نگاه

کرهشمالی از آمریکا خواسته است یک فروند کشتی باری توقیفی این کشور را بازگرداند .هفته
گذشته وزارت خارجه آمریکا گفت که نیروی دریایی این کشور کشتیای را که حامل زغالسنگ
صادراتی کرهشمالی بود ،در اجرای تحریمهای تجاری سازمان ملل علیه برنامههای هستهای و
موشکی کرهشمالی توقیف کرده است .سخنگوی وزارت خارجه کرهشمالی به آمریکا هشدار داده
استکهبایدبه«عواقباقدامشنیعخودبرایتحوالتآتیبیندیشدوفوراکشتیمارابازگرداند».

کرهشمالی از
آمریکا خواست
کشتی توقیفشده را
بازگرداند

بسیاری از داروهای مورد استفاده
بدون نسخه از جمله داروی ضد
سرفه ،سرماخوردگی ،و  ...باعث
گیجی ناخواسته میشوند که
ممکن است رانندگی را با مشکل
روبهرو کند.

حمله به کاربران با استفاده از بدافزارجاسوسی اسراییلی

آپدیتکنیداگرنههکمیشوید

کمپانی واتساپ به یورونیوز گفته آنها توانســتهاند
حفرهای امنیتی را در نرمافزار خود کشف کنند که از این
طریق ،هکرها نرمافزاری جاسوسی را بر روی تلفنهای
همراه نصب میکردند .شــرکت واتــساپ این حفره
امنیتی را رفع کرده ،اما اعالم کرده که برخی از کاربران
هدف این نرمافزار جاسوسی قرار گرفتهاند.
واتساپ که متعلق به فیسبوک است گفته این حمله
علیه شــماری از کاربران و تحت هدایــت یک «قدرت
پیشرفته سایبری» انجام شده است .حدود 1.5میلیارد
نفر در جهان از این پیامرســان استفاده میکنند .هنوز
مشخص نیست که چند نفر هدف این نرمافزار جاسوسی
قرار گرفتهاند ،اما شرکت واتساپ از کاربرانش خواسته تا
برای گامهای احتیاطی این نرمافزار را بهروز کنند.
به گــزارش روزنامه فایننشــال تایمز ،ایــن نرمافزار
جاسوسی را «گروه اناساو» که یک شرکت امنیتی در
اسراییل است ،تولید کرده است .به گزارش این روزنامه،
مهاجمان با استفاده از گزینه تماس صوتی واتساپ به
دستگاهی که هدف حمله بود ،زنگ میزدند ،اما حتی
اگر به تماس آنها پاسخ داده نمیشد ،نرمافزار جاسوسی
روی تلفــن مقصد نصــب و این تمــاس خودبهخود از
فهرست تماسهای تلفن پاک میشد .شرکت واتساپ
دیــروز به خبرنگاران گفــت« :این حملــه دارای همه
نشانههای یک شرکت خصوصی است که بنابه گزارشها
برای نصب نرمافزار جاسوســی با دولتها کار میکند؛
نرمافزاری که فانکشنهای سیستم عامل تلفنها را در
اختیارمیگیرد».
شرکت واتساپ اعالم کرده که این مشکل در ابتدا در
ماه جاری میالدی شناسایی شده و جزییات آن در اختیار
گروههای حقوق بشری ،وزارت دادگستری آمریکا و سایر
نهادها گذاشته شده است.
«گروه اناساو» یک شرکت اســراییلی است که در
گذشته از آن بهعنوان «معاملهگر سالحهای سایبری»

کیوسک

روزنامه فایننشال تایمز به باال گرفتن جنگ تجاری
میان چین و آمریکا پرداخته اســت .براساس گزارش
این روزنامه سهام بســیاری از شرکتهای آمریکایی
بعد از افزایش تعرفه از سوی ترامپ سقوط کرده است.
شرکتهایی نظیر اپل و کاترپیالر متضرر شده و ارزش
دالرنیزهشتدهمدرصدکاهشیافته.

