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استراتژی کالن ایاالت متحده در خاورمیانه
بنا به ضرورت ها تغییر کرده است ؛ این مهم را
تخلیه افغانستان به خوبی میتوان لمس کرد .در
این میان  ،مساله اساسی این است که جمهوری
خواهان به دنبال تســویه حساب با دموکرات ها
هســتند .در میانه انتقادات فزاینــده داخلی از
سیاست دولت جو بایدن در افغانستان و خروج از
این کشــور پس از  ۲۰سال جنگ, ،وزیر خارجه
آمریــکا در برابر اعضا کمیســیون امور خارجی
کنگره حاضر شد تا از سیاست دولت متبوعش
در این زمینــه دفاع کند .بلینکن ضمن دفاع از
تصمیم بایدن درباره خروج از افغانســتان تاکید
کرد که واشنگتن به تعهدات طالبان اتکا نخواهد
کرد .جلسه بررسی خروج آمریکا از افغانستان ،در
کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان با حضور
آنتونی بلینکن ،وزیر خارجه ایاالت متحده ،برگزار
شــد .بلینکن از طریــق ویدئوکنفرانس در این
جلسه حاضر شــد و گفت تا زمانی که پرسشی
از ســوی نمایندگان کمیته باشد ،در این جلسه
میماند.
«آنتونــی بلینکن» گفت« :برای  ۲۰ســال
کنگره هــم مدیریت کرده و هــم بودجه برای
ماموریت ما در افغانستان داده است .در بیستمین
سالگرد یازدهم سپتامبر ،ما یادآور آنچه هستم
که ما برای آن به افغانستان رفتیم .ما اهداف خود
را خیلی وقت پیش به دســت آوردیم ... .پس از
 ۲۰سال حاال دیگر زمان پایان دادن طوالنیترین
جنگ تاریخ آمریکا بود».
وزیر خارجه ایاالت متحده در ادامه این جلسه
و در پاســخ به پرسش یکی از نمایندگان گفت:
«ما از دولت قبلی یــک مهلت تخلیه نیروهای
نظامیاز افغانســتان را بــه ارث برده بودیم ولی
برنامــ ه و طرحی برای خروج به ارث نگذاشــته
بودند».
آنتونی بلینکن افزود« :پس از  ۲۰ســال ،دو
هزار و  ۶۴۱آمریکایــی که جان خود را دادند و
 ۲۰هــزار زخمیو دو تریلیون دالر هزینه ،زمان
پایان دادن به طوالنیتریــن جنگ آمریکا ،فرا
رسیده بود».
وی ضمن دفاع از تصمیم خروج از افغانستان
تأکید کرد که واشنگتن با کشته شدن اسامه بن
الدن و تضعیف قابلیتهــای القاعده به اهداف
خود در افغانستان رسیده است و دلیلی نداشت
نیروهای ما در افغانســتان مانــده و از نیروهای
دولت دیگری دفاع کنند.
وی در این نشست که به صورت آنالین برگزار
شــد ،خاطرنشــان کرد که «جو بایدن» رئیس

بلینکن تخلیه افغانستان را توجیه کرد

اعتراف واشنگتن به غافلگیری توسط طالبان

جمهور آمریکا چارهای جز پایان دادن به جنگ یا
تشدید آن نداشت.
او توضیح داد تصمیم بایدن برای تخلیه فوری
افراد از فرودگاه کابل به دلیل «فروپاشی نیروهای
امنیتی و دولت افغانستان» بوده است و افزود که
اگر بایدن نیروهای آمریکایی را فورا از افغانستان
خارج نمیکرد ،طالبان حمالتش به ارتش آمریکا
و متحدانش را از سر میگرفت.
بلینکن درباره پیشبینی و برنامهریزی خروج
نیروهای آمریکا از افغانستان هم گفت« :ما طیف
وســیعی از حوادث احتمالی را بــرای خودمان
پیشبینــی و مطرح کرده بودیم .ما توانســتیم
ســفارت را تعطیل کرده و پرســنل باقی مانده
خود را در مدت  ۴۸ســاعت به فرودگاه منتقل
کنیم .هیچ کس انتظار نداشــت این فروپاشی
(ســقوط کابل) به این سرعت اتفاق بیفتد.حتی
با بدبینانهترین ارزیابیها نمیشد پیشبینی کرد
که نیروهای دولتی افغانستان در حالی که هنوز
نیروهای آمریکایی در آنجا حضور دارند ،شکست
بخورند.
او خاطرنشان کرد« :ژنرال مارک میلی ،رئیس
ستاد مشــترک ارتش آمریکا هم گفت که نه او
و نه هیچ کس دیگــری ،هیچ چیزی ندیده بود

