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شو جدید تبلیغاتی ریاض در یمن
پس از یک وقفه چند هفته ای ،حمالت پهپادی و
موشکی نیروهای مقاومت مردمی یمن به رهبری
انصار ا ...علیه مراکز و تاسیسات نفتی عربستان
بار دیگر آغاز شده است .انصار ا ...با این استدالل
که هزینه های جنگی عربستان از درآمدهای نفتی
این کشور تامین می شود ،این تاسیسات را با هدف
ایجادبازدارندگیدربرابرحمالتهواییعربستان
انجاممیدهد.همچنینباتوجهبهاینکهنیروهای
مقاومت یمنی هم اکنون نیروی هوایی ندارند ،از
حمالت پهپادی موشکی به عنوان نیرویی برای
ایجاد توازن نظامی و برقراری معادله بازدارندگی
استفاده می کنند .هدف دیگر انصارا ...از حمالت
پهپادیوموشکیبهتاسیساتنفتیعربستانوادار
کردن این کشور به توقف جنگو برقراری آتشبس
و تفکیک مسائل انسانی از مسائل سیاسی برای
پایاندادنبهمحاصرهاقتصادییمناستکهطبق
گــزارش های سازمان ملل بیش از دو سوم مردم
این کشور را در آستانه قحطی و گرسنگی قرار داده
است .با توجه به این که عربستان و نیروهای مزدور
آنتوانرویاروییبانیروهایمقاومتمردمییمنرا
ندارندودرنبردهایزمینیشکستهایسنگینی
رامتحملشدهاندبنابراینبهاهرممجازاتجمعی
مــردم یمن روی آورده انــد و در گذشته با اعمال
محاصرهاقتصادیواستمرارآنمیخواستندازآن
برایایجاداعتراضعمومیعلیهنیروهایمقاومت
مردمی استفاده کنند اما اکنون که از این تالش ها
نتیجهاینگرفتهاندمیخواهندازادامهفشارهای
اقتصادیوانسانیبهعنواناهرمفشاردرمذاکرات
سیاسی استفاده کنند .این شیوه دقیقا از اقدامات
رژیمصهیونیستیدرفلسطینتقلیدوالگوبرداری
شده است .در ارتباط با قضایای اخیر ،عربستان
به دو شیوه تبلیغاتی دیگر نیز متوسل شده است:
نخست برای این که ذهنیت شیعیان ساکن این
کشور را علیه نیروهای انصارا ...بدبین کند ،بر این
تاکیدوتمرکزمیکندکهنیروهایانصارا...مناطق
شرقیاینکشورراهدفقراردادهاستحالآنکه
حمالتپهپادیوموشکیانصارا...دقیقابراهداف
و تاسیسات نفتی متمرکز است و این حمالت آن
چنان از دقت باالیی برخوردار بوده که درست به
هدف های از پیش طراحی شده اصابت کرده اند و
تمام تالش های عربستان و آمریکا طی چند هفته
گذشتهبرایتقویتسامانههای دفاعموشکی بی
نتیجهبودهاست.دوماینکهخبرمربوطبهبازداشت
یکطلبهیمنیبهنامحسنعلییحییالعمادرابی
اندازه برجستهکردهاستوازاینطریقخواستهبر
شکستهاینظامیخودسرپوشبگذارد.با چنین
روندیعربستانهیچراهچارهاینداردمگراینکه
دررویکردهایگذشتهخودتجدیدنظرکندوضمن
پایان دادن به چشمداشت ها و مطامع ارضی خود
در یمن با پذیرش مسئولیت جنگ به جبران مافات
بپردازدبهخصوصآنکهتجربهتحوالتافغانستان
اثبات کرد که آمریکا به عنوان حامی و پشتیبان
اصلی عربستان فرار را بر قرار ترجیح داده و دیر یا
زود از عراق هم خارج خواهد شد و طرح پیشنهادی
آمریکابرایگذاشتندستعربستاندردسترژیم
صهیونیستی نیز به سرانجامی نرسیده و این رژیم
نیز با از دست دادن ترامپ بیش از پیش در مسائل
داخلیخودگرفتارمیشود.

