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اماراتکاوشگربهماهمیفرستد
مدیر سازمان ماموریت های فضایی امارات متحده عربی روز دوشنبه گفت، 

این کشور اولین ماه نورد خود را در آبان ماه به فضا پرتاب خواهد کرد.
به گزارش دیجیتال ژورنال، حمد المرزوقی روز دوشــنبه به نشــنال، یک 
روزنامــه دولتی اماراتی، گفت ماه نورد »رشــید« که به نام خانواده حاکم دبی 
نامگذاری شــده اســت، از مرکز فضایی کندی واقع در فلوریدا بین تاریخ های 
۱۸ آبان تا ۲۴ آبان به فضا پرتاب خواهد شد. این کاوشگر با موشک فالکون ۹ 
اسپیس ایکس به فضا پرتاب خواهد شد و توسط یک فرودگر فضایی ژاپنی در 

ماه اسفند روی ماه قرار خواهد گرفت.
واشــنگتن پســت به نقل از المرزوقی گفت: ما آزمایش های ماه نورد را به 
پایان رسانده ایم و از نتایج آن راضی هستیم. ماه نورد با فرودگر سازگار شده و 
آماده پرتاب اســت. بنا به گزارش دیجیتال ژورنال، این ماموریت اکتشافی ماه 
بخشی از اســتراتژی گسترده تر امارات متحده عربی برای تبدیل شدن به یک 
بازیگر اصلی در زمینه اکتشــافات فضایی است. در صورت موفقیت آمیز بودن 
این ماموریت ماه نوردی، امارات و ژاپن به جمع آمریکا، روسیه و چین به عنوان 

تنها کشورهایی خواهند پیوست که فضاپیما روی سطح ماه قرار داده اند.
رشــید با فرودگر Hakuto-R به ماه ســفر خواهد کرد. این ماه نورد در 
Lacus Somniorum، موســوم به »دریاچه رویاها«، نزدیک به استوای ماه 

فرود خواهد آمد. 
انتظار می رود که ماه نورد رشــید ســطح ماه، تحرک در سطح ماه و نحوه 
تعامل ســطوح مختلف با ذرات ماه را مطالعه کند. این کاوشگر ۱۰ کیلوگرمی 
دو دوربین با وضوح باال، یک دوربین میکروسکوپی، یک دوربین تصویربرداری 
حرارتی، یک کاوشگر و سایر دستگاه ها را حمل خواهد کرد. در صورت موفقیت، 
رشــید با ابعاد کوچک و وزن ۱۰ کیلوگرمی کوچکترین ماه نوردی خواهد بود 

که روی ماه فرود خواهد آمد.
امــارات متحده عربی و ژاپن در بهمن ۱۳۹۹ با قرار دادن ماهواره ای در مدار 
مریخ برای مطالعه جو سیاره سرخ همکاری های فضایی با یکدیگر را آغاز کردند. 
امارات متحده عربی با صنایع ســنگین میتسوبیشــی ژاپن این کاوشــگر را راه 

اندازی کردند.
امارات برنامه هایی برای ارسال پیشرفته ترین ماهواره تجاری خاورمیانه، برای 

تولید تصاویر ماهواره ای با وضوح باال دارد. 
همچنین هدف بلندپروازانه ای را برای ایجاد یک کولونی انســانی در مریخ تا 

سال ۲۱۱۷ برای خود تعیین کرده است.

ویژه

احتمالدیداروزرایخارجهترکیهوسوریه
منابــع دیپلمات غربــی در آنکارا در گفت وگو با روزنامه الوطن ســوریه از 
پیشــرفت در پرونده های مذاکرات ترکیه و سوریه و احتمال دیدار وزیران امور 
خارجه دو کشــور در آینده  نزدیک و چه بسا در حاشیه نشست مجمع عمومی 

سازمان ملل متحد خبر دادند.
گفته می شود که مذاکرات امنیتی که در حال حاضر بین دستگاه اطالعاتی 
سوریه و ترکیه درباره پرونده روابط دمشق و آنکارا جریان دارد، به زودی پایان 
خواهد یافت و این مذاکرات به سوی مذاکرات سیاسی که زمان آن دور نیست، 

انتقال می یابد. 
ایــن منابع که از گفت و گو های داخل دولت ترکیه در خصوص آشــتی با 
سوریه مطلع هستند، در گفت و گو با روزنامه الوطن سوریه افزودند: مذاکرات 
در سطح دیپلماتیک با دمشق از ماه آینده آغاز می شود و با دیدار وزرای خارجه 

دو کشور در ماه آینده یا قبل از پایان سال جاری به اوج خود می رسد.
به گفته این منابع، مذاکرات یاد شده در تعدادی از  پرونده های مورد بحث 
که برنامه عقب نشــینی واضح نیروهای اشغالگر ترکیه از بخش بزرگی از خاک 