تاکید ترامپ بر کاندیداتوری در انتخابات2024
«دونالد ترامپ» با اشــاره به برنامه خود برای نامزدی دوباره در انتخابات
ریاســت جمهوری آمریکا در سال  ۲۰۲۴گفت :در حال رسیدن به نقطه ای
هســتیم که هیچ چــاره ای جز نامزدی دوباره من برای ریاســت جمهوری
آمریکا نخواهد بود.
رئیس جمهوری پیشــین آمریکا در مصاحبه با فاکس نیوز گفت که فکر
نمیکنم چاره ای داشته باشیم .آنچه اتفاق میافتد شرم آور است.
وی در ارتباط با خروج آمریکا از افغانســتان گفت :اقدام دولت جو بایدن
در خروج نیروهای آمریکایی از افغانســتان بزرگ ترین شرمساری در تاریخ
آمریکا است.

که نشاندهنده سقوط ارتش و دولت افغانستان
ظرف  ۱۱روز باشد ».وی با این حال افزود :ارتش
به دستور رئیس جمهور در حالت آمادهباش قرار
داشت و توانســت با تأمین امنیت فرودگاه ،کار
انتقال افراد را در عرض  ۷۲ساعت آغاز کند.
بلینکن گفت «حتی در بدبینانهترین برآوردها
پیشبینی نشــده بود که دولت کابل وقتی که
نیروهای آمریکایی هنوز در افغانســتان هستند
سقوط میکند ».او همچنین گفت هیچ شاهدی
وجود نداشت که نشان دهد «حضور طوالنیتر
آمریکا نتیجه را تغییر میدهد».
بلینکن عملیات خروج آمریکایی ها را «تالشی
استثنایی» توصیف کرد و در عین حال گفت که
برخی پروازهای چارتر برای مدتی در مزارشریف
بودهاند که به آنها اجازه خروج داده نمیشود.
او یادآوری کرد که انتقــال  ۱۲۴هزار نفر از
فرودگاه کابل کاری بود که به واســطه «تالش
فوقالعاده دیپلماتها ،نظامیان و کارشناســان
اطالعاتی آمریکا در ســختترین شــرایط قابل
تصور» انجام شد.
او گفــت که دولت آمریکا تــا پایان ماه اوت
«تقریباً» تمام افغانهــا و آمریکاییهایی را که
هنوز در افغانستان بودند و میخواستند از آنجا

خارج شوند ،از کابل به خارج منتقل کرد.
رئیس دستگاه دیپلماسی آمریکا تأکید کرد
که تصمیم رئیس جمهوری جو بایدن برای تخلیه
فوری افراد از فرودگاه کابل به دلیل «فروپاشــی
نیروهای امنیتی و دولت افغانستان» بوده است.
وی افزود که اگر بایدن نیروهای آمریکایی را فورا
از افغانستان خارج نمیکرد ،طالبان حمالتش به
ارتش آمریکا و متحدانش را «از سر میگرفت».
بلینکــن همچنیــن افــزود :دولــت فعلی
توافقنامــهای را از دولت ترامپ با طالبان به ارث
برده اســت  ،که بر اســاس آن متعهد شده بود
از استفاده افغانســتان به عنوان پایگاه عملیات
تروریستی جلوگیری کند.
وزیر امور خارجه آمریکا گفت که دولت بایدن
بــه کار خود برای کمک بــه آمریکاییهایی که
هنوز در افغانستان بوده و مایل به خروج هستند،
ادامه میدهد.
بلینکــن گفــت :اگــر  ۲۰ســال حضور و
حمایتهای میلیاردهــا دالری و آموزش کافی
نبــوده ،یک یا  5یا  10ســال دیگــر چه فرقی
میتوانست داشته باشد؟
او همچنین گفت« :آیا رقبای اســتراتژیکی
چون چین و روســیه ،یا کشورهایی چون ایران

جریمه سنگین گوگل در کرهجنوبی

نهاد ضد انحصار کره جنوبی شــرکت گوگل را به پرداخت  ۲۰۷میلیارد
وون معادل  ۱۷۶.۶۴میلیون دالر به دلیل مســدود کردن استفاده از نسخه
های اعمال تغییرات سیستم عامل اندروید ،جریمه کرد.
به گزارش خبرگزاری « رویترز » ،کمیســیون تجارت عادالنه کره جنوبی
(  )KFTCامروز اعالم کرد که در بررســی های خود در مورد گوگل به این
نتیجه رســیده که شرکت یادشــده مانع از جذب مشتری از طریق سیستم
عامل اندروید توســط سازندگان محلی گوشی های هوشمند در کره جنوبی
شــده است .یعنی گوگل از موقعیت مسلط خود در بازار برای محدود کردن
رقابت در بازار سیستم عامل اندروید سوأ استفاده کرده است.

