور که ما پیشــتر 
بطور علنــی درباره اقدامــات چین که مغایر 
ارزش هــا و منافع ما و متحدان و شــرکای 
ماســت و قوانین مبنی بر قانون بین المللی را 

نقض میکند، گفته بودیم.
پرایس ادامه داد: خانم شــرمن نگرانی ها 
درباره وضعیت حقوق بشــر، شــامل سرکوب 
غیردموکراتیــک پکن در هنگ کنگ، نســل 
کشــی کنونی و جنایت علیه بشریت در سین 
کیانگ، ســوءرفتارها در تبت و محدودسازی 
دسترســی رســانه ها و آزادی مطبوعات را 
مطرح کردند. او همچنیــن درباره نگرانیهای 
ما در مورد رفتار پکن در فضای ســایبری، در 
تنگه تایوان و در دریای چین شرقی و جنوبی 

گفت.
نشست وندی شــرمن تنها چند روز پس 
از مخالفت چین با برنامه ســازمان بهداشــت 
جهانــی برای فاز دوم تحقیقــات در رابطه با 

منشــاء ویروس کرونا انجام شد. پرایس تاکید 
کــرد: معاون وزیر خارجه همچنین نگرانی ها 
درباره امتناع چین برای همکاری با ســازمان 
بهداشــت جهانی و اجرای فاز دوم تحقیقات 
در چین درباره منشــاء کرونا را مطرح کرد. او 
همچنین در رابطه با مساله بازداشت آمریکایی 
ها و کانادایی ها در چین طبق ممنوعیت های 
خروج صحبت داشــت و بــه مقامهای چین 
یادآور شــد که مردم اهرمی بــرای چانه زنی 

نیستند.
در بیانیه چینی ها دربــاره اولین مالقات 
شرمن با شی فنگ، معاون وزیر خارجه چین 
آمده اســت که او به شرمن گفت که رابطه پر 
اصطــکاک آمریکا و چین به دلیل هیچ یک از 
موضوعات مطرح شــده شرمن نیست بلکه به 
دلیل نمایش آمریکایی هــا از چین به عنوان 

»دشمن فرضی« است.
براساس این بیانیه، شی فنگ همچنین به 
وندی شرمن گفت که این آمریکاست که نظم 
جهانــی مبتنی بر قانون را کــه بعد از جنگ 
جهانی دوم ایجاد شــد، رها کرده اســت اما 
چین دوســت دارد یک »نوع جدید از روابط 

بین المللی بر مبنای احترام« ایجاد کند.
شــی فنگ همچنیــن گفــت، آمریکا در 
موضعی نیســت که بخواهد بــرای چین در 
زمینه دموکراســی و حقوق بشر موعظه کند 
و به نســل کشــی آمریکایی ها علیه بومیان 
آمریکایی و اقدام ارتش آمریکا اشــاره کرد و 
گفت که آمریکا »مختــرع و صاحب امتیاز و 
حق مالکیــت معنوی« دیپلماســی اجباری 
اســت؛ انتقاد دیگری که واشــنگتن اغلب به 
پکــن بابت رویکــردش در قبال کشــورهای 

کوچک تر و فقیرتر نسبت میدهد.
به دنبال مذاکرات طوالنی روز دوشــنبه، 
ســخنگوی وزارت خارجه چین در کنفرانس 
خبری خود گفــت چیــن نارضایتی عمیق 
خودش را از سیاســت به شــدت خطرناک 
واشــنگتن در قبال کشــورش ابراز داشــته 
اســت. امــا او همچنیــن این مذاکــرات را 
»عمیق و دوســتانه« دانســت و گفت برای 
 توسعه ســالم روابط چین - آمریکا سودمند 

بوده است.  
و ند پرایــس، ســخنگوی وزارت خارجه 
آمریکا گفت، با اینکه وندی شرمن انتقاداتش 
را به اقدامات چین مطرح کرد، »همزمان این 
معــاون وزیر خارجه بر اهمیــت همکاری در 
حوزه های منافع جهانی نظیر بحران اقلیمی، 
مبارزه با مواد مخدر، عدم اشاعه و نگرانی های 
منطقه ای شامل کره شمالی، ایران، افغانستان 

و میانمار« تاکید داشت.