خبر متفاوت

بازی نوجوانان پاکستانی در محل اختفا و مرگ
«اسامه بن الدن» رهبر سابق گروه القاعده در
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درشرمالشیخدیدارکردند
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نخستوزیر رژیم صهیونیستی در دومین سفر
خارجی خــود ،به شهر ساحلی «شر مالشیخ»
در مصر رفت و با عبدالفتاح السیسی ،رئیس

جمهوری این کشور دیدار کرد 10 .سال قبل
نتانیاهو و مبارک در همین شهر دیدار کردند.
بنت اواخر ماه اوت به واشنگتن و به دیدار جو

اقتصاد افغانستان در آستانه فروپاشی

درحالیکهکشورهایجهانوعدهتامین 1.2میلیارددالرکمکبهمردمافغانستان
رادادند،وزیرخارجهطالبانخواهانکمکهایبیشترشد
محمد احسان که در یکی از شهر کهای
اطراف کابل زندگی میکند و برای فروش
دو تخته پتو به بازار کابل رفته به خبرگزاری
فرانسه می گوید« :ما چیزی برای خوردن
نداریم ،ما فقیریم و مجبور به فــروش این
چیزها هستیم ».مردی به نام شکرا ...که
چهار قالی را بــرای فــروش به محله چمن
حضوری کابل آورده نیز ،به خبرنگار الجزیره
میگوید« :ما این فرشها را  ۴۸هزار افغانی
( ۵۵۶دالر) خریدهایم ،اما اکنون همه آن ها
را پنج هزار افغانی هم از من نمیخرند ».از
زمان روی کار آمدن طالبان در افغانستان،
تعطیلی بــســیــاری از مــشــاغــل و کسب
و کارها و روشــن نبودن وضعیت فعالیت
بانکها ،بحران اقتصادی و فشار زیادی
به شهروندان این کشور وارد آورده است.
بخش زیــادی از بودجه افغانستان توسط
نهادهای بینالمللی نظیر بانک جهانی،
بانک توسعه آسیایی ،آژانس توسعه جهانی
آمریکا و دولت های خارجی تامین میشد.
در این میان ،دولت آمریکا  ۱۰میلیارد دالر
از داراییهای بانک مرکزی افغانستان را
برای اعمال فشار بر طالبان مسدود کرده
اســت .وزارت خــزانــهداری آمریکا اعــام
کرده که تحریم اقتصادی علیه طالبان را
لغو نمیکند و کاهش نمیدهد .صندوق
بینالمللی پول عالوه بر آن مانع دسترسی
طالبان به  ۴۴۰میلیون دالر ذخایر ارزی
افغانستان شده است .بلوکه شدن دارایی
های ارزی افغانستان و قطع این کمکهای
بین المللی به دالیــل نقض حقوق بشر در
افغانستان ،به معنی توقف پروژههای توسعه
در این کشور است .این موضوع از یک طرف
سبب توقف رونــد توسعه اقتصادی و رشد
زیربناها در افغانستان خواهد شد و از طرف
دیگر نیز اختالل در گردش چرخه درآمد،
مصرف و بازار را به بار خواهد آورد .گرچه
سازمان ملل اعالم کرد که شرکت کنندگان
در نشست اضطراری کمک به افغانستان
در ژنو سوئیس متعهد به تامین کمکهای
بشردوستانه به ارزش بیش از  1.2میلیارد
دالر بــرای مواجهه بــا بــحــران انسانی در