ایندیپندنت به مرگ دوریس دی پرداخته اســت .این
بازیگر سینمایهالیوود در دهههای  ۵۰و ۶۰میالدی با
بازی در فیلمهای «صحبتهای بالشی»« ،مردی که زیاد
میدانست»« ،لمس سمور» و«دوستم بدار یا ترکم کن»
به شهرت رسی د. او یک بار درســال  ۱۹۶۰نامزد دریافت
جایزهاسکاربهترینبازیگرزندرنقشاصلیشدهبو د.
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عکس خبر

آمریکا وارد فاز مقابله نظامی
با روسیه شد
ناتو از افزایش حضور
نظامی در شرق اروپا به
منظور جلوگیری از حمله
احتمالی روسیه خبر
داد .این نیروهای نظامی
به همراه جنگندههای
فالکون  F-16آمریکایی،
به منظور جلوگیری
از تهاجم احتمالی
روسیه ،در رومانی
مستقر شدهاند .به گفته
مقامات رومانی ،حضور
نیروی هوایی آمریکا،
بازدارندگیموفقیتآمیز
برای هر گونه تجاوز
احتمالی را تضمین
میکند«.کاسمین
تاناسه»نمایندهنیروهای
مسلح در این خصوص
گفت« :ما یک همسایه
دوست در سمت شرقی
خود داریم که بعضی
اوقات فشار زیادی را
نهتنها بر کشور ما بلکه
بر کل قسمت شرقی ناتو
قرار میدهد».
درخواست عفو بینالملل
برای شکایت از رژیم
صهیونیستی
سازمان عفو بینالملل
خواستار شکایت از
رژیم صهیونیستی به
دلیل حمایت این رژیم
از عربستان و امارات
شد .سازمان عفو
بینالملل اعالم کرد که
از شکایت علیه وزارت
جنگرژیمصهیونیستی
حمایت میکند ،چراکه
این وزارتخانه با لغو
مجوز صادرات گروه
«اناساو» (NSO
 )Groupمخالفت کرده
است .این گروه عربستان
و امارات و دولتهای
سرکوبگر دیگر را به
برنامههایجاسوسی
مجهزمیسازد.

و اینکه

هفتهنامه نیوزویک در پرونــدهای مفصل در حوزه
ادیان به آزادی ادیان در آمریکا پرداخته و نوشــته این
آزادیبراساسقانوناساسیآمریکابایدمحترمشمرده
شــود .این هفتهنامه اما معتقد اســت آزادی ادیان در
آمریکا بهرغم تأکید قانون ،به طرز فزایندهای در مسیر
افولقرارگرفتهاست.

نام برده شــده اســت .نرمافــزار اصلی این شــرکت،
«پگاســوس» نام دارد که توانایی جمعآوری دادههای
شخصی از دستگاههای هدف حمله ازجمله استفاده از
میکروفن و دوربین تلفن و تشــخیص موقعیت آن روی
نقشه را دارد.
با این حال ،ایــن گروه در بیانیهای گفتــه« :فناوری
اناساو فقط بــا هدف مبــارزه با جرایم و تروریســم
در اختیار ســازمانهای دارای مجوز دولتی گذاشــته
میشود».
در ادامه این بیانیه آمده اســت« :این شرکت خود این
سیستم را اداره نمیکند» ،اما «ما همه ادعاهای معتبر
درباره استفاده نادرست از این فناوری را بررسی میکنیم
و در صورت لزوم ،وارد عمل میشویم که میتواند شامل
بستنسیستمباشد».
عفو بینالملــل که میگوید خود در گذشــته هدف
حمالت ســایبری با کمک ابزارهای تولیــدی «گروه
اناساو» بوده ،در واکنش گفت این تحول چیزی است
که همواره نگران وقوع آن بوده است.
اما از سوی دیگر «دانا اینگلتون» ،معاون مدیر بخش
فناوری سازمان عفو بینالملل گفته شواهد فزایندهای
وجود دارد که رژیمهای اطراف جهان از این ابزارها برای
زیر نظر گرفتن فعاالن برجسته و روزنامهنگاران استفاده
میکنند.
همچنین گفته میشــود عربستانســعودی از این
نرمافزار برای جاسوسی از جمال خاشقجی ،روزنامهنگار
سعودی که در کنسولگری عربستان در استانبول به قتل
رسید ،استفاده کرده است.
عفو بینالملل درخواســتی را به یکــی از دادگاههای
تلآویو ارســال کرده که طبق آن قرار است این دادگاه
درخواســت مذبور را بررســی کند کــه از وزارت دفاع
اســراییل میخواهد پروانــه «گــروه اناساو» برای
صادرکردن محصوالتش را لغو کند.