و کره شمالی ،دلشــان نمیخواست که آمریکا
جنگ  ۲۰ساله را ادامه میداد و یک دهه دیگر
در افغانستان گرفتار میشد؟»
او به اعضای مجلس نمایندگان گفت که پیش
بینی این که کنترل طالبان بر افغانستان چقدر
محکم خواهد شد  ،دشوار است.
بلینکن در پاســخ به ســوالی در مورد اینکه
کنترل طالبان در قبال افغانســتان چقدر قوی
است گفت« :پیش بینی با قطعیت بسیار دشوار
اســت ».من فکر میکنم که طالبان میتوانند
کنترل خود را به طور کامل تقویت کنند».
به عقیده یک مقام ارشد حوزه خلیج فارس،
تحوالت اخیر نمایانگر کنار رفتن کامل دکترین
منسوخ شده کارتر – تعهد یک آمریکای وابسته
به نفت به استفاده از نیروی نظامیبه منظور دفاع
از منافعش در حوزه خلیج فارس – است.
به گــزارش روزنامه گاردیــن ،این مقام که
نامش را فاش نکرد ،بیان داشــت که  ۲۰ســال
جنگ ،جنگی که قــرار بوده»نبرد علیه آنهایی
که اسالم را ربوده بودند باشد ،در افغانستان هیچ
میراثی به جا نگذاشــته و تصاحب قدرت توسط
طالبان باعث نگرانی رهبران حوزه غرب آفریقا و
منطقه «ساحل» نسبت به ظهور یک افراطگری
اسالمیجدید با اعتماد به نفس باال میشود.
او میگوید :خروج پرآشوب و سریع آمریکا از
افغانستان پرسشهایی جدی را برای کشورهای
حــوزه خلیج فارس از بابت ارزش داشــتن قول
آمریکا در خصوص تامین امنیت طی  ۲۰ســال
آینده مطرح میسازد .افغانستان یک زلزله است
یک زلزله بسیار قدرتمند و آثارش قرار است برای
مدت زمانی بسیار طوالنی نزد ما باقی بماند .آیا
ما واقعا میتوانیم برای  ۲۰سال آینده متکی به
چتر امنیتی آمریکا باشیم؟ من فکر میکنم هم
اکنون این بسیار غامض است.
به گفته این مقام بزرگترین شگفتی مربوط به
ناشایستگی محض عملیات آمریکا و بروز نشانه
های درگیری بروکراتیک داخلی است که تفکر
آمریکا را خدشه دار ساخت ،است.
او تاکید کرد ،افغانســتان احتماال به نشــانه
پیروزی پاکستان و فرصتی برای چین در حالی
که آمریکا نقشــی جزئی ایفا میکند ،نگریسته
میشــود .این مقام بیان داشــت :اگر درگیری
ژئوپلتیکی بر سر افغانستان وجود دارد ما شاهد
پاکســتان و چین در یک سمت و هند ،ایران و
روسیه در ســمت دیگر خواهیم بود .و من فکر
نمیکنم که آمریکایی ها قرار باشد بخشی از نزاع
ژئوپلتیکی بر سر افغانستان باشند.

هشدار هیالری درباره تندروهای آمریکایی

هیالری کلینتون در حالی حمله اوایل ســال جاری به ساختمان کنگره
آمریکا را یک «حمله تروریســتی» خواند که گفت این مسئله نشان میدهد
آمریکا با یک تهدید جدید داخلی روبرو است.
به گزارش روزنامه گاردین ،این نامزد ســابق انتخابات ریاست جمهوری
آمریــکا طی رویدادی مجازی تصریح کــرد :آمریکا با یک نبرد واقعی برای
دموکراسی در برابر راست های افراطی در این کشور مواجه است.
وی گفــت :مــا همچنــان با یک نبــرد واقعی بــرای دموکراســی مان
در برابــر عوامــل حامیدونالــد ترامــپ در جبهــه راســتها افراطــی
قرار داریم.