»وندی شرمن« با »وانگ یی« دیدار کرد

بگو مگوی محترمانه چین و آمریکا 

برخی رســانه های عربی منطقه دیروز )ســه شــنبه( اعالم کردند که نظامیان 
آمریکایی اقدام به دستگیری مقامات پیشین گروه تروریستی داعش در استان »دیر 
الزور« ســوریه کرده اند.  بر اساس گزارش این رسانه ها، نیروهای به اصطالح ائتالف 
بین المللی ضد داعش به سرکردگی آمریکا در سوریه، در عملیاتی که هشت فروند 
بالگرد در آن حضور داشتند، یک مقام پیشین گروه تروریستی داعش را در استان 
دیر الزور در شرق سوریه دستگیر کردند. در این گزارش ها آمده است که در عملیات 
نظامیان اشغالگر آمریکا که توسط ۸ بالگرد و یک نفربر نظامی با فرود چتربازان در 
روســتای »الزر« انجام گرفت، مسئول سابق »اداره درمان و بهداشت والیت فرات« 
وابسته به داعش و مقامی دیگر از این گروه از اهالی شهر »البولیل« بازداشت شدند.

افزایش تحرکات آمریکا در سوریه
یک شبکه تلویزیونی متعلق به مخالفان دولت میانمار دیروز سه شنبه گزارش 
کرد، کمیســیون انتخاباتی میانمار نتایج انتخابات سراسری ماه نوامبر گذشته را 
باطل اعالم کرد. به گزارش اسپوتنیک، بر اساس گزارش شبکه تلویزیونی مخالف 
Mizzima، نتایج این انتخابات بر مبنای »موارد گسترده نقض قوانین انتخاباتی« 
لغو شدند. این شبکه تصریح کرد، لغو این نتایج راه را برای انحالل اجباری حزب 
»لیگ ملی برای دموکراســی« آنگ سان سوچی که در انتخابات ۲۰۲۰ به شکل 
قاطع پیروز شد، هموار می کند. در نوامبر ۲۰۲۰ ارتش میانمار تحقیقاتی را علیه 
حزب لیگ ملی برای دموکراسی از بابت تقلب انتخاباتی به جریان انداخته و این 

حزب حاکم سابق را متهم به پر کردن صندوقها با ۱.۳ میلیون برگه رای کرد.

ابطال انتخابات2020میانمار
خبرگزاری یونهاپ به نقل از دفتر ریاســت جمهوری کره جنوبی اعالم کرد 
که کره شــمالی و جنوبی خط ارتباطی مرزی قطع شده را بار دیگر برقرار کرده 
اند. به گزارش یونهاپ، کاخ آبی کاخ ریاست جمهوری کره جنوبی روز سه شنبه 
در بیانیه ای اعالم کرد که رهبران دو کشــور از ماه آوریل نامه های شــخصی را 
بــا هدف بهبود روابط مبادله کرده و دو طرف در این نامه ها توافق کرده اند که 
ارتباط مستقیم مرزی را به عنوان اولین گام برقرار کنند. در این بیانیه آمده است: 
دو رهبر همچنین توافق کرده اند که اعتماد متقابل را در اسرع وقت احیا کنند 
و رابطه را دوباره پیش ببرند. همزمان »کی ســی ان ای« خبرگزاری رسمی کره 

شمالی نیز از برقراری خط ارتباطی میان دو کشور خبر داد.

برقراری ارتباط مجدد سئول و  پیونگ یانگ

اعالم حکومت نظامی  در تونس

»قیس ســعید« رئیس جمهــوری تونس 
شامگاه دوشنبه دستور منع رفت و آمد شبانه 
را به مدت یک ماه صادر کرد. به گزارش ایرنا از 
رسانه های تونسی، براساس این دستور ریاست 

جمهوری تونس، از ســاعت ۱۹ تا ۶ صبح به 
مدت یک ماه منع رفــت و آمد برقرار خواهد 

بود.
در همیــن حال،فرحان حق ســخنگوی 

دبیرکل ســازمان ملل متحد دوشــنبه شب 
در واکنش به برکناری نخســت وزیر تونس و 
تعلیــق فعالیت های پارلمــان به کمک ارتش 
گفــت: اختالفات بایــد از راه گفت وگو حل و 

