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مشکلی به نام فیلیباستر
بــرای دومــیــن بــار طــی یــک مــاه گذشته ،اقلیت
جمهوری خواه سنای آمریکا با توسل به تکنیک
فیلیباستر ( اطاله مذاکرات) مانع شروع بررسی
لوایح مد نظر دولت جو بایدن و اکثریت دموکرات
هایکنگرهشدند.اینبارایناتفاقدربارهالیحهیک
تریلیونو 200میلیارددالریبازسازیزیرساخت
هــای فرسوده آمریکا رخ داد.در رای گیری که
چهارشنبه شب در سنا برگزار شد ،موافقان الیحه
پیشنهادی بایدن برای بازسازی زیرساخت های
فرسوده آمریکا موفق نشدند به  60رای الزم برای
غلبهبرفیلیباسترنائلآیند.براساسقوانینکنونی
درسنا،هرالیحهایزمانیبهرایگذاشتهمیشود
کهحداقل 60سناتوربهپایانمذاکراترایدهند.
بهاینقاعده،فیلیباسترگفتهمیشود.درگذشته،
فیلیباستر زمانی به اجرا گذاشته می شد که یک
سناتور تا سر حد امکان سخنرانی می کرد تا زمان
انقضای یک قانون به سر آید و فرصت قانون گذاری
جدید از دست برود .اما از آن جا که سخنرانی های
طوالنیوحتی 24ساعته،دشواربود،سنابهتدریج
در قواعد فیلیباستر تغییراتی ایجاد کرد .اکنون
دیگر نیازی نیست یک سناتور برای متوقف کردن
روندتصویبلوایح،ساعتهاسخنرانیکند.کافی
است تعداد موافقان آغاز روند رای گیری به زیر عدد
 60برسد تا برای زمان نامشخصی ،بحث ها بر سر
لوایح مناقشه برانگیز ،ادامــه یابد .این وضعیت،
فرصت طالیی را در اختیار حزب اقلیت در سنا قرار
می دهد تا مانع قانون گذاری شود.اکنون گرچه
دموکرات ها اکثریت شکننده کرسی های سنا را
در اختیار دارنــد ،با این حال در تصویب برخی از
مهم ترین قوانین مد نظر خود ناتوان هستند .آنان
برای این که از سد فیلیباستر بگذرند ،باید حمایت
حداقل  10عضو جمهوری خواه را به دست آورند.
دستیابی به این عــدد ،نیازمند مصالحه با حزب
رقیبوچشمپوشیازبرخیاصولومواضعحزبی
است.بااینحال،بایدندرهفتههایاخیرمذاکرات
فشرده ای را با برخی از سناتورهای جمهوری خواه
آغاز کرد تا حمایت آنان را برای موافقت با الیحه
بازسازی زیرساخت های فرسوده آمریکا جلب
کند .کاخ سفید برای رسیدن به چنین هدفی ،از
برنامه اولیه خود به منظور تخصیص دو تریلیون و
 100میلیارد دالر عدول و با عدد یک تریلیون و
 200میلیارد دالر موافقت کرد .این عقب نشینی
بایدن ،موجب دلگرمی هایی در میان دموکرات ها
شد که بتوانند آن را از سد فیلیباستر عبور دهند .با
این حال ،در زمان رای گیری برای پایان مذاکرات،
فقط  9جمهوری خــواه با دمــوکــرات ها هم رای
شدند .در نتیجه ،عدد طالیی 60رای حاصل نشد
و الیحه بازسازی زیرساخت های فرسوده آمریکا
به سرنوشت الیحه اصالح قوانین انتخاباتی بدل
شد که به دلیل فیلیباستر ،از دستور کار خارج شده
است .موضوع فیلیباستر جدا از این که به اقلیت
قدرتمیدهدمانعتحققخواستاکثریتشوند،
روند قانون گذاری را در آمریکا بسیار دشوارتر می
کند .بی دلیل هم نیست که در دهه های اخیر ،با
توسلمداومهردوحزبدموکراتوجمهوریخواه
بهتکنیکفیلیباستر،کنگرهازتصویببرخیازمهم
ترین لوایح ناتوان مانده است.با توجه به قطبی تر
شدن فضای سیاست در آمریکا ،تقریبا هیچ کدام
از دو حزب بزرگ این کشور نمی توانند اکثریت دو
سومی را در سنا به دست آورند .به همین دلیل نیز
عبورازسدفیلیباستر،روزبهروزدشوارترمیشودکه
هزینهآنرادرنهایتمردمآمریکاپرداختمیکنند.