مالقات غیرمنتظره اسد و پوتین در کرملین

«بشار اســد» رئیس جمهوری سوریه در
دیدار بــا والدیمیر پوتیــن رئیس جمهوری
روســیه تحریم هــای غرب و آمریــکا علیه
کشورش را ضدبشری خواند.
دفتر مطبوعاتــی کاخ کرملین روز ســه

شنبه در گزارشی در مورد دیدار پوتین و اسد
اعالم کرد :بشار اسد تحریم ها علیه سوریه را
ضدبشری ،ضدحکومتی و غیرقانونی دانست.
اســد با بیان اینکه فرآیندهای سیاسی که
حکومت ســوریه اجرا کرد ،ســه سال است

متوقف شــده اســت ،اظهار کرد :این مساله
دالیل مشــخصی دارد .برخی حکومت ها بر
فرآیندهای سیاسی در ســوریه تاثیر مخرب
دارنــد .عوامل دیگر وجــود دارند و ما تالش
میکنیم تمام اقدامات ممکن را برای حل این
مسائل انجام دهیم.
رئیس جمهوری ســوریه گفت :در دیدار
امــروز در مورد مســائل مربوط بــه اهداف
مشــترک که در تحقق آن به نتایج مشخصی
در مبــارزه با تروریســم بین المللی دســت
یافتیم گفت و گو میکنیم.
اسد خاطرنشــان کرد :ارتش های روسیه
و ســوریه به نتایج قابل توجهی نه فقط برای
آزادســازی سرزمین های اشغالی غصب شده
توســط جنگجویان و تروریســت ها دســت

تعویق بخش غذایی اجرای برگزیت
دولــت بریتانیا اعالم کرد که بــه دلیل بحران کرونا و
فشارهای بینالمللی بر زنجیره توزیع کاال ،اجرای بخشی
از برگزیت را که بر عملیات بازرســی محصوالت غذایی و
کشاورزی از اروپا به بریتانیا نظارت دارد سه ماه به تعویق
انداخته است.
طبق جدول زمانبندی قرار بود که از ابتدای ماه ژانویه
و پــس از پایان دوره گذار خروج انگلیس از اتحادیه اروپا،
محصوالت غذایی و کشــاورزی که از اروپا وارد کشور ،در
مبادی مرزی بازرسی شــوند .دولت همان موقع به دلیل
مشکالت ناشی از بحران کرونا ،اجرای این طرح را به ۱۰
ماه بعد (اکتبر) موکول کرد.
حاال معاون وزیر دارایــی انگلیس میگوید که تعویق
اجرای این طرح در مقطع کنونی یک اقدام ضروری است.

یافتند بلکه به بازگشت پناهندگان که مجبور
به تــرک خانــه و میهن خود شــده بودند،
رسیدند.
وی ادامــه داد :باتوجــه به ایــن واقعیت
که تروریســم بیــن المللی هیچ مــرزی را
نمیشناســد و مانند یک بیمــاری واگیر به
سراســر جهان منتشر میشــود ،ارتش های
ما ســهم بزرگی در دفاع از بشــریت در برابر
این شــر داشــتند .رئیس جمهوری سوریه
در بخش دیگر ســخنان خود از کمک های
انسانی روسیه و تحویل محموله های واکسن
اســپوتنیک وی برای واکسیناســیون کرونا
قدردانی کرد.
والدیمیر پوتین رئیس جمهوری روســیه
نیز در این دیدار بر عزم کشورش برای توسعه

همکاریهــا با ســوریه در عرصه های مختلف
تاکید کرد.
پوتین در ادامه گفت که متاســفانه برخی
کانون های تروریستی در سوریه هنوز حفظ
شده اســت و نه فقط بخشــی از اراضی این
کشور را در کنترل دارند بلکه به ایجاد رعب و
وحشت در بین مردم ادامه میدهند.
وی ادامــه داد :با این وجــود پناهندگان
بطور گســترده به مناطق آزاد شده از دست
تروریســت ها بازمیگردنــد .وی همچنین
پیروزی بشــار اســد در انتخابات ریاســت
جمهوری سوریه را به وی تبریک گفت.
به گزارش رســانه های روسیه،بشار اسد
دوشــنبه در سفری از پیش اعالم نشده ،وارد
مسکو شد و در کرملین با پوتین مالقات کرد.

هزاران فرصت شغلی انگلیس در معرض خطر مقررات سفر کرونا

پنی موردانت با ایراد سخنانی در مجلس عوام عنوان کرد
که دولت برای اجرای عملیات بازرسی محصوالت وارداتی
از اروپا آمادگی دارد اما تاثیر همهگیری کرونا بر صاحبان
مشاغل و شرکتهای تجاری انگلیسی و اروپایی طوالنیتر
از حدی اســت که در ابتدا پیشبینی میشد .وی با اشاره
به فشــارهای بینالمللی بر زنجیــره توزیع کاال و افزایش
هزینه هــای حملونقل عنوان کرد که اقــدام فوری در
زمینه محصوالت غذایی و کشــاورزی به شدت احساس
میشد.
اتاق بازرگانــی بریتانیا تصمیم دولــت را «معقوالنه»
خوانــده امــا گفتــه کــه بایــد دربــاره اجــرای طرح
بازرســی محصــوالت وارداتی ،شفافســازی بیشــتری
انجام شود.