فصل شود.
ریاست جمهوری تونس همچنین هرگونه 
تجمع بیش از ســه نفر در جاده های عمومی و 
میدان ها را ممنوع کرده است.البته از این منع 
آمد و شد، افرادی که در شیفت شب مشغول 
به کار هســتند و نیز بیماران اورژانسی معاف 

شده اند.
سعید در جریان دیدار با رهبران سندیکاها 
و نهادهای کارگری تونس از شهروندان تونسی 

خواست که آرام باشند و به خیابان ها نیایند.

وی در ایــن باره گفت کــه تونس مراحل  
تاریخی و سختی را پشت سر میگذارد و مدعی 
شــد که وی به خاطر ملت مسؤولیت کامل را 
خواهد پذیرفت.  سعید خطاب به مردم تونس 
افزود: با وجود هشــدار پشت هشدار، صبرمان 
تمام شد و کارد به استخوان رسید، در بسیاری 
از مناســبت ها می توانستم شــخصی را برای 
تشکیل کابینه انتخاب کنم اما می دانستم وی 

از اعتماد اکثریت برخودار نیست.
وی ادامــه داد: دســتکم در دو مورد این 
مســأله فراهم بود که این چنین اشخاصی را 
انتخاب کنم، اما به نهادهــا و مقامات احترام 

گذاشتم.
او گفــت که بــرای انتخاب فــردی برای 

تشکیل کابینه تونس بسیار صبور بوده است، 
بارها نیز هشدار داده است اما متأسفانه گوش 
شنوایی نبوده اســت که صدای وی را بشنود. 
برقراری حکومــت نظامی در تونس پس از آن 
روی میدهد که ســعید عالوه برتعلیق فعالیت 
نمایندگان »هشــام  لغــو مصونیت  پارلمان، 
المشیشی« نخست وزیر را از مقام خود برکنار 

کرد.
رئیس جمهــوری تونس گفت که  تصمیم 
گرفتم قوه مجریه را با کمک نخســت وزیری 

که خودم تعیین می کنم، اداره کنم.
این تصمیم به دنبال اعتراض روز یکشنبه 
تونس و دیدار ســعید بــا فرماندهان نظامی و 

امنیتی گرفته شده است.

گزارش اخیر شــورای امنیت ســازمان ملل با هشدار 
نســبت به حضــور هــزاران جنگجوی وابســته به گروه 
تروریستی تحریک طالبان پاکستان در خاک افغانستان از 
ارتباط این عناصر با طالبان و دیگر گروه های جنگ طلب 

در افغانستان خبر داد.
رســانه های پاکستانی روز سه شنبه با استناد به بیست 
و هشــتمین گزارش تیم نظارت بر تحریم ها و پشتیبانی 
تحلیلی در شــورای امنیت ســازمان ملــل اعالم کردند: 
نزدیک به ۶ هزار عضو گروه تروریســتی طالبان پاکستان 
در کنار صدها جنگجوی از شورشــیان  مسلمان ضدچین 
در نزدیکی مرز افغانســتان با پاکســتان و چین مستقر 

هستند.
ناظران ســازمان ملــل گفتند که علی رغــم افزایش 
بی اعتمــادی میان این عناصر، طالبان پاکســتانی روابط 
خود با طالبان افغانســتان را مانند گذشــته حفظ کرده 
است، تحریک طالبان پاکستان اهداف تمایز ضدپاکستان 
دارد و همزمان از اقدامات نظامی طالبان افغانســتان علیه 

نیروهای دولتی این کشور حمایت می کند.