نمای روز

پلیس یونان در حال استفاده از افشانه فلفل علیه
معترضاندرتظاهراتعلیهواکسیناسیونکرونادر
مقابلساختمانپارلمانیوناندرشهرآتن/رویترز

کارتون روز

برکناری«غنی»،پیششرطآتشبس؟

طالبان:تازمانیکهغنیکنارنرودوحکومتجدیدیبامذاکرهبرسر
د
کارنیاید،صلحدرافغانستانبرقرارنخواهدش 

همزمان با ایــن که دو روز مذاکره پشت پرده
بهظاهر فشرده در دوحه با یک نشست خبری
به کار خود پایان داد و هیچ نتیجهای نداشت جز
ادامــه گفتوگوهای طرف ها برای رسیدن به
توافقصلحدرافغانستان،وزارتدفاعاینکشور
ادعاهای طالبان مبنی بر کنترل  ۹۰درصد
مرزهایاینکشوررا«یکدروغمحض»دانست.
فواد امان ،سخنگوی وزارت دفاع افغانستان به
خبرگزاری فرانسه گفت که این تبلیغات بدون
«هیچ پایه و اساسی» مطرح شدهاند .او در ادامه
گفت که مرزها ،شهرهای اصلی و محورهای
اصلی تحت کنترل نیروهای امنیتی افغانستان
قــرار دارنـــد .ذبیح ا ...مجاهد در ایــن بــاره به
خبرگزاری روســی «ریانووستی» گفته بود که
«حدود  ۹۰درصد مرزهای افغانستان از جمله
مرزباتاجیکستان،ازبکستان،ترکمنستانوایران
در دست ماست ».البته او به جزئیات بیشتری از
مناطق تصرف شده اشاره نکرده بود .با این حال
گروه طالبان اعالم کردند که آن ها نمیخواهند
قدرت را به انحصار خود درآورند .البته این گروه

تصریح کردند تا زمانی که دولتی جدید در کابل
استقرارنیابدواشرفغنی،رئیسجمهوربرکنار
نشود ،در افغانستان صلح برقرار نخواهد شد.
سهیل شاهین ،عضو تیم مذاکره کننده طالبان
در گفت وگو با آسوشیتدپرس ،گفت که طالبان
زمانی سالحهای خود را زمین خواهند گذاشت
که دولتی مــورد قبول همه طرفهای درگیر
در کابل منصوب شــود .شاهین گفت« :من
میخواهم روشن کنم که ما به انحصار قدرت
در افغانستان اعتقاد نداریم زیرا هر دولتی که
در گذشته در صدد انحصار قدرت بود ،دولت
موفقی نبوده اســت ».او با اشــاره به دوره پنج
ساله زمامداری طالبان در افغانستان گفت« :ما
نمیخواهیمهمانفرمولراتکرارکنیم».اشرف
غنی ،رئیس جمهور افغانستان نیز گفته است
تا زمانی که دولت جدید با برگزاری انتخابات
مشخص نشود  ،در سمت خــود باقی خواهد
ماند.برخیمنتقداناوکهعضوگروهطالبانهم
نیستند ،غنی را متهم کردهاند که او فقط برای
حفظقدرتشتالشمیکند.

پیشخوان بین الملل

هيچجاايمننيست/طرحرویجلدشمارهجدید
هفتهنامهاکونومیست.تغییراتآبوهواییتاثير
ويرانگر خود را در سيل ها و خشكسالى ها نشان
داد.گــزارش اصلى اين شماره مجله به موضوع
تغييراتآبوهوايىاختصاصدارد.