صنعت هوانوردی در انگلیس از وزیران این کشور خواسته
سامانه های مجوز تردد در دوران کووید ۱۹-و تست پی سی
آر را لغو کند زیرا آمار ســفر آنها نشان داده که این مقررات،
تاثیرات مخربی بر پروازهــای بین المللی و رزرو پروازها در
دوران اوج سفر داشته است.
بر اساس آمار انجمن سفر در انگلیس رزرو پروازها برای
ایام تعطیالت در تابســتان امسال به نســبت سال ۲۰۱۹
میالدی  ۸۳درصد کاهش داشــته اســت .این در حالیست
که به رغم برنامه واکسیناســیون در انگلیس ،شرکت های
مسافرتی افزایشی در رزرو پروازها به نسبت تابستان گذشته
گزارش نکرده اند.
انجمن سفر در انگلیس نوشت که هزاران فرصت شغلی
در این کشــور در معرض خطر قرار داد و از هر  ۱۰شرکت

انگلیسی ،هفت شرکت قصد دارند بعد از تعطیالت نیروهای
خود را تعدیل کنند .گروه فرودگاهی هیترو و منچســتر که
هر دو کاهش شــدید در تردد هوایی در فصل تابســتان را
گزارش داده اند به درخواست ها برای آسان تر کردن مقررات
سفرهای بین المللی ملحق شــده اند .فرودگاه لندن شلوغ
ترین فرودگاه در اروپا بوده اســت اما اکنون و بعد از این که
این فرودگاه از افت  ۷۱درصدی پروازهایش در ماه آگوست
در مقایسه با قبل از همه گیری خبر داد ،این فرودگاه از نظر
ترافیک هوایی در رتبه دهم قرار گرفته است.
ســاجد جاوید وزیر بهداشت انگلیس گفته قصد دارد هر
چه زودتر تست پی ســی آر در روز دوم ورود به انگلیس را
برای مســافرانی که هر دو دوز واکسن را دریافت کرده اند،
لغو کند.

فشار بر آسیا برای لغو پروژههای جدید زغالسنگ

جلب موافقت کشــورهای آســیایی برای
لغــو طرحهای جدید احداث نیــروگاه های با
سوخت زغال ســنگ یکی از هدفهای اصلی
اجالس آب و هوایی ماه نوامبر ســازمان ملل
در اسکاتلند است.
به گزارش اســتریتس تایمز ســنگاپور ،در
حالی که شش کشور جهان بیش از  ۸۰درصد
پروژههای جدید نیروگاههای با سوخت زغال
ســنگ را به خود اختصاص میدهند ،کسب
تعهداتی برای لغو این پروژهها در اجالس ماه
نوامبر ســازمان ملل با موضــوع «برق زغالی
را به تاریخ بســپارید» به یکــی از هدفهای
کلیدی ســازماندهندگان این اجالس تبدیل
شده است.
گزارش اندیشکده  E۳Gکه روز سه شنبه
منتشر شــد حاکی اســت که ظرفیت جدید
پیشــنهادی برای تولید برق از زغال سنگ از
زمان تصویب توافق پاریس در سال  ۲۰۱۵تا
کنون به میزان  ۷۶درصد کاهش یافته اســت
و  ۴۴کشور موافقت کردهاند که به پروژههای
جدید پایان بدهند.
بــا این حــال ،آســیا همچنــان در مرکز

پروژههای جدید در جهــان قرار دارد بطوری
که اقدام در این زمینه تنها از ســوی شــش
کشــور چین ،هند ،ویتنام ،اندونزی ،ترکیه و
بنگالدش میتواند چهار پنجم پروژهها را پیش
از احداث از میان بردارد.
پایان دادن به اســتفاده از ســوخت زغال
ســنگ برای تولید برق یکــی از موارد اصلی
مورد تمرکــز فعاالن محیط زیســتی بوده و
منجر به کاهش ســریع اعتبارات مالی و بیمه
برای پروژههای جدید شده است.
پایان دادن ســریع به مصرف زغال سنگ
بــه عنــوان یکــی از راه های حیاتــی برای
کاهش روند گرمشــدن زمین و جلوگیری از
تهدیداتی مانند طوفانهای شــدید ،سیالب و
آتشسوزیهای طبیعی است.
این درحالی اســت که زغال سنگ یکی از
سوختهای اصلی مصرفی برای تولید برق در
آسیا اســت بطوری که  ۷۵درصد از تقاضای
جهانــی زغال ســنگ را به خــود اختصاص
میدهد .
کشــورهایی که ذخایر بزرگ زغال سنگ
در اختیــار دارند یا سیســتمهای انرژی آنها