در این گزارش آمده است که الحاق مجدد شاخه های 
انشــعابی به تحریک طالبان پاکســتان )TTP( افزایش 
یافتــه و برآوردها حکایت از وجــود دو هزار و  ۵۰۰ تا ۶ 
هزار جنگجو در افغانســتان دارد در حالی که این عناصر 
از تیرماه ۱۳۹۷ )ژوئن ۲۰۱۸( به ســرکردگی »نور ولی 

محسود« رهبری می شوند.
چالش حضور عناصر تروریستی ضدپاکستان در خاک 
افغانستان موضوعی است که موجب اختالف جدی میان 
کابل و اسالم آبادشده است و زمینه نگرانی دولت و ارتش 
پاکســتان را فراهم کرده اســت . این کشور بارها به ویژه 
با آغاز روند خروج نظامی آمریکا از افغانستان هشدار داده 
که هرگونه تشدید بحران در افغانستان راه را برای جوالن 
عناصر تروریســتی مانند داعش و تحرکات گروه تحریک 
طالبان پاکســتان برای اجرای عملیات های مسلحانه در 

مناطق مشترک مرزی، هموار می کند.
سال گذشته سرکرده گروه تروریستی تحریک طالبان 
در فهرســت تحریم هــای کمیته تحریم شــورای امنیت 

سازمان ملل قرار گرفت.

 وزارت دارایی افغانســتان اعالم کرده است که به دنبال 
تســلط طالبان بر این گذرگاهها در یک ماه گذشته دولت  
۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون افغانی درآمد گمرکی را از دســت 

داده است.
گروه طالبان طی یک ماه گذشــته مرزهای اسالم قلعه 
در اســتان هرات و ابونصر  فراهی با ایران، شیرخان بندر با 
تاجیکستان، اسپین بولدک و  دندپتان با پاکستان ،آی خانم 
با تاجیکســتان و تورغندی با ترکمنستان را به کنترل خود 
درآورده اســت. عوارض گمرکی مهمترین درآمدهای دولت 
افغانستان می باشد که اکنون تنها مرز حیرتان در مزارشریف 
با ازبکستان و تورخم در استان ننگرهار با پاکستان در اختیار 
دولت است و اگر این وضعیت ادامه پیدا کند کابل را با چالش 

جدی بودجه مواجه خواهد کرد.
»رفیع تابع« ســخنگوی وزارت دارایی افغانستان گفته 
اســت که دولت تنها درخردادماه امسال ۷ میلیارد و ۳۰۰ 
میلیون افغانی درآمدهای گمرکی داشته است  اما در تیرماه 
این رقم به ۴ میلیارد و ۶۰۰ میلیون افغانی کاهش یافته است.

به گفته تابع در حال حاضر دولت افغانستان نمی داند که 

درآمدهای گمرکی تحت کنتــرل دولت با چه روش جمع 
آوری و پول های آن به کجا می رود.

اتاق تجارت و ســرمایه  گذاری افغانســتان ، با نگرانی  از 
اوضاع کنونی در گمرک ها و مرزهای این کشور می گوید که 
با کاهش دادوستد  در گمرک های مرزی کشور که دولت بر 
آن ها تسلط ندارد و بی نظمی ها در این گمرک ها، بازرگانان 
را واداشته اســت که عالقمندی خود برای واردات را دست 
دهند. براساس طرح مشترک وزارت صنعت و تجارت، وزارت 
دارایی، اقتصاد، کشــاورزی، نماینــدگان بخش خصوصی و 
ریاســت جمهوری قرار اســت بزودی عملیات ویژه ای برای 
بازپس گیری این مرزها آغاز شود. روزنامه ۸ صبح افغانستان 
گفته اســت که این طرح حدود دو هفته پیش در ریاســت 
جمهوری افغانستان نهایی شده بود اما روند عملی آن تاهنوز 
آغاز نشده است. دولت افغانستان که  به کمک های خارجی 
وابسته  اســت،مهمترین منبع درآمدش را از واردات کاال و 
گمرکات بدســت می آورد که این درآمد در یک ماه گذشته 
با کنترل هفت مرز گمرکی از سوی طالبان با چالش جدی 

مواجه شده است.

