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انفجاربیاعتمادیدرلبنان!
این روزها دومین سالگرد انفجار مهیب بیروت
اســت ،انفجاری که بیش از  200کشته و 6
هزار و  500مجروح داشته است.چهارم اوت
 2020بزرگترین انفجار لبنان رخ داد و بندر
بیروت شاهد انفجار ناشی از ذخیره دو هزار و
 750تن مواد منفجره نیترات آمونیوم بود .این
انفجار در شرایطی رخ داد که لبنان وخیمترین
شرایط اقتصادی خود را تجربه میکرد و حتی
تأمین ابتداییترین امکانات معیشتی نیز
برای مردم این کشور سخت بود .انفجاری که
بیاعتمادی به حاکمیت را هم افزایش داد و
زمینه آغاز بن بست سیاسی را فراهم کرد که
با گذشت دو سال همچنان ادامه دارد .پس از
انفجار  4اوت دولت «حسان دیاب» مجبور به
استعفا شد ،سناریویی که مخالفان دولــت از
مد تها قبل پیگیری میکردند ،اما تا انفجار
 4اوت موفق نشده بــودنــد .پس از استعفای
حسان دیاب ،سه نفر برای پست نخست وزیری
معرفی شدند« .مصطفی ادیب» پس از یک ماه
اعالم کرد به دلیل کارشکنیها قادر به تشکیل
دولت نیست« ،سعد الحریری» هشت ماه پس از
معرفی به عنوان نخست وزیر لبنان از این سمت
کنار هگیری کرد و «نجیب میقاتی» مامور به
تشکیل کابینه جدید شد .مهمترین ماموریت
میقاتی بــرگــزاری انتخابات پارلمانی جدید
لبنان بود که در ماه می  2022موفق به انجام
این ماموریت شد .انتظار میرفت با برگزاری
انتخابات بن بست سیاسی در لبنان پایان یابد.
اگرچه نجیب میقاتی بار دیگر به عنوان نخست
وزیر لبنان معرفی شد ،اما با گذشت بیش از 40
روز هنوز کابینه جدید وی تشکیل نشده است.
خط سیاسی دو سال اخیر لبنان به گونهای
بود که مخالفان مقاومت در ابتدا تالش کردند
انفجار بیروت را به قصور حزبا ...نسبت دهند و
در ادامه هم تالش کردند حزبا ...را مسئول بن
بست سیاسی در این کشور معرفی کنند و این
تالش همچنان ادامه دارد.این رخدادها نشان
میدهد بیثباتی سیاسی و اجتماعی و حتی
ناامنی نیز در راستای منافع نه تنها مخالفان
مقاومت بلکه مخالفان لبنان اســت .تحریک
فرقهای در دو سال گذشته شدت گرفته است
زیرا اساس ًا وحدت ملی در لبنان به ویژه ناسازگار
با منافع صهیونیستها و آمریکاییهاست .با
گذشت دو سال هنوز پرونده انفجار بیروت در
هالهای از ابهام قــرار دارد و خبری از عدالت
نیست چرا که سعی دارند همچنان از این پرونده
ضد حزبا ...لبنان بهرهبرداری سیاسی کنند.
با وجــود ایــن ،اما انتخابات پارلمانی ماه می
 2022لبنان نشان داد ح ــز با ...همچنان
سازمان یافتهترین گروه در این کشور است که
پشتوانه مردمی نقطه قوت آن است و بر خالف
گرو ههای رقیب ،تأمین امنیت و منافع ملی
لبنان را به عنوان اولویت اصلی خود در نظر
گرفته است.

کارتون روز

واشنگتن پست کاریکاتوری تحت عنوان "رقص
سنتی شمشیر سعودی"  ،همزمان با برنامه سفر
رئیس جمهور آمریکا به عربستان منتشر کرد .در
این کاریکاتور بایدن در میان مقامات سعودی
شمشیر به دست دیده میشود در حالی که در
دستان ولیعهد عربستان (ام بی اس) یک اره
(اشاره به قتل فجیع خاشقچی) قرار دارد.

