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کرانهغربیروداردن همچنانشعلهور
منطقه کرانه غربی رود اردن (که تحت اشغال
اسرائیل اســت) بــاز هم شاهد عملیات های
مقاومتی بود؛ اولین عملیات در محله سلوان
در قدس اشغالی بود که حدود  ۱۰صهیونیست
در اتوبوس در حال حرکت هدف اصابت گلوله
قرار گرفتند که حال سه نفر از آنان به شدت
وخیم است.همچنین به طور همزمان یگان
مخفی ارتــش اسرائیل که قصد داشــت وارد
شهر جنین شــود  ،در محاصره رزمندگان
جنبش جهاد اسالمی گرفتار شد.مهم تر از
کثرت یا قلت تلفات این درگیری ها (که البته
بــرای صهیونیست ها بسیار حساس اســت) ،
به باور نگارنده اهمیت این اتفاقات این است
که کرانه غربی رود اردن از جنین گرفته تا
نابلس  ،قــدس و ...همه جا نیروهای مسلح
مبارز فلسطینی حضور دارنــد و می توانند به
آسانی علیه اشغالگران سرزمینشان دست به
عملیات بزنند.خطر تسلیح ساحل غربی رود
اردن برای صهیونیست ها بسیار بیشتر از نوار
غزه اســت ،زیــرا این منطقه هم وسعت بسیار
باالتر و هم جمعیت بیشتری را در خود جای
داده و هم به شهرهای مهم اراضــی اشغالی
 ۱۹۴۸دسترسی مناسب دارد .برای مثال از
شهر قلقیلیه تا تل آویو تنها  ۱۵کیلومتر فاصله
اســت و همین امــر امنیت صهیونیست ها را
دچــار اختالل جــدی خواهد کــرد .حــاال همه
فلسطینیها میدانند اگر امروز برای آزادی
فلسطین مــبــارزه نکنند دیــر زمانی نخواهد
گذشت که باید رخــت بربندند و از فلسطین
بروند .بنابراین هر آن چه را در توان دارند برای
بقا در فلسطین به عرصه آورد هانـــد و مبارزه
کنونی شکل وجودی به خود گرفته است.

نمای روز

پس از اعــام سفر نمایندگان کنگره آمریکا به
تایوان« ،لیو شیائومینگ» ،مقام ارشــد وزارت
خارجه چین اعــام کــرد که پکن از واشنگتن
مـیخــواهــد دخــالــت در ام ــور داخــلــی چین را
متوقف کند و به سیاست چین واحد متعهد باشد.
لیو همچنین با اشاره به حضور هیئت نمایندگان
کنگره آمریکا در تایوان افزود« :این حرکت بسیار
خطرناک مثل بازی با آتش است .کسانی که با
آتش بازی میکنند ،کشته خواهند شد».به گفته
این دیپلمات ارشد چینی ،کسانی که مانع اتحاد
مجدد تایوان با چین شوند ،با دیوار بزرگ فوالدی
روبــه رو خواهند شــد کــه توسط  1.4میلیارد
شهروند چینی ساخته شده اســت.روز گذشته
سناتور «ادوارد مارکی» در رأس هیئتی سیاسی
از کنگره آمریکا وارد تایوان شده بود.
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کـــودک ســودانــی م ــار بــه دس ــت در جــریــان
تــظــاهــراتــی اعــتــراضــی در شــهــر خــارطــوم/
خبرگزاری فرانسه

خبر متفاوت

عواقببدمستیپلیسژاپنی
پلیسژاپنگفتکهیکبازپرس(کارآگاه)درغرب
این کشور پس از مستی و خوابیدن در خیابان،
اسنادیحاویاسامییکمظنونبهارتکابجرم
و حدود ۴۰۰نفر دیگر را در پروندهای که روی آن
کارمیکرد،گمکرد.اینبازپرس(کارآگاهپلیس)
حوالیساعت ۸:۳۰شببادونفراززیردستانش
به یک بــار رفــت و در نوشیدن الکل زیــادهروی
کرد .پلیس گفت که این فرد حدود هفت لیوان
نوشیدنی از جمله آبجو و مشروب تقطیر شده
شوچو مصرف کرد و پس از مشایعت همکارانش
در یک ایستگاه قطار حوالی ساعت  ۱۱شب در
خیابان در حالی که پیاده راهی خانهاش بود به
خوابرفت/.یورونیوز