سوریه از مهمترین آنها است، پیشرفت داشته است. 
این منابع با اشــاره بــه اینکه دیدار » فیصل مقــداد « وزیر امور خارجه و 
مهاجران ســوریه با » مولود چاووش اوغلو « همتــای ترک خود حتی اگر در 
مرحله کنونی »پروتکلی« )رســمی( نباشــد ممکن است در اسرع وقت اتفاق 
افتــد، بیان کردند که این اتفاق ممکن اســت در حاشــیه دیدارهای هفتاد و 
هفتمیــن مجمع عمومی ســازمان ملل متحد در نیویورک کــه از ۲۰ تا ۲۶ 
ســپتامبر ۲۰۲۲ )۲۹ شــهریور تا ۴ مهر( ادامه خواهد داشــت، روی دهد و 
دیپلمات های ارشــد دو کشــور با هدف ذوب کردن یخی که بیش از یک دهه 
بر تنش بین دو کشــور در پی حمایت نظامی و سیاســی دولت » رجب طیب 
اردوغان « از ســازمان های تروریستی و شبه نظامیان مسلح در سوریه، حاکم 

بوده است، با یکدیگر دست دهند. 
بــه اعتقاد این منابع، تکرار اظهارات و درز اطالعات درباره پرونده راهبردی 
اردوغان و حزب حاکم او ) عدالت و توســعه ( در روزهای اخیر نشان می دهد 
که طرف ترکیه ای عالقه مند به پیشرفت سریع در مذاکرات امنیتی و نظامی 
و انتقال این مذاکرات به عرصه مهم سیاسی برای تعیین آینده روابط دو کشور 
و پایان دادن به جدایی بین آنها اســت. با آغاز بحران سوریه در اسفندماه سال 
۱۳۸۹ )۲۰۱۱( و تبدیل آن به جنگی بین المللی، ترکیه، آمریکا، عربســتان، 
فرانســه و انگلیــس، عمال در کنار تروریســت ها قرار گرفتند و پشــتیبانی و 
لجســتیک آنها در طول این سال ها مستقیما به عهده آنکارا بود، اما با گذشت 
بیش از ۱۱ سال از بحران ســوریه و شکست اثر گروه های تروریستی و تغییر 
معادالت این جنگ به نفع دمشــق، تمامی حامیان تروریست ها متوجه شدند 
که حکومت دمشق به این راحتی ها شکست نمی خورد و آنها باید روش و فکر 

خود را تغییر دهند.    

درخواستکمکدخترانافغانستانازجامعهجهانی
سمیه فاروقی کاپیتان تیم دختران رباتیک افغانستان در هفتاد و هفتمین 
مجمع عمومی ســازمان ملل متحد از رهبران جهان خواســت، اجازه ندهند 
افغانســتان به گورستان رویاهای دختران تبدیل شود و تاکید کرد که ممکن 

است هزاران دختر دیگر تنوانند به مدارس بازگردند.
وی خطاب به رهبران جهان گفت: »اگر دختران افغان مســتحق تحصیل 
هستند، اجازه ندهید من و خواهران افغانم قربانی سیاست های جهانی شویم. 
» وی در ادامه افزود طالبان وجود ما را از جامعه کامال حذف می کنند و ممکن 
اســت هزاران دختر دیگر تنوانند به مدارس بازگردند. بســیاری از آنها همین 

حاال ازدواج کرده اند.  
طالبان پس از به قدرت رسیدن در افغانستان مدارس را به روی میلیون ها 
دختر افغان بستند و تاکنون هیچ نشانه ای از بازگشایی مدارس دیده نمی شود. 
این درحالی ایت که سال گذشــته در تاریخ ۱۸ سپتامبر مدارس پسرانه کار 
خود را از ســرگرفتند و طالبان در آن زمان اعالم کرد که در بهار سال جاری 
تمام مدارس بازگشــایی می شوند اما آنها به وعده خود عمل نکردند و تاکنون 

به دختران باالتر از کالس ششم اجازه آموزش داده نشده است.  
طالبان تا امروز به شــیوه های مختلف تعطیلی مدارس را توجیه کرده اند. 
»نوراهلل منیر« سرپرســت وزارت آموزش و معــارف طالبان در اظهارات اخیر 
خــود گفت مدارس دخترانه در افغانســتان به دلیل » مشــکالت فرهنگی » 
تعطیل هستند و مردم در شرایط فعلی نمی خواهند دختران خود را به مدارس 

بفرستند. این اظهارات واکنش های منفی گسترده ای در پی داشته است.  