تحلیل رسانه ها
وال استریت ژورنال« :زمستان در اروپا میتواند
بهار پوتین باشد»/وال استریت ژورنال درباره
طرح کرملین برای افزایش قیمت انرژی ،ایجاد
آشوب اجتماعی و وادار کردن دولتهای حامی
اوکراین به استعفا مینویسد .در ماه های آینده،
اروپا باید با آسیا برای گاز طبیعی مایع روسیه
بجنگد ،زیرا وضعیت کشورهای اتحادیه اروپا با
نزدیک شدن به زمستان بدتر می شود .بهبود
اقتصادیدرچینپسازقرنطینهیازمستانسرد
درآسیادلیلافزایشبیشترقیمتهاخواهدبود.
قیمت باالی انرژی باعث ایجاد مشکالتی می
شود که به ناآرامی منجر می شود و مردم با کیف
پول خالی شروع به رای دادن می کنند .هدف
نهایی پوتین به قدرت رساندن دولت هایی است
که قصد حمایت از اوکراین را ندارند.

شمر زمانهاترابشناس!

تلآویوپسازجنگی 3روزهدرغزهتنبهآتشبسداد.جنگیکهدرآن 16کودکفلسطینی
شهیدشدند.دبیرکلجهاداسالمیگفت:اگررژیمصهیونیستیبهشروطماعملنکند
نبرددوبارهازسرگرفتهخواهدشد
گروه بین الملل-خاطره فلسطینی ها مملو از
نام هــزاران کودک شهید شده توسط نیروهای
اشغالگر اسرائیل است؛ درواقع با هر موج تجاوز
رژیم صهیونیستی به نوار غزه ،رژیم کودک کش
صهیونیستی ،کودکان را در زمره اولین اهداف
خود قرار می دهد .ارتش رژیم صهیونیستی از
عصر جمعه حمالت هوایی و توپخانه ای خود
به مناطق مختلف نوار غزه را آغاز کرده بود که
بر اثر این حمالت وحشیانه  45نفر از جمله ۱6
کودک و  ۲زن شهید شدند .بیش از  ۳۶۰نفر
همازجمله 96کودکنیزمجروحشدند.صفحه
توییترعربیرهبرانقالبنیزدرواکنشبهجنایات
اخیر رژیم غاصب و کودککش صهیونیستی در
غزه نوشت":شمر امــروز ،نخستوزی ِر اسرائیل
اســت .ما شمر را لعنت میکنیم ،بــرای این که
ریشه شمری عمل کــردن را در دنیا بکنیم؛ ما
یزید و عبیدا ...را لعنت میکنیم ،برای این که با
ظلم به مؤمنین در
حاکمیت یزیدی ،حاکمیت ِ
دنیامقابلهکنیم".خانهطراحانانقالباسالمی
نیز با الهام از سخنرانی معروف استاد شهید
دکتر مرتضی مطهری درباره ارتباط بین واقعه
کربال و وقایع فلسطین اقدام به طراحی تعدادی
پوستر با مضمون "شمر زمانه ات را بشناس"

کردند .گردانهای قدس شاخه نظامی جنبش
جهاد اسالمی فلسطین اعالم کرد که در جریان
نبرد اخیر با رژیم صهیونیستی  ۱۲مبارز جهاد
اسالمی از جمله سه فرمانده ارشد به شهادت
رسیدند.در پاسخ به این حمالت جنایتکارانه،
گــروه های مقاومت فلسطین با صدها موشک
شهرها و شهرک هــای صهیونیست نشین در
سرزمین های اشغالی به ویژه تل آویو و فرودگاه
بن گورین را هدف قرار دادند .منابع خبری رژیم
صهیونیستیاعالمکردندکهگروههایمقاومت
و جهاد اسالمی فلسطین بیش از  ۷۰۰موشک
و راکــت را به سمت فلسطین اشغالی شلیک
کردند .این جنایت تازه صهیونیست ها با موج
محکومیت در سطح بین المللی به ویژه جهان
اسالم روبه رو شد و کشورها ،مقامات ،احزاب و
شخصیت های مختلف بر لزوم توقف آن و پاسخ
گویی رژیم صهیونیستی تاکید کردند .سرانجام
موشکهای مقاومت رژیم صهیونیستی را وادار
به پذیرش توافق آتش بس کرد.این توافق در
ساعت  ۲۳:۳۰به وقت محلی (بامداد دوشنبه
به وقت تهران) و با میانجیگری مصر اجرایی شد.
زیاد النخاله دبیر کل جنبش جهاد اسالمی نیز
در نشست خبری خود در تهران درباره آتش بس