رنجوریافغانستاندریکسالگیطالبان

پیشخوان بین الملل

یکسالازسقوطکابلگذشت؛نیروهایطالبانسالگردبهقدرترسیدندوبارهدر
افغانستانراجشنگرفتند
طالبان دیروز یک سالگی پیروزی خود و تأسیس
"امارت اسالمی افغانستان" را جشن گرفت .به
این مناسبت یک روز تعطیل عمومی در سراسر
کشور اعالم شده است ،اما حکومت طالبان در
اینیکسالبرایمردمافغانستانجزفقروهراس
بیشتر و آزادی کمتر دستاورد دیگری نداشته
است.روز  ۲۴مرداد سال  ،۱۴٠٠دولت کابل،
حکومت اشرف غنی و "اردوی ملی" افغانستان
با چنان سرعت و سهولتی فرو ریخت که بهت و
ناباوری بینالمللی را برای چند روزی زنده نگاه
داشت اما با دیدن تصاویر تأثرانگیز فرودگاه کابل
و مردمی که به امید فرار و رهایی چشم به پرواز
هواپیماهاداشتند،ابعادفاجعهکمکمروشنشد:
بیست سال بعد از نابودی نخستین رژیم طالبان،
افغانستان دوباره به همان نقطه بازگشت .اگرچه
برخی امیدوار بودند که طالبان "جدید" با نسل
قبلی تفاوت داشته باشد ،اما اینک بعد از گذشت
یکسالاززمامداریآنان،امیدبهحاکمیتیمثبت
و معتدل در کشور تقریب ًا از بین رفته است.شاید
تنها وجه مثبت در یک سال اخیر کاهش یافتن
درگیریهایمسلحانهباشد،هرچندکهانفجارها
و حمالت تروریستی همچنان ادامه یافته است.

رادیو فرانسه نوشت:از زمانی که دونالد ترامپ و
وزیر خارجهاش مایک پمپئو مذاکرۀ مستقیم را
با طالبان پذیرفتند ،یکی از خواستههای اصلی
غربیها همکاری نکردن طالبان با گروههای
تروریست بود .اگرچه طالبان با داعش دشمنی
دارند اما کشته شدن ایمن ظواهری در قلب کابل
بار دیگر روابط نزدیک طالبان با القاعده را برمال
کرد.بدین ترتیب بعد از گذشت یک سال ،هنوز
هیچکشوریبهحکومتطالبانابرازاعتمادنکرده
و آن را به رسمیت نشناخته است ،هرچند بدون
حمایتهای "غیررسمی" پاکستان ،چین یا قطر
تثبیت قدرت طالبان به نظر غیرممکن میآمد.
در این وضعیت ،کشورهای غربی هنوز سیاست
مشخصیدرقبالکابلتعریفنکردهاندودرعمل
ی قدم
جز کمکهای پراکنده و گهگاه ابراز نگران 
مهمی برنداشتهاند .ژان پیر فیلیو ،کارشناس
جهان اسالم میگوید تفاوت اساسی رژیم جدید
کابل با طالبان  ۲۶سال قبل در این جاست که
حکومتقبلیطالبان،کشتخشخاشرابهطور
جدی ممنوع کرد ،اما طالبان کنونی اگرچه در
ظاهرازممنوعیتسخنگفتهاندولیهیچاقدامی
برای مقابله با پرورش تریاک نکردهاند.در همین

پوتینمیگوید :روسیهوکرهشمالیروابطدوجانبهخود
راگسترشخواهندداد

آغوش باز «والدیمیر» برای «اون»
شریفی -پیونگ یانگ «روز آزادی» را در حالی
جشنگرفتکهوالدیمیرپوتینبههمینمناسبتدر
نامهایبه رهبرکرهشمالینویدآغازدورجدیدیاز
مناسباتمیاندوکشورراداد.رئیسجمهورروسیه
در نامه اش نوشت که این دو کشور «روابط دوجانبه
سازنده و جامع خود را با تالش مشترک گسترش
خواهندداد».پوتینکهکشورشدرگیرتحریمهای
ناشیازجنگاوکرایناست،درنام هبههمتایخود
کیم جونگ اون ،نوشت که نزدیکی دو کشور به نفع
هردوخواهدبود.گرمیروابطروسیهوکرهشمالی
در سالهای اخیر با گرمی روابط روسیه و غرب به
ویژه آمریکا نسبت معکوس داشته؛ هر چند معموال
ازروسیهوچینبهعنوانکشورهاییبانزدیکترین
روابط با حکومت انزواطلب کره شمالی نام برده
میشود .رهبر کره شمالی در پاسخ گفته است که
دوستی روسیه و کره شمالی «قرن به قرن تثبیت
شده و توسعه یافته است» .کیم افزوده« :همکاری،
حمایت و همبستگی استراتژیک و تاکتیکی» بین
دو کشور «در یک جبهه مشترک برای خنثی کردن
تهدیدوتحریکنظامینیروهایمتخاصم،درمرحله
جدیدوویژهایقرارگرفتهاست».پیونگیانگاعالم
نکرده که منظورش از نیروهای متخاصم در نامه
رهبر کره شمالی چیست ،اما این واژه بارها توسط
کره شمالی برای اشــاره به ایــاالت متحده آمریکا
و متحدانش استفاده شده است .اتحاد جماهیر
شورویزمانی،متحداصلیکرهشمالیبودوروابط
نزدیکی با آن کشور داشت .دولت پیونگ یانگ به
ویژهازنظراقتصادی،بهکمکهایگستردهمسکو
متکی بود .پس از فروپاشی شوروی ،روسیه روابط