چهره روز

والاستریتژورنال:ماموریتنیروهایآمریکاییدرعراق
تاپایانسالجاریمیالدی،بهمستشاریتغییرمیکند

ماکرونازبیمهکرهایصهیونیست
تلفنهمراهوشمارهاشراعوضکرد

قربانیان «پگاسوس» اسرائیلی

تغییرفازیانکیها به مستشاری
مسئوالن ارشد آمریکایی و عراقی برای صدور
بیانیهای درباره عقب نشینی نیروهای آمریکایی
در اواخـــر ســال مــیــادی ج ــاری برنامه ریــزی
میکنند .این بیانیه به مناسبت سفر روز دوشنبه
مصطفیالکاظمی،نخستوزیرعراقبهواشنگتن
و دیــدارش با جو بایدن ،رئیس جمهور آمریکا
منتشرخواهدشد.بهگزارشروزنامهوالاستریت
ژورنال ،هدف این بیانیه کاهش فشار گروههای
مقاومت بر الکاظمی است که خواهان خروج
نیروهای آمریکایی هستند  .همزمان،نشریه
«پولیتیکو» نوشت :پایان مأموریت رزمی آمریکا
از عراق به معنی خروج از این کشور نخواهد بود.
به نوشته پولیتیکو ،بخشی از نظامیان آمریکایی،
به فراهم کردن حمایت لجستیک و مشاوره به
نیروهایعراقیخواهندپرداختونیرویهوایی،
نیروهای اطالعاتی و تجسسی به منظور آن چه
مبارزه با داعــش نامیدند ،در خاک عــراق باقی
خواهندماند.بیانیهاعالماینتغییررویکردحضور
آمریکادرعراق،نتیجهمذاکراتراهبردیمقامات
عراقیوآمریکاییطیچندسالاخیراست.براین
اساس ،نیروهای آمریکایی که شمار رسمی آنها
حدود  ۲۵۰۰نفر است تغییر چندانی نخواهند
کرد بلکه نیروهای رزمی با نیروهایی جایگزین
میشوندکهبرمأموریتمستشاریتمرکزخواهند
داشــت«.فــواد حسین» ،وزیــر خارجه عــراق روز
پنج شنبه گفته بود« :ما دیگر به نیروی رزمی نیاز

چاقویی که دسته خــود را می بــرد ،حکایت
خبرهایی است که از جاسوسی دولت ها علیه
متحدانشان منتشر می شــود .نمونه پر سر
و صــدای سال های اخیر همکاری سرویس
اطالعاتی دانــمــارک با آژانــس امنیت ملی
آمریکا بــرای شنود مکالمات رئیس جمهور
فرانسه و صدر اعظم آلمان است .در روزهای
گذشتهنیزاخبارفاششدهدرباره«پگاسوس»،
بدافزار جاسوسی ساخته شده توسط رژیم
صهیونیستی ،جنجال زیـــادی بــه پــا کــرده
است .در پی افشاگریهای انجام شده درباره
جاسوسی از رهبران سیاسی و چهرههای
مطرح بینالمللی توسط «پگاسوس» ،امانوئل
ماکرون رئیس جمهور فرانسه تلفن همراه و
شمارهتلفنخودراعوضکرد.اینخبرازسوی
سخنگوی دولت فرانسه تایید شده است .با
این حال ،گابریل آتال به خبرگزاری رویترز
گفت« :ماکرون چند شماره تلفن دارد .این
بدان معنا نیست که از او جاسوسی شده است،
این فقط یک اقــدام امنیتی اضافی است».
بنا بر گــزارش چندین رسانه بینالمللی ،به
کمک بدافزار «پگاسوس» تلفنهای بسیاری
از روزنامه نگاران ،فعاالن حقوق بشر و مقامات
دولتیکشورهاباهدفجاسوسیازآنهاهک
شده است؛ اقدامی که اعتراض جهانی را علیه
شرکتفروشندهآنیعنی«اناساو»برانگیخته