فرا خبر
چراخبریازحماسنیست؟
محسن فایضی-با شروع نبرد و تمرکز رژیم صهیونیستی بر
جهاداسالمی،دررسانههایایرانسوالیمطرحشدکهحماس
کجاست؟ موضوعی که در رسانههای فلسطینی چندان مطرح
نبود و در مقابل آن فضای وحدت و هماهنگی خوبی هم دنبال
شد .یک سناریو که از سوی اسرائیلیها مطرح شده است این
است که حماس تعمد ًا در پنهان و پشت پرده جنگ قرار گرفته تا
ضمن حمایت و مدیریت در اتاق مشترک ،بهانهای دست رژیم و
واسطههای مصری و قطری براساس توافقات آتش بس پیشین
ندهد ،اما دلیل دیگر این اتفاق ،به نظر میرسد شرایط خاص

اخیربارژیمصهیونیستیبااشارهبهمقاومتمثال
زدنیفلسطینیهادربرابرتجاوزاتافزود:مردم
فلسطینبهویژهسرایاالقدسدستاوردبزرگیبه
دست آوردند .وی با اشاره به جنگ طی روزهای
گذشته گفت 58 :شهرک صهیونیستی به طور
همزمان در تیررس موشک های گــردان های
سرایا القدس قــرار داشتند و موشک هایی در
اختیارداشتیمکهمیتوانستندتمامشهرکهای
صهیونیستیراهدفقراردهند.النخالهدرادامه
نشستخبریافزود:نیروهایاشغالگرنتوانستند
یک متر هم در غزه پیشروی کنند اما ما توانستیم
موازنه ترور را تثبیت کنیم .وی با اشاره به این که
اشغالگراننمیتوانندهیچشرطوشروطیبرای
ما تعیین کنند ،گفت :رژیم صهیونیستی برای
آزادی شیخ بسام السعدی و خلیل العواده تحت
فشارمقاومتقرارداشت.مقاومتامروزمعادالت
مختلفیرابهدشمنتحمیلمیکند.ویدرادامه
با اشاره به این که دشمن صهیونیستی بود که به
دنبال آتش بس بود تاکید کرد ،ما آزادی «شیخ
بسام السعدی » و «خلیل العواده» را شرط آتش
بسکردیم.مااینپیروزیرابههمهمردمیکهدر
کنار مردم فلسطین ایستادهاند تقدیم می کنیم.
دبیرکلجهاددرادامهافزود:تاکیدمیکنمکهاگر
دشمنبهشروطماپایبندنباشدآتشبسراباطل
میدانیم و جنگ دوبــاره از سر گرفته میشود.
سید حسن نصرا ...دبیرکل حزبا ...لبنان نیز
ضمنتمجیدازپایداریومقاومتمردمفلسطین،
اظهار کرد که تلآویو ،آتشبس خواست زیرا
دیگرتابموشکهایبیشترمقاومترانداشت.
درمقابل؛ ارتش رژیم صهیونیستی در بیانیه ای
اعــام کرد تا پیش از اجرایی شدن آتش بس،
جنبش جهاد اسالمی فلسطین طی  ۵۶ساعت
درگیری نزدیک هــزار فروند موشک به سمت
اراضی اشغالی شلیک کرده است.از سوی دیگر
روزنامه صهیونیستی هاآرتص در شماره دیروز
خودنوشتکهحملهنظامیاخیربهغزهشکست
مفتضحانه ای بــرای تل آویــو بــود.ایــن روزنامه
صهیونیستیضمنمحکومکردنحملهبهغزهکه