دوستانهخودباکرهشمالیراتاحدودیحفظکرده
هرچند حمایت اقتصادی قبلی ادامه نیافته است.
پس از فروپاشی پرده آهنین اتحاد جماهیر شوروی
این روابط آسیب دید و تنها پس از جدایی تدریجی
روسیه از غرب در اوایل سال  ،۲۰۰۰به تدریج و تا
حدودی روابط دو کشور افزایش یافت .کیم جونگ
اون،پیشبینیکردههمکاریروسیهوکرهشمالی
طبق توافق نامهای که در سال  ۲۰۱۹در دیدار با
پوتین امضا شد ،افزایش خواهد یافت .کیم جونگ
اون که در سال  ٢٠١١میالدی جانشین پدرش
در مقام رهبری کره شمالی شد در آوریل 2019
با رئیس جمهور روسیه در مسکو دیدار کرد .در آن
سال پوتین ششمین رهبر خارجی بود که «اون» از
زمان تصدی این مقام با آنان مالقات کرده است.
پیشازاین،اوبارئیسانجمهوریچین،کرهجنوبی
و آمریکا چند بار دیدار داشته و در جریان نشست با
رئیسجمهوریآمریکادرسنگاپوروهانوی،ویتنام،
با نخست وزیران دو کشور دیدار کرده بود .تمامی
مالقاتهای خارجی کیم جونگ-اون از اول سال
گذشته میالدی و پس از اعــام تصمیم او دربــاره
کاهشتنشدرروابطباکرهجنوبیوآمریکاصورت
گرفتهاست.نامهاخیرپوتیندرحالینگارششده
که دولت در تحریم کره شمالی سعی در افزایش
مناسبات خود با روسیه را دارد .کره شمالی در ماه
ژوئیه دو منطقه مدعی خودمختاری در اوکراین را
بهعنوان کشورهای مستقل به رسمیت شناخت و
مقامات احتمال اعزام کارگران کر ه شمالی به این
مناطقبرایکمکبهساختوسازوسایرفعالیتها
رامطرحکردند.
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تــیــتــر یـــک روزنـــامـــه
فــــــــرانــــــــســــــــوی
"لــــوپــــاریــــزیــــن"/
خشکسالی"/مصرف
آب کمتر امکان پذیر
اســـــت""بـــــا هــجــوم
سومین موج گرما به
فرانسه 90 ،بخش از
 96بخش [کشور] تحت تاثیر محدودیت های
آبی قــرار دارنــد .فرانسوی ها سعی می کنند
[باشرایط کم آبی] سازگار شوند :کشاورزان به
غالت مقاوم تر در برابر حرارت روی می آورند.
افراد ،باغ خود را با آب ماشین لباس شویی یا
توالت آبیاری می کنند"

چهره روز
فروردینماهگذشته،مالهبتا...آخندزاده،رهبر
طالبان،باصدورفرمانیکشتخشخاشراممنوع
اعالم کرد .اما ژان پیر فیلیو یادآوری میکند که
خشخاش را در پاییز میکارند و در بهار برداشت
میکنند .دررابطه با ایران نیز به نظر می رسد که
باید سیاستپذیرشپناهجویان،مبارزهباتروریسم
وموادمخدر،تضمینامنیتمرزها،توسعهتجارت،

کمکهایبشردوستانهوبسطتعامالتسیاسیو
عمل به معاهدات دوطرفه باید در قالب یک طرح
جامعاقدامتدوینشودتابتواندچالشهایحاصل
ازحاکمیتطالبانرابهفرصتتبدیلکندیابرپایه
معادلهای متوازن زیانهای حاکمیت طالبان با
مزایای آن که متضمن منافع ملی باشد ،پوشش
دادهشود.

رئیسجمهورسابقآمریکاخواستاربازپسفرستادناسنادیشدکهمامورانافبی
آیدرجریانتفتیشخانهویدر«ماراالگو»بردهبودند

ترامپ :اسنادم را پس دهید!