این کشور شدند اما در کنفرانس مجازی
«وضعیت بشردوستانه در افغانستان» این
چالش وجود داشت که چگونه میتوان از
مردم افغانستان حمایت مالی کرد ،بدون
آن که بر نقض حقوق بشر و حقوق مدنی
شهروندان افغانستانی در حکومت طالبان
چشم بست .سازمان ملل در بیانیهای گفته:
افغانستان وضعیت «وخیمی» دارد و با
درگیریها ،خشکسالی شدید و همهگیری
کرونا دست به گریبان است .در این بیانیه
همچنین آمده« ،نیمی از جمعیت این کشور
از قبل (به قدرت رسیدن طالبان) به کمک
نیاز داشتند و اتفاقات اخیر آسیب پذیری
شان را بیشتر کرده است ».امیرخان متقی،
وزیــر خارجه طالبان دیــروز در کنفرانس
خبریگفت«:ماازهمهکشورهاییکهکمک
خود را به افغانستان اعالم کرده اند ،تشکر
می کنیم .عالوه بر کمک های بشردوستانه،
باید در زمینه بهداشت ،آمــوزش ،توسعه و
دیگر زمینهها نیز کمک شود ».به گزارش
اسپوتنیک«محمدبنعبدالرحمنآلثانی»،
وزیر خارجه قطر نیز در نشست مطبوعاتی
مشترک با «خوزه مانوئل آلپاریس» همتای
اسپانیایی خود با تاکید بر این که انزوای
دولــت موقتی که توسط طالبان تشکیل
شده اســت ،موضوع مثبتی نیست از همه
خواست با افغا نها وارد گفتوگو شوند.
آل ثانی گفت« :انزوا و تحریم افغانستان یک
راهکار نیست و ما از همه میخواهیم که
با افغا نها وارد گفتوگو شوند .گفتوگو
تنها راه برونرفت از این وضعیت است و ما
نمیتوانیم کشوری را با این مشکالت تنها
رها کنیم» .دیروز نیز هزاران نفر در قندهار
در پی درخواست از ساکنان بــرای تخلیه
مجتمع مسکونی خــانــواده هــای ارتــش و
نیروهای امنیتی تظاهرات کردند .ساکنان
منطقه تحت پوشش دستور تخلیه ،بیشتر از
خانواده ژنرالهای بازنشسته و دیگر اعضای
نیروهای امنیتی هستند .به خانوادههایی
که برخی از آن ها نزدیک به  ۳۰سال در این
منطقه اقامت داشتهاند ،سه روز مهلت داده
شده تا آن جا را ترک کنند.

اندیشکده روز

مصر و اسرائیل
بهکدامسومیروند؟
کارشناس«موسسهواشنگتن»کهیکاندیشکده
آمریکایی همسو با رژیــم صهیونیستی اســت ،با
ذکر این که روابط مصر و اسرائیل در دوران پس
از نتانیاهو میتواند بهبود و از حوزه امنیتی به
امور اقتصادی و مدنی گسترش یابد ،به بررسی
دالیل دعوت مصر از نخستوزیر اسرائیل برای
سفر به شرمالشیخ پرداخت .سفر بنت به مصر
نخستین سفر آشکار یک رهبر اسرائیلی طی
 10سال گذشته به مصر است که با دعوت عباس
کامل ،رئیس اطالعات مصر برنامهریزی شد و
انتظار میرود یک دستور کار گسترده را شامل
همکاریهای اقتصادی ،مسائل فلسطین و

چالشهای امنیتی در منطقه پوشش دهــد.
السیسی با درخواست این نشست چند هدف را
مدنظر داشته است :نخست ،شناخت و برقراری
روابط گرم با نخستوزیر جدید اسرائیل؛ ناظران
اسرائیلی انتظار داشتند اولین برخورد السیسی
و بنت ،مانند دیدارهای السیسی با نتانیاهو ،در
مجمع عمومی سازمان ملل رخ دهد اما ظاهر ًا
قاهره میخواست سریع تر دیدگاه مثبت خود
را در خصوص کابینه جدید اسرائیل ابراز کند.
دوم ،حفظ حمایت البی اسرائیل در واشنگتن؛
حمایت نتانیاهو از السیسی یک ستون قوی برای
قاهره در واشنگتن بــود .اکنون که دولتهای
آمریکا و اسرائیل عوض شدهاند ،مقامات مصری
نگرانند این ستون تضعیف شود .بنابراین قاهره
از تلآویو برای بهبود چهره خود نزد دموکراتها

کمک میخواهد  .سوم ،نشان دادن اثرگذار
بودنمصردرموضوعایران؛قاهرهبهعنوانراهی
برایاحیایپرستیژژئوپلیتیکخودبیشتردرگیر
موضوعات مرتبط با نفوذ منطقهای ایــران شده
اســت .سفر السیسی به بغداد و شرکت در یک
نشستچندجانبهورسیدگیبهبحراناقتصادی
درلبنانوتوافقانتقالگازبهاینکشورنمونههای
درگیریمصرباموضوعنفوذمنطقهایایراناست.
چهارم،اطمینانازاینکهتوافقاتابراهیمجایگاه
کمپ دیوید را نمیگیرد؛ توافقات عادیسازی با
اماراتوبحرین،موقعیتدیرینهقاهرهرابهعنوان
اصلیترینکشورعربیطرفگفتوگوبااسرائیل
متزلزلکرد.ازنظرقاهره،توافقنامه۱۹۷۸کمپ
دیوید از توافقات ابراهیم مهمتر است و از اینرو
نبایدجایگاهمصرنزداسرائیلتنزلپیداکند.