به این ســوخت متکی اســت ،در زمینه کنار
گذاشــتن مصرف زغال ســنگ آهسته عمل
کرده اند که علت اصلی این مساله هزینه این
کار بوده اســت .چین همچنین یکی از تامین
اعتبارکننــدگان اصلی پروژههای جدید انرژی
زغال سنگ اســت حتی در حالی که کاهش
ت برق از منابع خورشیدی و بادی موجب
قیم 
شــده که انرژی سبز در بسیاری از بخشهای
جهان رقابت پذیرتر از زغال سنگ باشد.
گزارش اندیشــکده یاد شده حاکی است
که چین به تنهایــی میزبان حدود  ۵۳درصد
از ظرفیت جدید تولید برق با ســوخت زغال
سنگ در دســت احداث در کل جهان است.
این غول آســیایی نه تنها در مورد پروژه های
این کشور بلکه همچنین پروژههایی در دیگر
کشــورها که آنها را تامین مالی میکند تحت
رصد قــرار دارد .بخصوص کــه کره جنوبی و
ژاپن در ســال جاری اعالم کردند تامین مالی
پروژههای زغال ســنگ در خــارج را متوقف
خواهند کرد.
کسب تعهد کشــورها به اجرای طرحهای
بلندپروازانهتــر در زمینــه کاهش انتشــارات

گازهای آالینده یکی از مضامین اصلی اجالس
 COP۲۶ماه نوامبر خواهد بود و این اجالس
به عنوان آخرین شــانس برای جلب اقدامات
مــورد نیاز بــرای محدود ســاختن گرمایش
جهانی به حــد  ۱.۵درجه ســانتیگراد تلقی
میشود.
آقــای «آلوک شــارما» Alok Sharma
مقام انگلیســی که ریاســت این مذاکرات را
بر عهده خواهد داشــت گفته اســت که این
اجــاس که قرار اســت در اســکاتلند برگزار
شود باید «زغال ســنگ را به تاریخ بسپارد».

کشــورهایی همچون اندونــزی و فیلیپین از
جمله کشــورهای موج جدید آســیایی برای
عــدم تصویب پروژههای جدید زغال ســنگ
بوده اند .اما با ایــن حال پروژههایی که پیش
از این تصویب شــدهاند در اکثــر موارد اجرا
خواهند شد .دانشمندان و فعاالن آب و هوایی
میگویند در حالی که نیروگاه های جدید باید
برای جبران هزینههای ساخت چند دهه مورد
بهره برداری واقع شــوند ،شکست در لغو این
طرحها میتواند هدفهــایآب و هوایی را با
شکست رو به رو سازد.
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مرگ یکی از شاهدان پرونده فساد نتانیاهو
یکی از شاهدان پرونده فساد نخستوزیر سابق رژیم صهیونیستی روزدوشنبه
به همراه همسرش در حادثه سقوط هواپیما در یونان کشته شدند.
به گزارش روسیا الیوم « ،حاییم گیرون» یکی از شاهدان پرونده فساد «بنیامین
نتانیاهو» نخســت وزیر سابق رژیم صهیونیســتی بر اثر حادثه مشکوک سقوط
هواپیما ،در یونان کشته شد.
رســانههای عبری زبان اعالم کردند که گیرون و همسرش در حادثه سقوط
هواپیمای شخصی حین پرواز به سمت یونان در نزدیکی جزیره «ساموس» کشته
شدند.
به گفته رســانههای صهیونیستی ،گیرون معاون ســابق وزیر ارتباطات رژیم
اشغالگر قدس و از شاهدان پروندههای فساد نتانیاهو بود .جلسه محاکمه نخست
وزیر سابق این رژیم از دیروز و پس از سه ماه تاخیر ،مجددا از سرگرفته شد.
نتانیاهو با اتهامهای مربوط به پرونده معروف به  ۴۰۰۰مواجه است که شامل
اتهامهای رشوه و کاله برداری میشود.
نتانیاهو بارها از حضور در جلســات محاکمه فرار کرده است و هر بار به بهانه
شیوع «ویروس کرونا» و عدم امکان حضور در دادگاه به دلیل رعایت فاصلهگذاری
اجتماعی ،از حضور در دادگاه خودداری کرده اســت .نتانیاهو در سه پرونده فساد
مالی به پرداخت رشوه ،کالهبرداری و سوء استفاده از اعتماد عمومیمتهم است.
دو ســال گذشته دادستان رژیم صهیونیستی رسماً علیه نتانیاهو اعالم جرم و
او را به فســاد مالی ،تقلب و سوء استفاده از اعتماد عمومیمتهم کرده است .این
ت وزیر رژیم صهیونیستی اعالم جرم میشود.
نخستین بار است که علیه یک نخس 
بهداشت جهانی