نوار غزه و راهبرد حماس در سالهای اخیر است .حماس این
سالها سیاست حداقل تنش را دنبال میکند و معتقد است
تــداوم تنشها و فرصت دادن به رژیــم بــرای بــازی با آتش مانع
مسیر قدرت نوار غزه و افزایش قدرت نظامی میشود .بر همین
اساس رژیم صهیونیستی این سالها سیاست "چمن زنی" را
دنبال میکند .به این شکل که هر چند ماه ،حمالتی انجام دهد
و نه با هدف نابودی کامل جنبش مقاومت در غزه ،بلکه با هدف
جلوگیریازافزایشقدرتوبازیابیتوانشانبهآنهاضربهبزند.
رژیم صهیونیستی هم با درک این مسئله دنبال افزایش تنش و
درگیریهاییبهمنظورآسیببهپایگاههاوحذفشخصیتهای
مقاومتاست .جهادبدونهمراهیحماس،نهبدنهاجتماعیونه
تواننظامییکنبردجدیرانداردوراهبردجهاداسالمیتاکنون

بهتعطیلشدنزندگیدراراضیاشغالیوتبدیل
زندگی شهروندان فلسطینی به کابوس منجر
شد،افزود:اسرائیلبایدرویکردخودراتغییردهد
وپیشازهرچیزیاجازهورودمصالحساختمانی
برای بازسازی غزه را صادر کند .روزنامه عبری
«یدیعوت آحارانوت» در جدیدترین گزارش خود
از هزینه جنگ اخیر در اراضی اشغالی خبر داد
کهاینجنگتاعصرروزگذشتهحدودنیممیلیارد
ِش ِکل(واحدپولرژیمصهیونیستی)هزینهبرای
تلآویو به دنبال داشته است.این روزنامه عبری
اشاره کرد که برآوردها حاکی از آن است هزینه
یک روز درگیری با گروههای مقاومت در جنگ
اخیربین۱۵۰تا۱۶۰میلیون ِش ِکلهزین هداشته
استدرحالیکهاینمبلغدرجنگسالگذشته
روزانه  ۱۲۰میلیون ِش ِکل بوده است.همزمان
روزنــامــه لبنانی البناء در گــزارشــی تحلیلی
نوشت :با توجه به نابرابری آشکار در موازنه قوا و
با وجود همکاری و پشتیبانی اطالعاتی و آمریکا
و متحدانش در منطقه و برنامه ریــزی قبلی
برای پروژه از بین بردن جنبش جهاد اسالمی
و شاخه نظامی آن یعنی گــردان های قدس و
به رغم غافلگیری ،فریبکاری و موفقیت اولیه
رژیــم اشغالگر قدس و جاسوسان آن در ترور
فرماندهان توان موشکی و جبهه های جنوب و
شمال این گردان ها(شهیدان تیسر الجعبری و
خالد منصور) جنبش جهاد اسالمی موفق شد
به پیروزی تاریخی بر ارتش اشغالگر دست یابد.
این روزنامه افزود  :موشک های جهاد اسالمی
و گــردان های قدس که عمق سرزمین های
اشغالی را هدف قرارداده و موجب قطع تردد
در فرودگاه بن گورین و رعب و وحشت ساکنان
تل آویو و وادار کردن آن ها به رفتن به پناهگاه ها
شده و شهرک نشینان صهیونیست را وادار به
تخلیه خانه ها و فرار کردند یادآور اتوبوسهای
سبزی بود که پس از شکست گروههای مسلح
صهیونیست در جنگ سوریه آن ها را دست
خالی و شکست خورده به پایگاه هایشان برمی
گرداند.

نشان داده است که خارج از اتاق مشترک و خالف تصمیم اقدام
نخواهدکرد.یکیازجدیتریناهدافرژیمصهیونیستیایجاد
تنشجدیمیانجهاداسالمیوحماساست.دوجنبشیدرغزه
که قطع ًا با هم اختالفاتی در سران و به صورت گستردهتر در بدنه
اجتماعیشاندارندوانکارآن،انکاریکامرواضحاست.سیاستی
کهنتایجآناحتما ًالپسازجنگبیشترمشخصخواهدشدکهآیا
موفقیتآمیز بوده است یا نه؟ حداقل تاکنون میتوان گفت تل
آویوموفقنشدهاست.زیرادرادبیاتمسئوالندوجنبشوحتی
بدنه اجتماعی و رسانهای این مسئله برون داد نداشته است.
حتیدرمراسمتشییعپیکرهایشهدایجبالیادرغزهپرچمهمه
جنبشهارویپیکرهانمایانبود.کارینمادینکهنشاندهنده
فضاینوارغزهاست.