رویداد

حقوق بشر

گروه بین الملل-  مهدی یزدی: رهبران 
جهان از دیروز )سه شنبه( در مقر سازمان ملل 
متحد واقع در شــهر نیویورک گردهم آمدند 
تــا با شــرکت در هفتاد و هفتمین نشســت 
مجمع عمومی این ســازمان دیدگاه های خود 
را در خصــوص مســائل و چالش های جهانی 
با هم در میان بگذارند. این نشســت در حالی 
برگزاری می شود که حمله روسیه به اوکراین 
و نیز بحران انرژی و غذا که در پی این تحول 
نظامی در اروپا و جهان تشدید شده بر نشست 
امسال مجمع عمومی سازمان ملل متحد سایه 

انداخته است.
برنامه هسته ای ایران و چالش نگران کننده 
گرمایش زمین و تغییرات اقلیمی که به گفته 
کارشناسان، حیات در کره زمین را در معرض 
خطر جدی قرار داده از دیگر بحران هایی است 
که همزمــان با برپایی این نشســت در زمره 

دغدغه های بزرگ جهانی قرار گرفته است.
ایــن نشســت از ســوی دیگــر همزمان 
با انباشــت بی ســابقه بحران های سیاســی، 
اجتماعی و بهداشــتی در جهــان و عمیق تر 
شــدن شــکاف های ژئوپولتیک پس از دوران 
جنگ سرد در پی پاگرفتن بزرگ ترین مناقشه 
نظامی در اروپا پس از جنگ دوم جهانی برگزار 

می شود.
رهبــران و نمایندگان ۱۹۳ کشــور عضو 

سازمان ملل متحد از روز سه شنبه به نوبت در 
سخنانی دغدغه های خود را نسبت به چالش ها 
و بحران های دامنگیر جهان با دیگر شــرکت 

کنندگان در میان می گذارند.
»آنتونیو گوترش« دبیرکل ســازمان ملل 
متحد چند روز قبل از برپایی این گردهم آیی 
ســاالنه تاکید کرده بــود: »جهان ما از جنگ 
آســیب دیده، دســتخوش تبعات ناشــی از 
تغییــرات اقلیمــی، متاثر از کینــه و نفرت و 

شرمسار از فقر و نابرابری است.«
او دیروز هم ضمن هشــدار نسبت به اینکه 
جهان در »خطری بزرگ و جدی« قرار دارد، 
گفت، رهبرانی که برای نخســتین بار در سه 
سال اخیر به صورت حضوری با یکدیگر دیدار 
می کنند باید بــا درگیری ها، فجایع مربوط به 
تغییــر اقلیمی و افزایش فقر و نابرابری مقابله 
کرده و به تفرقه ها در بین قدرت های بزرگ که 
از زمان حمله روسیه به اوکراین وخیم تر شده، 

رسیدگی کنند.
دبیرکل سازمان ملل در جریان سخنرانی ها 
و اظهــارات پیــش از آغــاز نشســت دیروز 
)سه شــنبه( رهبران جهان در مجمع عمومی 
سازمان ملل، نه تنها به وظیفه »خطیر« نجات 
زمین کــه »به معنای واقعــی کلمه در آتش 
اســت« اشــاره کرد، بلکه بر مقابله با پاندمی 
کرونا نیز تاکید داشت. وی همچنین به »عدم 

دسترســی به منابع مالی برای کشورهای در 
حال توسعه برای احیا؛ بحرانی که در یک نسل 
گذشته دیده نشده است« اشاره کرد که باعث 
از بین رفتن زمینه برای آموزش، بهداشــت و 

حقوق زنان شده است.
گوتــرش ســخنرانی خود تحــت عنوان 
»وضعیت جهان« را دیروز در مراسم افتتاحیه 
نشست ســاالنه مجمع عمومی سازمان ملل 
ایــراد کرد. اســتفان دوجاریک، ســخنگوی 
سازمان ملل اعالم کرد که این سخنرانی یک 
»گــزارش آگاهانه، اساســی و راه حل محور« 
برای جهانی اســت که »تفرقه ها و اختالفات 
ژئوپلتیکــی در آن همه ما را به خطر انداخته 

است.«
نام نزدیک به ۱۵۰ رهبر کشور و دولت در 
تازه ترین فهرست سخنرانان این نشست قرار 
دارد. این نشــان می دهد که علی رغم وضعیت 
متشــنج و فروپاشیده جهان،  ســازمان ملل 
همچنین اصلی ترین محل گردهمایی روسای 
جمهور، نخســت وزیران، پادشاهان و وزرایی 
اســت که نه تنها دیدگاه هــای خود را مطرح 
کنند بلکه به صورت دوجانبــه دیدارهایی با 
یکدیگر داشــته باشــند و درباره چالش ها در 
جهان مذاکره کنند و به پیشرفت هایی دست 