کاهش درآمدهای گمرکی افغانستان با سقوط گذرگاه های مرزیارتباطات پیچیده طالبان افغانستان با طالبان پاکستان

بعــد از آنکــه یک مقــام دفتر ریاســت 
جمهوری فرانسه اعالم کرد که امانوئل مکرون 
در واکنــش بــه ماجرای بدافزار جاسوســی 
صهیونیست ها موسوم به »پگاسوس« گوشی 
همراه خــود را عــوض کرده اســت ، رژیم 
صهیونیســتی ناچار شــد وزیر جنگ خود را 

راهی پاریس کند.
خبرگزاری فرانســه اعالم کــرد که »بنی 
گانتــس« قــرار اســت در این ســفر پیگیر 
موضوع جاسوســی از طریق برنامه اسرائیلی 
پگاســوس باشــد. در همین حــال، روزنامه 
»جروزالم پســت« نیز اعالم کرد که گانتس 
روز چهارشنبه آینده قرار است به فرانسه سفر 
کرده و با وزیر دفاع این کشور برای انجام یک 

گفتگوی امنیتی راهبردی دیدار کند.

روزنامه مذکور اشــاره کرد که قرار است 
در این دیدار در مورد اوضاع نابسامان لبنان، 
توافق هســته ای با ایران و برنامه جاسوســی 

پگاسوس بحث و گفتگو شود.
این در حالی اســت کــه امانوئل مکرون 
رئیس جمهور فرانسه در پی افشای جاسوسی 
رژیم صهیونیستی از طریق برنامه پگاسوس، 
خواســتار برگزاری جلســه اضطراری وزارت 
دفاع فرانســه جهت رسیدگی به این موضوع 

شده است.
گفته می شود که این برنامه در فرانسه هم 
مورد استفاده قرار گرفته و مکالمات شماری 
از مسئوالن فرانسوی هم با این برنامه شنود 

شده است.
روزنامــه لومونــد اخیــرا فاش کــرد که 

مســئوالن دولت مراکش از برنامه پگاسوس 
برای شنود مکالمات مکرون استفاده کرده اند.

جنجال بدافزار جاسوســی پگاســوس از 
هفته گذشــته و پس از انتشــار گزارشی از 
سوی چندین رسانه جهانی در مورد نفوذ آن 
به گوشــی های همراه چندین فعال سیاسی، 
خبرنــگار و مقــام سیاســی از جمله رئیس 

جمهوری فرانسه در جهان آغاز شد.
تحقیقــات جامــع بیش از ۱۷ ســازمان 
خبری نشــان داد که از بدافزار جاسوســی 
به »پگاســوس« ســاخت شرکت  موســوم 
برای جاسوسی   NSO فناوری صهیونیستی 
از گوشــی های همراه صدهــا خبرنگار، فعال 
سیاسی و اجتماعی و همچنین سیاستمداران 

در سراسر جهان استفاده شده است.

از  یکــی   CNBC گــزارش  طبــق 
شــخصیت های مهم که گوشی او توسط این 
بدافزار هک شــده، نامزد جمال خاشــقچی 
اســت که توسط عامالن حکومت سعودی در 

سال ۲۰۱۸ به قتل رسید.

کشــورهایی که بیشترین اســتفاده را از 
این بدافزار انجام داده اند شــامل آذربایجان، 
بحرین، مجارستان، هند، قزاقستان، مکزیک، 
مراکش، رواندا، عربســتان سعودی و امارات 

هستند.

توجیه اسرائیل درباره جاسوسی پگاسوس از مکرون

تهدید طوفان استوایی برای المپیک توکیو
سازمان هواشناســی ژاپن از نزدیک شدن طوفان استوایی به این کشور و 
محل برگزاری مسابقات المپیک خبر داد. به گزارش روزنامه »استریت تایمز« 
ســنگاپور، برگزارکنندگان مســابقات المپیک در پی احتمال نزدیک شــدن 
طوفان استوایی به ژاپن بعضی از مسابقات را متوقف و دوباره زمانبندی کردند. 
سرعت بادهای طوفان استوایی »نپارتاک« باالتر از ۱۰۸ کیلومتر بر ساعت 
پیش بینی می شــود. در حال حاضر نپارتاک در حدود ۱۹۰ کیلومتری شرق 
شهِر »چوشــی« است و به ســمت »توکیو« در حال حرکت بود اما در حال 
تغییر مســیر دادن است و پیش بینی می شود اوایل روز چهارشنبه به منطقه 