سایه تروریسم بر عزاداران افغانستانی
انفجار در نزدیکی یک مرکز مذهبی شیعیان
در کابل که باعث شهادت بسیاری از عــزاداران
حسینی شد  ،واکنش های زیادی را نیز به همراه
داشتهوشمارزیادیازسیاسیوندرداخلوخارج
از افغانستان این حمله را وحشیانه اعالم و محکوم
کردهاند.بعدازظهرروزجمعه،شماریازعزاداران
حسینی در غرب کابل هدف حمله انفجاری قرار
گرفتند.هرچندطالبانتعدادشهدایاینانفجار
راهشتتنوزخمیهایاینحادثهرا 22نفراعالم
کردند ،اما شاهدان عینی می گویند که قربانیان
اینحادثهبیشاز ۵۰تنهستند.طالبانمیگوید
کهاینحادثهناشیازانفجارموادمنفجرهایاست
که در یک فرغون جاسازی شده بــود .در حدود
یک سالی که از بازگشت مجدد طالبان به قدرت
در افغانستان می گذرد ،گروه تروریستی داعش
به حمالت و انفجارهای مختلف تروریستی در
افغانستان اقدام کرده که از جمله آن ها می توان
به انفجار های مرگبار قندوز و بلخ اشــاره کرد.
ایــن در حالی اســت که طالبان هــمــواره مدعی
ی شبانهروزی ارتش چین
خادم -رزمایش نظام 
که از روز پنجشنبه در اطراف جزیره تایوان آغاز
شده ،قرار بود ظهر یکشنبه به پایان برسد .آمار
وزارت دفــاع این کشور اعــام کرد که رزمایش
نظامی همچنان ادامــه دارد .فرماندهی یگان
شرقی ارتش چین گفت که در ادامه این مانور،
حمالتضدزیردریاییوحمالتدریاییراتمرین
خواهندکرد.تمریناتنظامیپنجروزگذشتهپکن
در اطراف تایوان پاسخی به سفر نانسی پلوسی،
رئیسمجلسنمایندگانآمریکابهاینجزیرهبود.
هواپیماهاوکشتیهایچینیدرطولرزمایشها
بارهااز«خطمیانه»درتنگهعبورکردهاند؛وزارت
دفاع تایوان نیز روز دوشنبه گفت که این «خط
میانه» یک تفاهم ضمنی است که از دهه ۱۹۵۰
برقرار بوده و وجود آن یک «واقعیت» است .روز
یک شنبه چین ادعا کرد که کشتیهای جنگی
این کشور در فاصله  ۱۲مایلی ،یعنی کمی بیش

ویک احتمال پایان دوران سیاسی دونالد ترامپ
رئیسجمهورسابقآمریکارابررسیکردهاست.
ایــن هفته نامه در طراحی جلدی لیز چنی،
نماینده کنگره آمریکا و عضو کمیته تحقیق در
خصوص وقایع ششم ژانویه  ۲۰۲۱را در حالی
که در رینگ بوکس دونالد ترامپ را به زمین
انداخته ،نشان می دهد .این نشریه با انتخاب
تیتر «مشت ناک اوت کننده» احتمال پایان
کار سیاسی ترامپ با تالش های چنی و کمیته
تحقیق را زیر ذره بین برده است.