یابند.
برای بســیاری از رهبــران جهان موضوع 

حمله ۲۴ فوریه روســیه به اوکراین در راس 
برنامه قرار دارد؛ حمله ای که نه تنها استقالل 
و حاکمیــت اوکراین را تهدیــد می کند بلکه 
نگرانی هایی را در مورد وقوع یک فاجعه اتمی 
در بزرگ ترین نیروگاه اتمــی اروپا در جنوب 
شــرق اوکراین که اکنون تحت کنترل روسیه 

است، به وجود آورده است.
رهبران بسیاری از کشورها تالش می کنند 
تا از گسترش جنگ جلوگیری کنند و صلح را 
به اروپا بازگرداننــد. اگرچه دیپلمات ها انتظار 
هیچ موفقیت و پیروزی را در این هفته ندارند.
توقف صادرات مهم غالت و کود از اوکراین و 
روسیه یک بحران غذایی به ویژه در کشورهای 
در حال توســعه به وجود آورده و باعث تورم 
و افزایــش قیمت های زندگی در بســیاری از 
کشورهای دیگر شده است. این موضوعات نیز 

در راس برنامه این نشست قرار دارند.
گوترش در یکی از نشست های روز دوشنبه 
برای ترویج اهداف سازمان ملل تا سال ۲۰۳۰ 
از جملــه پایان دادن به فقر شــدید، تضمین 
برابری آموزش برای همه کودکان و رســیدن 
به برابری جنسیتی گفت: بسیاری از خطرات 
بزرگ و جدی جهان ما را وسوسه می کنند که 
اولویت های توسعه بلند مدت را کنار بگذاریم. 
اما برخی مســائل از جمله آموزش، اشتغال، 
برابری کامل برای زنــان و دختران، خدمات 

درمانی جامع و مقابله با بحران تغییر اقلیمی 
مسائلی نیستند که بتوانند منتظر بمانند.

و  مالــی  کمک هــای  خواســتار  وی 
ســرمایه گذاری عمومی و خصوصی و از همه 

آنها مهم تر صلح شد.
گروه بین المللی بحران با تهیه گزارشی به 
مناســبت نشست آتی مجمع عمومی سازمان 
ملل متحد که به نوعی ســال نوی کاری این 
نهاد بین المللی محســوب می شــود به برخی 
چالش های مهم پیش رو برای این ســازمان 

اشاره کرده است.
این گــزارش در میــان چالش های پیش 
رو، چهار ماموریت مهم و کلی ســازمان ملل 
متحــد طی ســال های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ را در 
زمینه تقویت صلح بانی، مبارزه با فساد، تقویت 
کمک های بشردوستانه و امنیت آب و هوایی 

برجسته کرده است.
عمــده چالش هایــی کــه ســازمان ملل 
متحــد طی دوره یاد شــده با آنها دســت به 
گریبــان خواهد بود از دیــد تحلیلگران گروه 
بین المللی بحران به مــواردی چون »تقویت 
ماموریت حافظ صلــح در مالی« ، »همکاری 
با طالبان برای بازسازی و بازیابی افغانستان«، 
»تحکیــم آتش بس در یمــن«، »بازگرداندن 
اعتماد به ماموریت حفظ صلح ســازمان ملل 
در جمهوری دموکراتیــک کنگو«، »مبارزه با 
فساد در هندوراس«، »تداوم جریان کمک به 
شمال غرب ســوریه«، »کمک به غیرنظامیان 
در مناطق تحت اشــغال روسیه در اوکراین«، 
»تهیه پیش نویسی برای برنامه زمانی صلح« و 
»پیشبرد برنامه تامین امنیت آب و هوایی در 

شورای امنیت« اختصاص خواهد داشت.
نشســت مجمع عمومی ســازمان ملل در 
ســال ۲۰۲۰ به خاطر پاندمی کرونا به صورت 
مجازی برگزار شــد و در سال ۲۰۲۱ میالدی 
نیز به صورت ترکیبــی از حضوری و مجازی 
برگزار شد. اما امسال، مجمع عمومی سازمان 
ملل با ۱۹۳ عضو فعالیــت خود را به صورت 
سخنرانی های حضوری از سر گرفت و حضور 
مجازی ولودیمیر زلنســکی، رئیس جمهوری 

اوکراین تنها استثنای این رویداد است.
طبق رســوم و ســنت، برزیل نخســتین 
کشوری اســت که در مجمع عمومی سازمان 
ملل سخنرانی می کند. این رسم بیش از هفت 
دهه است که پای بر جا بوده و از نشست های 
اولیــه مجمع عمومی ســازمان ملل نشــات 
می گیرد چرا که در زمانی که هیچ کشــوری 
داوطلب نبود که در این رویداد سخنرانی کند، 

برزیل داوطلب شد.
پــس از آن جو بایدن، رئیــس جمهوری 
آمریکا به عنوان کشور میزبان دومین سخنران 
این رویداد می شد، اما از آنجایی که بایدن برای 
شرکت در مراسم تدفین الیزابت دوم به لندن 
سفر کرده، ســخنرانی اش به صبح چهارشنبه 
موکول شده است. مکی سال، رئیس جمهوری 
ســنگال احتماال نوبت بایدن را می گیرد و به 
عنوان دومین ســخنران این رویداد سخنرانی 

خواهد کرد.