بایدن رفت .سفر به مصر در حالی انجام شد که
بنت دو ماه پیش سفری غیررسمی و مخفیانه به
امان داشت و با ملک عبدا ...پادشاه اردن دیدار
کرد .اکنون گفته شده صلح اسرائیل و فلسطین
و روابط دو جانبه تل آویو و قاهره محور مذاکرات
اعــام شده اســت .نفتالی بنت گفته طی این
دیــدار ،آن دو «زیربنایی بــرای پیشبرد روابط
عمیق ایجاد کرده انــد» .در ماه های گذشته،
مصر کوشیده است نقشی مؤثر و آشکارتر میان
اسرائیل و حماس ایفا کند .در مذاکرات آتش
بس که به جنگ  11روزه مــاه مه میان رژیم
صهیونیستی و غزه پایان داد ،قاهره نقشی
اساسی داشت .این سفر در عین حال با حمالت
موشکی و هوایی جدید اسرائیل به نــوار غزه
همزمانشد هاست.جنبشحماساینحمالت
را به «آبروریزی فرار شش اسیر فلسطینی از
زنــدان فــوق امنیتی جلبوع» مرتبط دانسته
است .مهم ترین عامل این تنشها ،عمل نکردن
به تعهدات آتشبس از سوی رژیم صهیونیستی
و تداوم محدودیتهایی مانند کاهش محدوده
مجاز ماهیگیری ،بستن گذرگا هها و اجازه
نــدادن برای انتقال کمکهای قطر به غزه با

هدف کمرنگ کردن دستاوردهای جنگ 11
روزه برای فلسطینیها و جلوگیری از محبوبیت
بیشتر مقاومت در غزه بوده است .این موضوع
واکنش مقاومت در غــزه را به صــورت پرتاب
بالنهای آت ـشزا و همچنین تجمعات مرزی
که به هالکت یک سرباز اسرائیلی منجر شد
در پی داشته است که مجدد رژیم صهیونیستی
در پاسخ ،حمالت هوایی خود را به صورت گاه
و بی گاه انجام داده و این چرخه در حال تکرار
است.استقراردولتجدیدرژیمصهیونیستیبه
نخستوزیری نفتالی بنت راستگرا و تالش وی
برای نمایش رویکرد افراطی اش مبنی بر این که
اسرائیل هرگز دولت فلسطینی را به رسمیت
نمیشناسد ،به عالوه تــداوم اقداماتی مانند
تجمعات غیرقانونی شهر کنشینان یهودی
در مسجداالقصی عامل دیگری برای تداوم و
افزایش تنشها طی هفتهها و روزهــای اخیر
بوده است .مصر که نخستین کشور جهان عرب
در امضای پیمان صلح با اسرائیل است ،دو هفته
قبل نیز میزبان اجالسی سه جانبه با حضور
ملک عبدا ...دوم پادشاه اردن و محمود عباس،
رئیس تشکیالت خودگردان فلسطین بود.

سفرغیرمنتظره اسد بهکرملین
پوتین:مشکلکنونیسوریه
حضورغیرقانونینظامیانخارجیاست

رئیس جمهور روسیه در دیدار با بشار اسد که به
مسکو سفر کرده ،نتیجه انتخابات اخیر را به وی
تبریک گفته و اصلیترین مشکل کنونی سوریه
را حضور غیرقانونی نظامیان خارجی دانسته
که مانع یکپارچگی این کشور شده است .به
گزارش خبرگزاری «تــاس» ،دفتر مطبوعاتی
کاخ کرملین دیــروز اعــام کرد که «والدیمیر
پوتین» با رئیس جمهور سوریه که در یک سفر
اعــام نشده به مسکو عزیمت کــرده ،دیــدار و
گفتوگو کــرده اســت .طبق ایــن اطالعات،
پوتین در ابتدای این دیدار که در کاخ کرملین
انجام شد ،خطاب به همتای سوری خود گفت:
«بسیار خوشحالم که بار دیگر شما را در مسکو
مالقات میکنم و قبل از هر چیز میخواهم
تولد شما (در تاریخ  11سپتامبر) و مسلم ًا
نتیجه بسیار خــوب انتخابات اخیر ریاست
جمهوری را تبریک بگویم ».رئیس جمهوری
روسیه یــادآور شد که نتیجه انتخابات انجام
شده نشان دهنده اعتماد مردم سوریه به بشار
اسد است که اقدامات زیادی را برای بازسازی
سوریه و بازگشت شهروندان ایــن کشور به
زندگی عادی و همچنین آغاز مذاکرات سازنده
با مخالفان سیاسی دمشق انجام داده است.
وی در عین حال این واقعیت را مورد توجه قرار
داد که با وجود این که تاکنون برخی هستههای
تروریستی در سوریه همچنان باقی مانده اند