نمای روز

تصویری دردآور از حال و هوای کودکان در غزه

فرماندهان اصلی جهاد اسالمی که توسط رژیم
صهیونیستی شهید شدند

چهره روز
حاکمیتشوبهرسمیتشناختهشدنآن،نیازمند
تقویتوحدتملیوتعاملسازندهباجامعهجهانی
است در حالی که برنامه های طالبان از جمله
تعطیلیمدارسدخترانهوحذفتعطیلیروزهای
عاشورا ونوروزازتقویمافغانستاندرتضادکاملبا
این اهداف طالبان است .با توجه به سابقه تعامل
طالبانافغانباآیینهایمذهبیازجملهعاشورای
حسینیازدیدگاهمردمافغانستان،طالبانحقانی
در جهت ایجاد تفرقه مذهبی و اجتماعی در این
کشور گام برمی دارد .این گروه با حمایت های
پاکستان نه تنها ابتکار عمل سیاست گذاری های
اجتماعی و مذهبی در افغانستان را در دست
گرفته بلکه در حال تبدیل کردن این کشور به النه
تروریست هاست .ابوالفضل ظهره وند کارشناس
مسائل افغانستان در این باره می گوید :طالبان از
همانابتداباحملهبهکابلوبهدستگرفتنقدرت
از طریق زور نشان داد با طالبانی که در دوحه دو

پکنرزمایشنظامیخوددرنزدیکیتایوانراتمدیدکرد

مانور یا شبیه سازی جنگ
از  ۱۹کیلومتر وارد «آبهای سرزمینی» تایوان
شدند.بهگزارشروزنامه«فوکوستایوان»نیروی
دریایی تایوان اما این موضوع را رد کرده است.
طبقگفتهوزارتدفاعتایوانکشتیهایجنگی
چین از نزدیک ردیابی شدهاند و هیچکدام وارد
این منطقه نشدهاند .سان لی فانگ ،سخنگوی
وزارتدفاعتایوانگفت«:چینیکحملهواقعیبه
جزیرهتایوانوناوگاندریاییتایوانراشبیهسازی
میکند .ما هم اکنون از یک سیستم نظارتی
ویژه برای رصد دقیق تحرکات دشمن استفاده
میکنیموکشتیهاوهواپیماهایجنگیخودرا
در واکنش به آن اعزام کردهایم ».آمریکا رزمایش
چینرا«تحریکآمیزوغیرمسئوالنه»توصیفکرده

پیشخوان بین الملل

گردا نهای قدس تصاویری را منتشر کردند
که بخشی از زرادخانه موشکی خود و عملیات
پرتاب آن به سمت شهرهای اسرائیل را نشان
می دهد

گروهتروریستیداعشمسئولیتانفجاراخیردرکابلرابرعهدهگرفت.دراینانفجار۸
نفرشهیدو 22نفرمجروحشدند.داعشدرحالقدرتنماییمجدددربرابرتدابیرامنیتی
طالباناست؟
نابودی داعش یا تضعیف جدی آن در افغانستان
شده است .انفجار جمعه کابل از دو جهت قابل
توجه و تامل است .اول آن که گــروه تروریستی
داعش در حال قدرت نمایی مجدد در برابر تدابیر
امنیتی طالبان است تا آن را ضعیف جلوه دهد
دوم آن که در آستانه تاسوعا و عاشورای حسینی
که طالبان تدابیر امنیتی شدیدی را اتخاذ کرده
استانفجارتروریستیکابلمیتواندتاملبرانگیز
و به گونه ای جاده صاف کن اجرای سیاست های
طالبان درباره ایام سوگواری ساالر شهیدان امام
حسین (ع) باشد .علی واحدی کارشناس افغان
در این باره می گوید :باید میان افکار و اعتقادات
طالبان افغان و طالبان وارداتــی که همان شبکه
حقانیاست،تفاوتقائلشد.آنچهاکنوندرباره
مسائل اعتقادی و اجرایی در افغانستان شاهد
هستیم متاثر از افکار شبکه حقانی است که با
داعش همکاری دارد و به گفته حامد کرزی رئیس
جمهوری پیشین افغانستان نیز از پاکستان خط
می گیرند.طالبان به خوبی می داند برای ادامه
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که میتواند «خطر اشتباه محاسباتی» را افزایش
دهد .در مقابل ،وانگ یی ،وزیر خارجه چین که
به بنگالدش سفر کرده ،روز یکشنبه گفت که
تایوان بخشی از چین است نه آمریکا .چین در
برابر انتقادها از رزمایش بزرگ نیروهای نظامی
خود،اعالمکردکهروابطشباتایوانیکموضوع
داخلی است و حق دارد در صــورت لــزوم با زور
جزیرهراتحتکنترلخوددرآورد.تایوانادعاهای
چینمبنیبرمالکیتاینکشوربراینجزیرهرارد
میکند .مانورهای نظامی چین عالوه بر تایوان،
ژاپنرانیزنگرانکردهاست.ژاپناکنونبهدنبال
اتحادهای ژئوپلیتیک با کشورهای منطقه علیه
چیناست .تنشمیانچینوتایوانزمانیشدت