مجمععمومیسازمانمللدرسایهتنشهایجهانیآغازشد

جامعه جهانی بر لبه پرتگاه

چهار کشور عضو اتحادیه اروپا شامل لهستان و سه کشور 
حوزه بالتیک که با روسیه مرز مشترک دارند از روز سه شنبه 
برای نشان دادن پشتیبانی از کی یف از ورود شهروندان روس 

حتی دارای روادید به کشورهایشان جلوگیری می کنند.
به گزارش بامداد سه شنبه ایرنا از تارنمای مسکو تایمز، 
لهستان، استونی، لتونی و لیتوانی از ورود شهروندان روسیه 
دارای روادید اتحادیه اروپا برای اهداف گردشگری، فرهنگی، 

ورزشی و بازرگانی جلوگیری می کنند.
اما دارندگان مجوز سکونت، اعضای خانواده، موارد انسانی 
و مخالفان و ناراضیان حکومت روســیه از این قانون معاف 

هستند.
کشــورهای عضو اتحادیــه اروپا هم مرز با روســیه از 
هنگام توقف پرواز هواپیماها از روســیه در واکنش به حمله 
نیروهای روســیه به اوکراین، به گذرگاه ورودی شهروندان 

روســیه به قاره اروپا تبدیل شده بودند. اما این چهار کشور 
با پا فراتر گذاشتن از تصمیم ماه گذشته اتحادیه اروپا برای 
تعلیق توافقنامه تســهیل صدور ویزا با مسکو، صدور مجوز 
ورود روس های خواســتار ورود به ۲۷ کشور عضو این نهاد 
را طوالنی تــر و پرهزینه تر کرده اند. مســکو در آن هنگان 
اعالم کرد که به این اقدام واکنشــی نشان نخواهد داد.   هر 
چند فنالند که با روســیه مرز زمینی طوالنی دارد، از اول 
سپتامبر )۱۰ شهریور ماه( شمار روادیدهای صادر شده برای 
شهروندان روسیه را به ۱۰ درصد کاهش داده، اما با تصمیم 

این کشورهای بالتیک و لهستان همراهی نکرده است.   
اتحادیه اروپا اعالم کرد که در نیمه نخست ۲۰۲۲ بیش 
از یک میلیون ورود شــهروندان روسیه به کشورهای عضو 
این نهاد را ثبت کرده که شامل چندین سفر با یک روادید 

می شود.   

همزمــان با بحران انــرژی در اروپا، بهای بــرق در بازار 
اروپا رشــد تاریخی را تجربه کرده، به طوریکه قیمت آن در 
بازار فرانسه در طول یک سال بیش از ۵۰۰ درصد افزایش 
داشته است. اولین نشانه های بحران انرژی حدود یک سال 
پیش همزمان با تغییرات ناشی از بهبود وضعیت همه گیری 
کرونا و ناهماهنگی بازار عرضه و تقاضا مشــاهده شد. بهای 
گاز طبیعی بر اســاس نرخ معامالت پایــه گاز در بازار اروپا 
)Dutch TTF futures( از حــدود ۳۰ دالر به ازای هر 
مگاوات ساعت در سپتامبر گذشته )شهریور ۱۴۰۰( تا یک 
روز پیش از آغاز درگیری ها در اوکراین )۲۳ فوریه ۲۰۲۲( 
به حدود ۸۷ دالر رسیده بود. بر این اساس، بهای گاز طبیعی 
در بازار اروپا با رشــدی یک هزار درصدی در یک بازه یک 
ساله، در پایان ماه اوت )دهه اول شهریور ( به ۳۴۶.۵۹ دالر 
افزایــش پیدا کرده بود. با توجه به این که به طور میانگین 