ولی بیش از 90درصد خاک این کشور آزاد شده
وپناهجویانسوریفعاالنهبهمحلزندگیقبلی
خود باز میگردند .والدیمیر پوتین اصلیترین
مشکل سوریه را حضور غیرقانونی و بدون
مجوز سازمان ملل و نظامیان خارجی در این
کشور دانست و یادآور شد که این مشکل مانع
از آن است که دولت سوریه بتواند در تمام کشور
همبستگی و یکپارچگی ایجاد کند .وی ادامه
داد« :البته تال شهای مشترک ما نیز نتایج
مشخصی داشته اســت .صحبت تنها بر سر
کمکهای انسان دوستانه از طرف روسیه به
ملت سوریه نیست بلکه مسئله مهم تر توسعه
روابط تجاری و اقتصادی است .تنها طی شش
ماه نخست امسال حجم مبادالت بازرگانی
بین دو کشور  3.5برابر افزایش یافته است».
رئیس جمهوری سوریه نیز به نوبه خود از لطف
همتای روسی اش تشکر کرد و یــادآور شد که
حضور مجدد وی در مسکو و مالقات با والدیمیر
پوتین ،افتخار بزرگی بــرای اوســت و در این
دیــدار مسائل مربوط به وظایف مشترک ،به
منظور دستیابی به «نتایج مشخص» در مبارزه با
تروریسم بینالمللی مورد بررسی دو طرف قرار
میگیرد .بشار اسد همچنین از روسیه بهخاطر
کمکهایش بــرای مقابله با ویــروس کرونا و
ارسال محصوالت غذایی مورد نیاز مردم سوریه
قدردانی کرد.

3
پیشخوان بین الملل

پیروزیطالبان،پیروزیالقاعدهبود
فارینپالیسی:گرچهظاهرطالبانپسازبهقدرت
رسیدن ،نسبت به گذشته کمی تغییر و با رهبران
منطقه و جهان ارتباط برقرار کــرده ،کنفرانس
مطبوعاتی می گذارد ،وعدههای مدنی می دهد،
در شبکه های اجتماعی حضور دارد و برای آزادی
زنانوعدهمیدهداماایناشتباهاستکهفکرکنیم
آنهاتغییربنیادینکردهاند.طالباندرسالهای
اخیرباالقاعدهشریکدیرینهخودروابطشراحفظ
کردهاستوشاخهمرکزیالقاعده،وابستگانآنان،
علمایالقاعدهو...همگیشادیخودراازبهقدرت
رسیدن طالبان ابراز کرده اند .شاخه القاعده در
شمالآفریقااعالمکردهکهجهادتنها«راهرسیدن
به شکوه» است .در همین حال تروریست ها در
سراسر جهان به مهاجرت جهادی به افغانستان
فکر و ادعا می کنند که این کشور اکنون به «مرکز
جهادجهانی»تبدیلشدهاست.طالبانبهتازگی
در نشریه عربی خود به نام السومود به خوانندگان
اطمینان داد :طالبان امروز با طالبان دیروز هیچ
تفاوتی ندارد ،با همان ایدئولوژی دقیق از زمان
تصدی مسئولیت در سال  ۱۹۹۶و هر کس غیر
اینرابگویدیاآنراباتصویریمتفاوتبهبازارعرضه
کند،ازایدئولوژیطالبانغافلشدهاست.