سال با آمریکا مذاکره کرد تفاوت دارد و پاکستان
با تحمیل شبکه حقانی به مردم افغانستان نه تنها
طالبان افغان را به حاشیه راند بلکه درصدد نفاق
دینی و اجتماعی در افغانستان است .در هر حال
با در نظر گرفتن رابطه احتمالی شبکه حقانی با
داعش و دیگر گروه های تروریستی که در نام و
عنوان تفاوت دارند ،می توان گفت :انفجار جمعه
کابل با هدف ایجاد ناامنی و تهدیدات امنیتی
صــورت گرفت تا سیاست هــای طالبان دربــاره
محدودیت های محرم که تا جمع آوری پرچم ها و
نشانه های آن نیز پیش رفته اند به اصطالح توجیه
پذیرباشد.ایندرحالیاستکهجامعهافغانستان
برای برون رفت از بحران فعلی نیازمند وفاق ملی
و مذهبی اســت امــا گذشت زمــان هر چه بیشتر
مردم افغانستان و جامعه جهانی را با سیاست ها و
برنامه های طالبان آشنا می کند که در بلند مدت
بهنفعآننیست.

خبر متفاوت

گرفتکهنانسیپلوسی،رئیسمجلسنمایندگان
آمریکا با وجود هشدارهای چین وارد تایوان شد.
حکومت کمونیستی چین ،تایوان را بخشی از
قلمروخودمیداندوبههمیندلیلدیدارنانسی
پلوسی از آن جا را غیرقانونی قلمداد میکند.
یورونیوز در یادداشتی نوشت :گرچه حاکمان
چین اعالم کردهاند که درصورت لزوم ،از گزینه
نظامی برای این الحاق استفاده خواهند کرد اما
به فرض این که آن ها قصد حمله و اشغال نظامی
تایوان را داشته باشند اکنون زمان مناسبی
برای آن نیست .چرا که پکن در آستانه برگزاری
کنگره ملی حــزب کمونیست در مــاه نوامبر
است .این کنگره قرار است شی جین پینگ را
برای دور سوم به ریاست جمهوری برگزیند ».با
این حال جنگ ها همواره غیرقابل پیش بینی
بوده اند و سرنوشت تایوان پس از انتخابات در
هاله ای از ابهام است.

شـــرکـــت مـــــارس ری ــگ ــل ــی ،تــولــیــدکــنــنــده
شکال تهای اسنیکرز بابت پخش ویدئویی
تبلیغاتی کــه در آن تــایــوان بــه عــنــوان یک
«کشور» معرفی شــده بــود عذرخواهی کرد.
این شرکت صنایع غذایی تاکید کــرده است
که به «حق حاکمیت» و «تمامیت ارضی» چین
احترام میگذارد .ویدئوی تبلیغاتی این شرکت
برای رویدادی مشترک با گروه موسیقی «بی
تی اس» با جمله «فقط در این کشورها» و با
نمایش پرچمهای کرهجنوبی ،مالزی و تایوان
به پایان میرسید.

اثر تازه یک هنرمند فرانسوی به اسبا ببازی
جدید کودکان در محوطه بازی پارک مرکزی
( ،)Central Parkیکی از نمادهای شهر
نیویورک بدل شد .مجسمه سر خرنگ مردی
سوار بر تانک از این هفته وارد محوطه شنی بازی
بچهها شد؛ مجسمهای که بالفاصله برای هر
بزرگسالییادآورچهرهآشنایوالدیمیرپوتین،
رئیس جمهور روسیه است  .