نزدیک به یک چهارم برق اروپا از گاز طبیعی تولید می شود، 
افزایش بهای گاز بر بازار برق نیز اثرگذار بوده است. »افوک 
آلپارســالن« مدیر بخش ترکیه، اوکراین و بالکان غربی در 
مرکز مطالعات انرژی امبر )Ember( گفت: افزایش قیمت 
برق حتی در کشــورهایی که سهم باالیی از باد و خورشید 
در ترکیب تولید برق خود دارند به دلیل ارزان قیمت بودن 
این نوع انرژی ها، اجتناب ناپذیر شــده است. داده های این 
مرکز مطالعاتی نشان می دهد: در یک بازه یک ساله از اوت 
)مردادماه( پارسال، بهای برق در بازار فرانسه ۵۳۷.۴ درصد، 
در آلمان ۴۶۶.۷ درصد، در ایتالیا ۳۸۲.۴ درصد، در اسپانیا 
۴۶.۲ درصــد، در انگلیس ۲۴۶.۶ درصد و در ترکیه ۴۵۰.۴ 
درصد رشد داشته است. آلپارسالن پیش بینی کرد که بهای 
گاز طبیعی در قراردادهای اروپا دستکم تا سال ۲۰۲۵ )سه 

سال آینده( همچنان در این محدوده باقی بماند.

افزایششدیدقیمتانرژیدراروپاممنوعیتوروداتباعروسیهبهلهستانوحوزهبالتیک

بــه گفته دو منبــع آگاه، ایاالت متحده در 
حال مذاکره با ازبکستان و تاجیکستان پیرامون 
مبادله بر سر حدود ۵۰ هواپیمای نظامی است 
که ســال گذشــته در بحبوحه ظهور مجدد 
طالبان در افغانستان به این دو کشور پناه بردند.
به گزارش وب ســایت پولیتیکو، در ماه اوت 
سال گذشته پس از بازگشت مجدد طالبان به 
عرصه قدرت، خلبانان نیروی هوایی افغانستان 
هواپیماهایی را که ایاالت متحده به این کشور 
اهدا کرده بود، به ازبکســتان و تاجیکســتان 
منتقل کردند و سرنوشت این هواپیماها بیش از 
یک سال است که در بالتکلیفی به سر می برد.
بــه دلیل حساســیت روابط افغانســتان-
ازبکســتان و اقتصاد و نفوذ نظامی روسیه در 
آسیای مرکزی، اخبار چندان علنی درخصوص 
این مسئله و مذاکرات منتشر نشده است اما در 
پشــت صحنه، به گفته یک مقام ارشد وزارت 

دفاع آمریکا و یک دستیار در کنگره این کشور 
که نسبت به موضوع آگاه هستند و نخواستند 
نامشان فاش شود، مقامات آمریکایی بی  سر و 
صدا از این هواپیماها به عنوان »اهرمی« استفاده 
می کننــد تا جای پای خود را در منطقه ای که 
ارتش آمریــکا دیگر در آنجا حضور ندارد، پیدا 
کنند. این مقام رســمی گفت کــه آمریکا در 
حال برنامه ریزی برای انجام یک ارزیابی  است 
تا بررسی کند که آیا این هواپیماها قابل پرواز 
هستند یا خیر. به گفته این مقام رسمی، آمریکا 
قصد دارد در ازای ارائه این هواپیماها به دولت 
ازبکستان و تاجیکستان، یک توافق غیررسمی 
را جهــت »تعمیق روابط امنیتی ما« در زمینه 

امنیت مرزی و ضدتروریسم منعقد کند.
همچنین این قرارداد می تواند در دراز مدت 
شــامل هر چیزی از »افزایش اشتراک گذاری 
اطالعات« تا »اســتقرار نیروها و هواپیماها در 

این کشورها« شود تا فعالیت های تروریستی در 
افغانستان را زیر نظر بگیرند؛ اقدامی که دولت 
جــو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا ســعی در 
انجام آن داشت و در ترتیب دهی آن قبل خروج 

از افغانستان با شکست مواجه شد.
براساس گزارش ۲۰۲۲ درخصوص ارزیابی 
ســقوط دولت افغانســتان، هم زمان با اینکه 
طالبان در اوت ســال گذشته به عرصه قدرت 
بازگشــت، خلبانان نیروی هوایی افغانســتان 
حدود ۲۵ درصد از هواپیماهای قابل اســتفاده 
)۴۶ فرونــد( را به ازبکســتان و تاجیکســتان 
منتقــل کردند. تصاویر ماهواره ای که توســط 
»مرکز مطالعات استراتژیک و بین المللی« آنالیز 
شد، نشان می دهند که از هواپیماهای موجود 
می توان مدل های روسی و آمریکایی اشاره کرد.