از هنگامی که افبــیآی اسناد فوق سری
دولتی را در ویالی دونالد ترامپ یافته ،فشار
بر رئيس جمهور پیشین آمریکا افزایش یافته
است اما واکنش ترامپ هم تهاجمی است
و از افبیآی خواسته اسنادی را که از خانه
او برده ،بازگرداند .به گزارش اشپیگل هم
اکنون تنها یک موضوع ،مهمترین مسئله در
سیاست داخلی آمریکاست؛ دونالد ترامپ،
رئیسجمهورپیشینایاالتمتحدهواسنادی
که افبیآی یک هفته پیش در ویالی او در
فلوریدا پیدا کرد .گفته میشود که ترامپ
احتماال اسناد فــوق ســری را از کــاخ سفید
به فلوریدا برده و با این کار اســرار دولتی را
به خطر انداخته اســت .ترامپ در مواجهه
با این اتهام سنگین دست به حمله متقابل
زده اســت .او در  ،Truth Socialپلتفرمی
که یکی از بنیان گذارانش است ،نوشت که
پلیس فدرال "آگاهانه" اسنادی را از ملک او
در مار-آ-الگو با خود برده که "نباید" میبرد.
او از افبیآی خواسته است که اسناد را فوری
بازگرداند .به گفته ترامپ این ها "اسنادی
است بین موکل و وکیل و محرمانه ".او پس
از بازرسی روز دوشنبه گذشته بارها راجع
به اقــدام قوه قضاییه و پلیس فــدرال آمریکا
واکنشیتهاجمینشاندادهوبخشبزرگیاز
جمهوریخواهاننیزبهحمایتازاوبرخاسته
اند.پس از جست وجــوی بیسابقه ویالی
ترامپ در فلوریدا ،جمهوریخواهان نیز
اقدام قوه قضاییه را زیر سوال بردهاند .مایک

ترنر ،یکی از اعضای کمیته اطالعات مجلس
نمایندگان از حزب جمهوریخواه آمریکا
گفت« :ما یک سری نگرانی داریــم .یکی از
آن ها این است که آیا خود این بازرسی موجه
بوده است یا خیر».طبق فهرست افبیآی
ماموران مجموعهای از اسناد طبقهبندی
شده به عنوان "فوق سری" را در ملک ترامپ
پیدا کردند که کامال محرمانهاند و فقط
در موسسات دولتی خاص قابل مشاهده
هستند.چهارمجموعهازاسنادمصادرهشده
به عنوان "فوق سری" ،سه مجموعه به عنوان
اسناد "مخفی" و سه مجموعه دیگر به عنوان
"محرمانه"طبقهبندیشدهاند.حکمبازرسی
بر اساس سه جرم جنایی به عنوان دالیل این
اقدام صادر شده است؛ از جمله جمعآوری،
انتقال یا از دســت دادن اطالعات دفاعی
که جرمی است که در ایــاالت متحده تحت
"قانون جاسوسی" مورد پیگرد قرار میگیرد.
با این حال ترنر مدعی شد که فهرست اسناد
توقیف شده افبیآی چیزی درباره ماهیت
خــود اسناد نمیگوید .او به شبکه خبری
 CNNگفت« :ما این فهرست را از افبیآی
دریافت کردیم ،اما مطمئن نیستیم که آیا این
فهرست محرمانه است یا خیر».سال گذشته،
مقامات آرشیو ملی آمریکا دریافتند که ترامپ
هنگام خــروج از کــاخ سفید در پایان دوره
ریاستجمهوری خــود در ژانویه ،۲۰۲۱
مجموعهای از اسناد و دیگر مدارک دولتی را
با خود برده است.

بیماران بستری در بخش کودکان بیمارستان
"ایندیرا گاندی" در شهر کابل افغانستان به
دلیل سوء تغذیه تحت درمان قرار می گیرند/.
گتی ایمجز

توییت روز

ران فیلیپکوفسکی ،فعال رســانـهای مشهور
دمــوکــرات«:چــرا باید نگران مــردی (ترامپ)
باشیم که انبوهی از اسناد فــوق ســری را در
اقامتگاهش نگه داشته ،در حالی که او .1:از
طریق تلفن همراه ،محل استقرار پایگا ههای
ای آمریکا در نزدیکی کره شمالی را به
هسته ِ
رئیس جمهور فیلیپین فاش کرد .2.اطالعات
طبقه بندی شده بریتانیا دربــاره بمب گذاری
منچستر را در اختیار مطبوعات قرار داد.3.
یادداشتهای مترجم خود را پس از مالقات
خصوصی با پوتین ،مصادره و نگهداری کرد.4.
ویدئویی را در توئیتر از تیم  5 Sealحاضر در
پایگاه هوایی االسد منتشر کرد که در آن چهره و
مکان آن ها آشکار شد .5.یک عکس طبقه بندی
شده محرمانه را از پایگاه فضایی امام خمینی
ایران توئیت کرد».