مخالفت با تزریق دوز سوم واکسن کرونا
خبرگزاری بلومبرگ در گزارشــی با اشــاره به نتایج یک پژوهش جدید از
مخالفت دانشمندان برای تزریق دز سوم خبر داد و نوشت :واکسن کووید۱۹-
به اندازه ای موثر اســت که نیازی به تزریق دز تقویتی نیســت و بهتر اســت
کشــورهای ثروتمند واکسن مازاد خود را به کشورهای فقیر بدهند .گروهی از
دانشــمندان سراسر جهان نتایج پژوهش خود را که بتازگی در نشریه پزشکی
لنســت منتشر شــده ،اعالم کرده اند و براساس آن واکسن کووید ۱۹-آنقدر
خوب عمل میکند که بیشتر مردم هنوز به دز تقویتی احتیاج ندارند.
این گروه از پژوهشگران که در میان آنها دو تن از کارشناسان «سازمان غذا
و داروی آمریکا» ( )FDAهم حضور داشــتند ،ارزیابی های خود را بر اساس
طیف وســیعی از مطالعات مشاهده ای در دنیای واقعی و همچنین داده های
آزمایشات بالینی پیش از تایید واکسن ها انجام داده اند.
نویســندگان این پژوهش معتقد هستند که هیچیک از مطالعات ،حاکی از
پایین آمدن ایمنی بدن در برابر بیماری های شــدید با گذشت زمان نیست.
آنها تاکیــد کردند که اگر دزهای تقویتی خیلی زودتــر از موعد و به صورت
بسیار گسترده ارائه شوند ،ممکن است عوارض جانبی در پی داشته باشند.
نتایج این پژوهش در حالی منتشــر میشود که اکثر کشورها با دارا بودن
منابع فراوان واکسن به دنبال تزریق دز تقویتی واکسن هستند تا بدین ترتیب
گســترش سویه بسیار مسری دلتا را متوقف کنند .ایاالت متحده در نظر دارد
از تاریخ  ۲۰سپتامبر ( ۲۹شهریور) تزریق دزهای تقویتی را آغاز کند ،اگرچه
این طرح هنوز به امضای ســازمان غذا و دارو و «مرکز کنترل و پیشــگیری
بیماری» ( )CDCنرسیده است.
از جمله دو دانشمند سازمان غذا و داروی آمریکا که در این پژوهش دخیل
بوده اند« ،ماریون گروبر» مسئول دفتر تحقیق و بررسی واکسن های این نهاد
و معاون وی «فیلیپ کراوس» هستند .هر دو آنها گفته اند که اواخر امسال از
سمت خود کناره گیری میکنند .گروبر و کراوس از جمله کسانی هستند که
ســال گذشته در برابر فشار دولت «دونالد ترامپ» برای تسریع در روند مجوز
واکسن های کووید ۱۹-مقاومت و مخالفت کردند.
از جمله دیگر مخالفان سرســخت تزریق دزهای تقویتی «سازمان جهانی
بهداشت» ( )WHOاســت که استدالل میکند کشورها باید به جای تزریق
دزهای تقویتی ،واکسن مازاد خود را به کشورهای فقیر بدهند.
این پژوهش همچنین نتیجه گیری میکند که چنانچه در نهایت مشخص
شود تزریق دز ســوم خطر میان مدت بیماری های جدی را کاهش میدهد،
منابع کنونی واکسن بهتر است در کشورهای فقیر که جمعیت واکسینه نشده
قابل توجهی هم دارند ،مورد استفاده قرار گیرد تا جان افراد بیشتری را نجات
دهد.
در مطالعات مشــاهده ای انجام شده تا کنون ،واکسیناسیون کووید ۱۹-به
طور متوسط تا  ۹۵درصد بدن را در برابر ابتالی شدید ،از جمله در برابر سویه
های بســیار مسری تری همچون دلتا مصون میدارد و بیش از  ۸۰درصد در
جلوگیری از ابتال به هرگونه عفونت دیگر ناشی از سویه مختلف موثر است.
این مطالعه درنهایت خاطرنشــان میکند که حتی در کشــورهای با نرخ
باالی واکسیناسیون ،این افراد واکسینه نشده هستند که عامل انتقال ویروس
میباشــند و بیشــترین خطر ابتال به بیماری را دارند ،نه کسانی که هر دو دز
واکسن خود را دریافت کرده اند.
محیط زیست