در کوتــاه مدت بعید اســت که هر کدام از 
این کشورها )ازبکستان و تاجیکستان( با توجه 

به روابط نزدیکشــان با روسیه، به آمریکا اجازه 
دهند تا از سرزمین شــان برای پایگاه استفاده 
کند. عالوه بر آن، چنین قراردادی در ازبکستان 
مستلزم آن است که تغییری در قانون این کشور 
رخ دهد زیرا براســاس قانون فعلی، ازبکستان 
نمی تواند میزبان هرگونه پایگاه خارجی باشد. 
همچنیــن، اخیرا روابط میان تاجیکســتان و 

واشــنگتن سرد شده است و اقتصاد این کشور 
به شدت به روسیه و چین متکی است. از طرف 
دیگر، تاجیکســتان عضوی از »سازمان پیمان 
امنیت جمعی« بــوده و در حال حاضر میزبان 
پایگاه های نظامی روسیه است. این در حالیست 
که سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا هنوز 

پاسخ و واکنشی به این موضوع نداشته است.

نقشهآمریکابراینفوذدرتاجیکستانوازبکستان

نشریه آمریکایی وال اســتریت ژورنال نسبت به عواقب 
پیــروزی حزب دموکرات در انتخابــات میاندوره ای ۲۰۲۲ 
کنگره هشــدار داد و اعــالم کرد کــه دموکرات ها پس از 
پیــروزی در این انتخابــات به افزایــش مالیات ها و تغییر 
قوانین انتخاباتی اقدام خواهند کرد. به گزارش فاکس نیوز، 
در گزارش تحلیلی این نشــریه،آمده است: درصورت ادامه 
حفظ و کنترل دموکرات ها در کنگره در انتخابات میاندوره 
ای ۲۰۲۲، آنچــه که بواقع در نتیجه رای گیری ماه نوامبر 
خواهد بود، افزایش مالیات ها، تغییرات دائمی در فرایندهای 
رأی گیری، و لغو اطاله دادرســی در ســنا خواهد بود. این 
گزارش می افزاید: چنانچه نظرسنجی های انتخاباتی درست 
باشند، دموکرات ها شــانس خوبی برای افزودن بر اکثریت 
خود در مجلس سنا و حتی حفظ موقعیت خود در مجلس 
نمایندگان خواهند داشــت و برای این منظور دموکرات ها 
سعی می کنند تا رای دهندگان آمریکایی را متقاعد کنند که 
دونالد ترامپ و سقط جنین از مسائل مهم در این انتخابات 
اســت اما در عوض رای دهنــدگان در انتخابات میان دوره 
ای ۲۰۲۲ باید این فرصت را داشــته باشند تا قدرت دولت 
کنونی و حزب حاکم را محدود ســازند. در گزارش تحلیلی 

این نشــریه از انتخابات میاندوره ای پیش رو در آمریکا که 
قرار است هشتم ماه نوامبر برابر با ۱۷ آبان ماه برگزار شود، 
آمده است: راهبرد انتخاباتی حزب دموکرات مدل جدیدی 
از »فریــب تبلیغاتی « رای دهنــدگان در کارزار انتخاباتی 
)ریاســت جمهوری ( ۲۰۲۰ آمریکا است، دموکرات ها، این 
انتخابات را همه پرسی درباره ترامپ و واکنش دولت بایدن 
بــه همه گیری کووید-۱۹ )برای عموم( جلوه می دهند، اما 
به محض آنکه در انتخابات پیروز شدند، به سمت برنامه های 
مهم »چپ افراطی کارگری« و اجرای بزرگترین گســترش 
دولت در تاریخ مدرن آمریــکا چرخش پیدا خواهند کرد، 
بنابراین بسیار مهم است که بدانیم چه در ذهن دموکرات ها 
می گذرد. وال اســتریت ژورنال در هشــدار خود نسبت به 
پیروزی حزب دموکرات در انتخابات نوشــت: دموکرات ها 
موضوع اطاله داردسی را هدف اصلی در صورت پیروزی در 
این انتخابات قرار داده اند چرا که با داشتن اکثریت ۵۱ رای 
در مجلس ســنا، هرگونه دری برای تصویب هر الیحه ای بر 
روی آنان باز خواهد بود و حتی ممکن است آنها واشنگتن 
دی.سی )پایتخت آمریکا ( را به یک ایالت جدید در کشور 

تبدیل کنند.

دونالد ترامپ، رئیس جمهوری ســابق آمریکا در شبکه 
اجتماعی خود »تروث سوشال« نوشت: »بزودی به ماراالگو 
مــی روم تا غارت و ریخت وپاش غیرضروری که در اتاق ها و 

سایر قسمت های خانه اتفاق افتاده را بررسی کنم.«
وی ماموران FBI را به نقض متمم چهارم قانون اساسی 
متهم کرد و نوشــت: پس از تفتیش ماموران FBI، عمارتم 