دادســتان عمومی سودان عمرالبشیر
رئیسجمهــوری مخلوع این کشــور
را بــه تحریــک و مشــارکت در قتل
تظاهرکنندگان متهم کرده اســت .این
اتهامات از تحقیقــات درباره مرگ یک
پزشک که در جریان اعتراضات ماه پیش
کشته شد ،نشأت میگیرد .اعتراضاتی که
به برکناری او منجر شد .بشیر همچنین
در ارتباط با ادعای پولشــویی و تأمین
مالی تروریسم با تحقیقاتی روبهروست.
تظاهرکنندگان سودانی در ماه دسامبر
در اعتــراض بــه تصمیم دولــت برای
ســهبرابرکردن قیمت نان به خیابانها
آمدند .اعتراضات اما فورا تحت هدایت
پزشــکان به خشــمی عمومــی علیه
حاکمیت ۳۰ساله آقای بشیر منجر شد5 .
هفته بعد از شروع اعتراضات در روز ۱۷
ژانویه شاهدان عینی گفتند که نیروهای
دولتی بــه روی تظاهرکننــدگان آتش
گشودند و یک پزشــک را کشتند .این
پزشــک درحال مداوای تظاهرکنندگان
مجروح در خانــهاش در خارطوم بود که
پلیس به داخل ســاختمان گاز اشکآور
شلیک کرد.
معترضان بعدا با ترتیبدادن تحصنی
در مقابــل مقر ارتش خواســتار اخراج
رئیسجمهوری شدند .یک شورای نظامی
روز  ۱۱آوریل قدرت را به دست گرفت ،اما
معترضان بر انتقــال قدرت به یک دولت
غیرنظامی پافشاری میکنند .گفتوگوها
میان ارتش و ائتالف مخالفان در تالشی
برای ایجاد یک نهاد مشــترک حاکم در
جریان بوده است.
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اخبار روز

چهره
عمرالبشیر به قتل معترضان
سودانی متهم شد
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جـهان

کنگو -الیزابت ،یک پناهجوی اهل سودان جنوبی اســت که در یک کمپ زندگی
میکند.
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ترکیه-کودکانیکهبراییکمراسمعرفانیآمادهمیشوند.
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اندونزی قربانی زباله کشورهای صنعتی

اندونزی با وارد کردن نزدیک به 35هزار تن ضایعات
مختلف صنعتی ازجمله زبالههای پالستیکی از دیگر
کشورها،بامشکالتزیستمحیطی،انسانیواقتصادی
گســترده مواجه شــده و این موضوع سبب اعتراض
تشکلهایزیستمحیطیاینکشورشدهاست.فعاالن
محیطزیســت از وزارت تجارت اندونزی خواستهاند تا
بهفوریتبرقوانینسال 2016درزمینهوارداتضایعات
تجدیدنظرکند،زیرااینکشورجنوبشرقآسیااکنون
بهعنوان یکی از مراکز اصلی جذب ضایعات کشورهای
توسعهیافتهدراینمنطقهتبدیلشدهکهمحیطزیست
و اقتصاد این کشور را بشدت تحتتاثیر قرارداده است.
حجم ضایعات وارد شــده به اندونزی از کشــورهای
توسعهیافته پس از آنکه چین قانون ممنوعیت واردات
ضایعات را در سال گذشــته به اجرا گذاشت ،بشدت
افزایش یافته اســت.چین در فوری ه سال  2018قانون
ممنوعیت واردات ضایعات را که شامل  24نوع زباله از
کشورهای صنعتی بود ،بهموقع به اجرا گذاشت .طبق
گزارشگروهحامیانمحیطزیستگرینپیس،واردات
ضایعات پالستیکی از کشورهای توسعهیافته در اواخر
سال 2017شامل 10هزار تن در هر ماه بود که این رقم
در پایا ن سال  2018میالدی به رقم 35هزار تن در هر
ماه افزایش یافته است.براســاس این گزارش ،انگلیس
با بیش از 67هزار تن در صدر کشــورهای صادرکننده

زبالههای پالستیکی به اندونزی در مدت ژانویه تا نوامبر
 2018بوده و پس از آن آلمان با افزون بر 59هزار تن و
سپساسترالیاباافزونبر42هزارتنبیشترینضایعات
پالســتیکی را به این کشور جنوبشــرق آسیا صادر
کردهاند .آلمان فقط در سال گذشته میالدی  408تن
زباله بیشتر نسبت ب ه سال 2017به اندونزی صادر کرده
است.اکنون فعاالن محیطزیست در اندونزی معتقدند
هزاران تن شامل 25تا40درصد از ضایعات پالستیکی
وارداتی ،در چرخه بازتولید و بازیافت قرار نمیگیرند و
عمدتا در زمینهای وســیع دورافتادهای مانند جاوه
شرقی و حومه جاکارتا پس از خرید و فروش به صورت
فلهوروبازانباشتهشدهیاسوزاندهمیشوندکهاینوضع
عالوهبر تهدید سالمت انسان؛ محیطزیست دریایی،
جانوری و گیاهی این کشور را بشدت به خطر انداخته
است.