گرمایش زمین و خطر فزاینده کمبود غذا در جهان
خبرگزاری بلومبرگ با اشاره به نتایج یک گزارش بر ضرورت اقدام کشورها
برای توقف انتشــار گازهــای گلخانه ای تاکید کرد و نوشــت :جهان با خطر
فزاینــده کمبود مــواد غذایی در دهه های پیش رو بــه دلیل تغییرات آب و
هوایی روبرو است.
«اندیشکده چتم هاوس» در مقاله ای که بتازگی منتشر کرده آورده است:
همگام با رشــد جمعیت جهان منابع غذایی رو به کاهش اســت و این امر به
ویژه در نتیجه تغییرات آب و هوایی و گرمتر شــدن هوا و خشکسالی تشدید
میشود.
براســاس گزارشی که به تازگی توســط این اندیشکده انگلیسی موسوم به
«مؤسسه ســلطنتی روابط بینالمللی» تهیه شــده ،تولید قوت غالب تا سال
 ۲۰۵۰تقریبا یک سوم کاهش مییابد مگر اینکه میزان انتشار گازهای گلخانه
ای در دهه آینده به شــدت کاهش یابد و این در حالی اســت که کشاورزان
برای تامین تقاضای جهانی نیاز به تولید  ۵۰درصد مواد غذایی بیشتری دارند.
گزارش این اندیشکده در حالی منتشر میشود که قرار است یک نشست مهم
آب و هوایی در ماه اکتبر (مهر) در گالسکو اسکاتلند برگزار شود.
گفته میشــود قیمت مواد غذایی در حال حاضــر در باالترین میزان یک
دهه اخیر اســت و این امر ناشــی از اختالل در زنجیره تامین مواد غذایی به
ویژه به دلیل همه گیری ویروس کرونا و تغییرات آب و هوایی اســت .قیمت
گندم در تابســتان امسال به دلیل تلفات در برخی از کشورهایی که بزرگترین
صادرکنندگان این محصول راهبردی هستند ،روند صعودی داشت .در گزارش
چتم هاوس تاکید شــده که تنها راه مقابله با این روند ،پیشــگیری از افزایش
دمای کره زمین اســت« .دانیل کوئیگین» نویســنده اصلی این گزارش در
مصاحبه ای گفــت« :ما همچنان باید منتظر افزایــش قابل توجه بهای مواد
غذایی و همچنین کمبود آن در برخی نقاط جهان باشیم».
بر اســاس این گزارش ،تخمین زده شــده که در دهه های پیش رو نسبت
زمین های زراعی که باید با خشکســالی دست و پنجه نرم کنند بیش از سه
برابر افزایش مییابد و به  ۳۲درصد در ســال میرســد .همچنین پیش بینی
میشــود در دهه  ۲۰۴۰میالدی ،به احتمــال  ۵۰درصد ،بیش از  ۱۰درصد
محصول ذرت چهار کشور تولید کننده برتر در دهه  ۲۰۴۰از بین برود.
کوئیگین افزود« :محصوالت عمده از گندم گرفته تا ســویا و برنج به دلیل
خشکسالی و دوره های کوتاهتر رشد با کاهش زیاد عملکرد روبرو میشوند».
بر اســاس این گزارش ،در صورتی که کشــورها برای کاهش انتشار گازهای
گلخانه ای اقدامینکنند ،تاثیرات شــدید آب و هوایی تا سال  ۲۰۴۰غیرقابل
تغییر خواهد شد.

آگهی فقدان مدرک تحصیلی

مدرک فارغ التحصیلی اینجانب فاطمه محمدی فرزند محمد به شماره
شناســنامه  24201صادره از تهران در مقطع کارشناسی رشته زبان و
ادبیات انگلیسی صادره از واحد دانشگاهی دانشگاه آزاد اسالمیواحدکرج
با شماره  1/54466مفقود گردیده و فاقد اعتبار میباشد .از یابنده تقاضا
میشود اصل مدرک را به دانشگاه آزاد اسالمیواحد کرج به نشانی کرج
بلوار موذن ارسال نماید.