هرگز مثل قبل نخواهد شد.
این رئیس جمهوری ســابق آمریکا با ابراز تاسف، گفت: 
آن ها عمــارت را غارت کردند و وضعیت و شــرایط آن در 
مقایســه با روزی کــه ترکش کردم کامال متفاوت اســت. 
مامــوران FBI حتی کفش هــای خــود را در اتاق خوابم 
درنیاوردند! همچنین ماه گذشــته میالدی، ترامپ ماموران 
FBI را به »به هم ریختن« کمد همسرش مالنیا ترامپ و 

جست وجوی اتاق پسر ۱۶ ساله اش متهم کرد.
در این میان، نتایج یک نظرسنجی جدید نشان می دهد 
در میان طرفداران حزب جمهوری خواه کسانی که وفاداری 
به این حــزب را به وفاداری به دونالد ترامپ، رئیس جمهور 
سابق آمریکا ترجیح می دهند به پایین ترین رقم در ماه های 

اخیر رسیده است.

در این نظرســنجی که توسط ان بی سی انجام شده تنها 
۳۳ درصد از شرکت کنندگان گفته اند که خودشان را بیشتر 
به دونالد ترامپ وفادار می دانند تا به حزب جمهوری خواه. در 
مقابل، ۵۸ درصد گفته اند که حمایت از حزب جمهوری خواه 

برای آنها در مقایسه با حمایت از ترامپ ارجحیت دارد.
این شــاخص از آن جهت حائز اهمیت است که کاهش 
حمایــت از ترامــپ در میان رأی دهنــدگان حامی حزب 
جمهوری خواه را نشــان می دهد. در اکتبر ۲۰۲۰، شــمار 
افرادی که در نظرسنجی ان بی سی/وال استریت ژورنال گفته 
بودند وفــاداری به ترامپ را به حزب جمهوری خواه ترجیح 

می دهند به ۵۴ درصد رسیده بود. 
در نظرسنجی چهار ماه پیش که ان بی سی انجام داده بود 
۳۴ درصد از ترامپ در مقابل حزب جمهوری خواه حمایت 
کرده بودند. در نظرسنجی کنونی، حمایت از ترامپ اندکی 
نسبت به چهار ماه پیش تقلیل یافته و پایین ترین رکورد را 
ثبت کرده است.  بسیاری از تحلیلگران بعد از روی کار آمدن 
دونالد ترامپ او را یکی از وزنه های مهم حزب جمهوری خواه 
دانســته اند که البته باعث تغییر چهــره این حزب و ایجاد 

انشقاق در آن هم شده است. 

ادامهحمالتلفظیترامپعلیهپلیسفدرالهشداردربارهنقشهمالیاتیدموکراتهاپسازانتخاباتمیاندورهای
آگهیدعوتمجمععمومیعادیسالیانه)نوبتدوم(
شرکتتعاونیمسکنکارکنانثبتاسنادوامالکمشهد

بهشمارهثبت59666وشناسهملی14006248363

بدینوســیله از کلیه سهامداران شــرکت یا نمایندگان قانونی شرکت فوق الذکر دعوت بعمل می آید 
تا در جلســه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت که راس ساعت 14:15 روز دوشنبه 1401/07/11 در 
محل ســالن اجتماعات اداره کل ثبت اســناد و امالک خراسان رضوی واقع در تقاطع بلوار خیام و ارشاد 

حضور بهم رسانند.
در صورتی که حضورعضوی در جلســه مذکور میســر نباشــد می تواند حق رای خود را به موجب 
وکالتنامه یا نماینده تام االختیار واگذار نمایند، در این صورت هرعضو عالوه به رای خود می تواند ۳ رای با 
وکالت و غیر عضو یک رای با وکالت می تواند داشته باشد. اعضای متقاضی اعطای وکالت به همراه وکیل 
مورد نظرخود باید از ساعت 10 تا 12 روزهای دوشنبه و چهارشنبه تا مورخ 1401/07/06 به محل دفتر 
شرکت تعاونی واقع در اداره کل ثبت اسناد مراجعه تا پس از تایید وکالتنامه های مزبور توسط مقام مجاز 

ورقه ورود به مجمع برای فرد نماینده صادر شود.
اعضایــی که تمایل به کاندیدای بازرس دارند ظــرف مدت یک هفته از صدور آگهی فرصت دارند تا 

تقاضای خود را به دفتر تعاونی ارائه نمایند.
دستور جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت اول 

۱- گزارش هیات مدیره و بازرس شرکت 
۲- طرح و تصویب صورت های مالی سال های ۱۴۰۰-۱۳۹۹-۱۳۹۸

۳- طرح و تصویب بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱
۴- انتخاب بازرس اصلی و علی البدل به مدت یک سال

۵- استعفا مدیرعامل  
تاریخ انتشار 1401/06/30

هیات مدیره شرکت تعاونی مسکن کارکنان ثبت اسناد و امالک مشهد