چهره روز

دونالدترامپدربارهاینکهآیابرایانتخاباتریاست
جمهوریسال 2024نامزدخواهدشدیاخیرگفته
کهچار هایجزاینوجودندارد.رئیسجمهورسابق
آمریکا در مصاحبهای با شبکه خبری فاکسنیوز
درباره برنامههایش برای نامزد شدن در انتخابات
سال  2024تصریح کــرده کار آمریکا «به جایی
رسیده که ما چارهای جز این نداریم .این شرمآور
است».رئیسجمهورآمریکادرادامه،اجرایخروج
نظامیانوتجهیزاتآمریکاییتوسطدولتجوبایدن
را «بزرگ ترین شرمساری تاریخ آمریکا» توصیف
کرد .او گفت« :وقتی به افغانستان و اتفاقاتی که آن
جاافتادنگاهمیکنید،میبینیدعدهایبدوندلیل
کشتهشدند.واقع ًابدونهیچدلیلیکشتهشدند».

قاب بین الملل

خاموشیهای زنجیرهای در ونزوئال

موججدیدخاموشیونزوئالرافراگرفتهاست.وزیرنیروازحملهتروریستیدرشبکهبرقو
منتقدانازفسادبزرگسوسیالیستهاسخنمیگویند
تاریخ در ونزوئال هر سال تکرار می شود .قطع
شدن برق و خاموشی در نقاط وسیعی از این
کشور رویــدادی است که ساالنه به وقــوع می
پیوندد .حاال ،وزیر نیروی ونزوئال از رخداد یک
«حمله تروریستی» به شبکه برق این کشور خبر
میدهدکهدرنتیجهآنبخشهایقابلتوجهی
از مرکز کشور از جمله پایتخت را غرق خاموشی
کرد .نستور ریورول ،در گفت وگویی تلویزیونی
اعــام کرد که وقــوع انفجار و آتشسوزی روز
یک شنبه در یک پست برق مرکزی بخشی از
«جنگ چند ُبعدی» است که علیه این کشور
سازمان دهی شده .سیستم برق ونزوئال طی
ماههای اخیر با خاموشیهای زنجیرهای مواجه
شــده اســت .هر چند دولــت ونــزوئــا حمالت
عوامل ایاالت متحده را عامل این خاموشیها
اعالم کردهاست ولی برخی از کارشناسان این
کشور در گفت وگو با رسانههای محلی ،علت
قطع برق را کمبود بودجه ،فرسوده بودن شبکه
برق کشور و فقدان کارکنان آموزش دیده اعالم
کردهاند .این نخستین بار نیست که ونزوئال بی
توجه به فساد داخلی تنها دشمنان خارجی را
عامل قطعی برق می داند .از ماه مارس 2019
(زمستان سال ) 97نیز ۲۲ایالت از مجموع23
ایالت ونزوئال با مشکل خاموشی مواجه هستند
که یک رکورد در کشور به حساب میآید .این
قطعی برق از  ۷مــارس  2019تا  ۱۳مارس
ادامــه داشــت .حــاال ،دلسی رودریــگــز ،معاون
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رئیس جمهوری ونزوئال وعده داده که دولت به
زودی شواهدی را مبنی بر وقوع «خرابکاری» در
شبکه برق این کشور که به خاموشی سراسری
یک هفتهای در مارس  ۲۰۱۹منجر شد ،ارائه
می کند ،اما نکته این است که قطعی برق سال
هــای پیش از آن را می خواهند گــردن کدام
دشمن بیندازند؟ از جمله قطعی برق سراسری
در سال 2014و قطعی مقطعی در تمام دو دهه
گذشته را .منتقدان دلیل قطعی برق را قیمت
پایین برق و سرمایهگذاریهای محدود دولتی
در ایــن بخش پس از ملی شــدن صنعت برق
توسط هوگو چاوز در سال  2007میدانند.
آن ها میگویند ،مشکالت برق در ونزوئال نشانه
بیش از دو دهه سیاستهای سوسیالیستی
است به طوری که این کشور به رغم در اختیار
داشتن بیشترین ذخایر نفتی جهان ،هنوز یک
شبکه برق قابل اتکا ندارد.

فرمانده ارتش رژیم صهیونیستی :تمام ظرفیت
خود را برای بازگرداندن دو فراری (دو اسیر
فلسطینی) به کــار گرفته ایــم .برخی منابع
فلسطینی اعالم می کنند که اسرائیل  18هزار
نیرو را برای آن به کار گرفته است.

نمای روز

هواپیمای خطوط هوایی پاکستان نخستین
مهمان فرودگاه کابل در دوره حکومت طالبان/
خبرگزاری فرانسه