»میاگی« برسد. 
میاگی و منطقه »ایباراکی« در همسایگی اش میزبان تعدادی از بازی های 
المپیک و از مناطقی است که تعداد کمی از هواداران ورزش اجازه داشتند در 

جایگاه تماشاگر حاضر شوند.
بــا این وجــود برگزارکننــدگان معتقدند این مناطق دســتخوش طوفان 

نمی شوند و مسابقات به قوت خود برگزار خواهند شد.
دیروز مسابقاِت سه گانه زنان به دلیل شروع طوفان در سواحل شرقی ژاپن 
با چالش هایی رو به رو شد. همچنین در مسابقات دوچرخه سواری نیز به دلیل 

لغزنده بودن زمین با ۱۵ دقیقه تاخیر برگزار شد. 
»کاتسونبو کاتو« سخنگوی دولت به خبرنگاران گفت، طوفان به آهستگی 
در حال عبور است و موجب وزیدن بادهای بسیار قوی در کنار سواحل شرقی 
می شــود. وی همچنین درباره بارش باران های ســنگین برای فردا در اطراف 
توکیو هشــدار داد. او از مردم خواســت به دقت اخبار هواشناسی و دستوراِت 

اعالم تخلیه محل را دنبال کنند. 
برخــی خدمات مترو و قطار در مناطقی که طوفان به آنجا خواهد رســید 
متوقف می شوند و دســتورات تخلیه محل در اطراف شهر »آتامی « که اوایل 
ماه جاری در بارش ســنگین باران دچار رانش زمین و منجر به کشــته شدن 

۲۱ نفر شد، داده شده است. 
طوفان های فصلی در ژاپن از ماه مه تا اکتبر اتفاق می افتند که در ماه های 
اوت و ســپتامبر به اوج خود می رســند.  در ســال ۲۰۱۹ کــه ژاپن میزبان 
مســابقات جام جهانی راگبی بود، طوفان »هاگیبیس« منجر به کشته شدن 

بیش از ۱۰۰ نفر شد.

ویژه

افزایش خودکشی در ارتش آمریکا
روزنامه گاردین با اشــاره به روند صعودی آمار خودکشی در میان سربازان 
آمریکایی نوشت: لوید آســتین وزیر دفاع آمریکا به شدت نگران افزایش نرخ 

خودکشی میان سربازان ارتش ایاالت متحده است.
به گزارش روز سه شنبه ایرنا به نقل از تارنمای روزنامه گاردین، وزارت دفاع 
آمریکا قول ارتقا کیفیت زندگی و کمک های بهداشــت روان را در پایگاه های 
ارتش داده است. »لوید آســتین« وزیر دفاع آمریکا از افزایش بی سابقه آمار 

خودکشی در میان نظامیان آمریکا ابراز نگرانی کرده است.
بنابر آمار بدست آمده در سال ۲۰۲۰ میالدی ۳۸۵ سرباز وظیفه آمریکایی 
با خودکشــی به زندگی خود پایان دادند که این میزان نســبت به ۳۲۶ مورد 
گزارش شده توســط پنتاگون در ســال ۲۰۱۸ افزایش چشمگیری را نشان 

می دهد.
آســتین آخر هفته در بازدید از پایگاه هوایی »ایلســون« در آالسکا گفت: 
»من عمیقا نگران نرخ خودکشــی هســتم، نه تنها در اینجا بلکه در سراســر 
وزارت دفاع آمریکا. براســاس گزارش ها از تاریخ ۳۰ دســامبر )۹ دی ۹۹(، 

دستکم ۶ سرباز با خودکشی در آالسکا جان خود را از دست داده اند.
براســاس اعــالم وزارت دفاع آمریکا، عوامل اســترس زا بــرای نیروها از 
جملــه غیرقابــل پیش بینی بــودن زندگــی در ارتش، ســبب افزایش آمار 
خودکشــی در میان ســربازان آمریکایی شده اســت. یکی از مقامات وزارت 
دفاع آمریکا که خواســت نامش فاش نشــود در گفت و گو بــا روزنامه »یو.

اس.ای.تــودی« همچنین به درخواســتهای فزاینــده و تهاجمی فرماندهان 
 ارتش برای جذب نیروی بیشــتر که عمدتا به دلیل افزایش نفوذ چین است، 

اشاره کرد.
گفته می شــود نیروهای مستقر در آالســکا با شرایط سخت جوی، انزوای 
جغرافیایی و اجتماعی و همچنین آموزش و گســیل مکرر روبرو می شــوند. 
ســربازان به همراه سایر افراد غیرنظامی این ایالت، با هزینه های باالی زندگی، 

سو مصرف الکل و اختالل خواب نیز روبرو هستند.

مشکل سوخت در فرودگاه های آمریکا
شــبکه خبــری ســی.بی.اس.نیوز از کمبــود ســوخت جــت و تاخیــر 
در تحویــل آن بــه فرودگاه هــای آمریــکا همزمان بــا افزایش ســفرهای 
 تابســتانی و نیــاز مبرم به اطفای حریق بــا اســتفاده از هواپیماهای آبپاش 

خبر داد. 
 تقاضا برای ســوخت جت در غرب آمریکا در حالی افزایش یافته است که 
تامین آن با اختالالت بســیاری مواجه شــده و به تبع شرکت های هواپیمایی 
و واحدهای هوایی آتش نشــانی را تحت تاثیر قرار داده است.  گفته می شود 
خطوط هوایــی آمریکایی )American Airline( بــه خلبانان خود اعالم 
کرده اســت در مصرف سوخت صرفه جویی کنند و بنابر اطالعاتی که بدست 
»ســی.بی.اس.نیوز« رسیده است به آنها هشــدار داده شده تاخیر در تحویل 
سوخت به فرودگاه های کوچک و متوسط که از غرب کشور آغاز شده، ممکن 
اســت تا اواســط ماه اوت )اواخر مرداد( ادامه یابد. این شبکه خبری در ادامه 
گزارش خود نوشــت: این چالش نه تنها فرودگاه ها و خطوط هوایی را تحت 
تاثیر قرار می دهد، بلکه تالش برای مبارزه با آتش ســوزی های بزرگ جنگل 
ها در ســواحل غربی را نیز تحت الشــعاع قرار می دهد. گفته می شود کمبود 
ســوخت جت و تاخیر در تحویل آن که ابتــدا فرودگاه های غرب آمریکا را با 
مشکل روبرو کرد، اکنون در تمامی  فرودگاه ها و ایستگاه های آمریکا مشاهده 

می شود.  
مقامــات ایالتی و فدرال نوادا در بیانیه ای گفتند که کمبود ســوخت جت 
می تواند باعث تاخیر در تحویل بار و مســافر در فــرودگاه بین المللی رینو-

تاهوئه، یکی از شلوغ ترین و نزدیکترین مقاصد گردشگری این ایالت شود.
از سوی دیگر، در هفته های گذشته بیش از ۸۰ آتش سوزی هزاران نفر را 
مجبور به تخلیه خانه هایشان در دستکم ۱۱ ایالت از آمریکا کرده است. برخی 
از آتش ســوزی ها به قدری بزرگ اســت که بر آب و هوا تاثیر گذاشته و دود 

آنها تا  کانادا و سواحل شرقی نیز رسیده است.

رویداد

اکونومیک

بدینوســیله به اطــالع عمــوم هموطنان 
می رســاند: نظر بــه اینکه عنــوان تعاونی چند 
منظوره از نوع شــرکت تعاونی ایثارگران تولیدی 
توزیعی منادیان ایثار به شــماره ثبت ۱۵۶۲۲۴ 
حذف گردیده اســت لذا از مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ 
کلیه مهر ها و سربرگ های قبلی شرکت که دارای 
عنوان چند منظوره باشــند فاقــد اعتبار قانونی 

خواهند بود.
شرکتتعاونیتولیدیتوزیعیمنادیانایثار

اعالم مفقودی
کارت شناســایی کارگاه، متعلق بــه اینجانب 
محمــد برق المع به شــماره ۰۱/۳۱۲۰۶ الف به 
تاریخ ۱۳۸۰/۰۷/۲۵ در زمینه تولید جوراب بافی 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.