نداریم .خودمان چنین نیروهایی داریــم .ما به
همکاری در زمینه اطالعاتی نیاز داریم .به کمک
درآموزشنیازداریم.بهنیروهایینیازداریمکهبه
ما در زمینه مسائل هوایی کمک کنند ».پارلمان
عراق در دی سال  ،۹۸در پی اقدام جنایتکارانه
آمریکا در ترور ســردار سپهبد شهید حاج قاسم
سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران
انقالباسالمی ایرانوشهیدابومهدیالمهندس
نایب رئیس سازمان الحشد الشعبی عراق ،طرح
اخراج نظامیان آمریکایی از خاک این کشور را
تصویب کرد اما با این حال ،آمریکا همچنان بر
نقض این مصوبه و باقی ماندن در خاک عراق
اصرارمیورزد.بهرغماظهاراتمقاماتآمریکایی
و عراقی درباره محدود شدن مأموریت نظامیان
بیگانهبهآموزشواقداماتمستشاریبهنیروهای
عراقی ،گر وههای مقاومت عراق با اشاره به ورود
گسترده کــاروانهــای لجستیکی آمریکایی به
خاک این کشور و مشارکت نیروهای آمریکایی
در عملیاتهای نظامی عراق تأکید دارند که این
اقدامات نمیتواند بیانگر محدود شدن مأموریت
نظامیانآمریکاییباشد.فؤادحسینکهبهآمریکا
سفر کرده  ،روز گذشته جزئیاتی را دربــاره دور
چهارم گفتوگوهای راهــبــردی میان بغداد و
واشنگتن ارائــه کــرده و گفته بــود« :دور چهارم
گفتوگوی راهبردی میان عــراق و آمریکا دور
پایانیخواهدبود».

صهیونیستهاخشمگینازیک بستنیسازی

درپیتصمیمشرکتپرآوازهبستنیسازیآمریکایی«بناندجری»دربارهخودداریازفروشدرشهرکهایاسرائیلینشین،بنت
سوگندخوردهکهاینشرکترا«بهاستیصال»بکشاند!
گرمای تقریبا همیشگی خاورمیانه بستنی را
به یکی از خوردنیهای محبوب در میان مردم
این منطقه تبدیل کرده است؛ فرقی ندارد شما
سکونتی اجــدادی در این منطقه داشته باشید
یا از زادگــاه خــود به ایــن منطقه کوچانده شده
باشید؛ گرمای هوا نیاز به همراهی یک خوراکی
خنک و خوشمزه دارد! بــا ایــن حــال ،شرکت
معروف بستنیسازی بن انــد جــری که یکی از
صادرکنندگان بستنیهای محبوب و متنوع به
اسرائیل است ،اواسط هفته اعالم کرد صادرات
بستنی به اراضــی اشغالی را مغایر ارزشهــای
شرکت خود میداند و از این به بعد تجارت خود
را در اراضــی تسخیر شده در جنگ  ۱۹۶۷که
طبققوانینبینالمللیغیرقانونیتلقیمیشود،
متوقف خواهد کرد .این اقدام که به نظر میرسد

هم راستا با فعالیتهای جهانی جنبش BDS
یا تحریم کاالهای اسرائیلی اســت ،با واکنش
تند مقامات رژیم غاصب روبه رو شد .به گزارش
گاردین ،خبر این تحریم بر برنامههای خبری
اسرائیلسایهانداختوحتیاعتراضاتبیشتری
را به افشاگریهای پروژه پگاسوس ایجاد کرد.
رئیسجمهوررژیمصهیونیستی،ایزاکهرتزوگ،
تصمیم این شرکت بستنی ساز را «نوع جدیدی از
تروریسم» دانست و نفتالی بنت ،نخست وزیر نیز
به مدیر اجرایی یونیلور ،شرکت مادر بن و جری
هشدار داد که «عواقبی جدی برای این اقدام ضد
اسرائیلی»درانتظارآنهاخواهدبود.یائیرالپید،
وزیرخارجهاسرائیلهمتأکیدکردهکهدههاایالت
آمریکاقوانینیعلیهتحریموبایکوتاسرائیلدارند
که با استفاده از آن ،این شرکت تحت تعقیب قرار

خواهد گرفت «تا پشیمان شود ».اکثر رسانهها و
نهادهایسیاسی،اینشرکترابه«ضدیتبایهود»
محکومکردند.بااینحال،بنوجریدراینموضع
تنها نیست .در اوایل این ماه ،بزرگ ترین صندوق
بازنشستگی نروژ اعالم کرد دارایی ۱۶شرکت را
که در کرانه باختری اشغال شده کار میکنند ،از
جمله تجهیزات مخابراتی موتوروال واگذار کرده
است .صاحب امتیاز مکدونالد در اسرائیل نیز از
افتتاحشعبهدرکرانهباختریاشغالیامتناعکرده
است .به نوشته همشهری آنالین ،بستنیسازی
بن و جری احتما ًال با ادامه انصراف از تجارت با
اسرائیل نبرد دشواری را در پیش خواهد داشت.
هنگامی که  Airbnbاقدام مشابهی را در سال
 ۲۰۱۸انجامداد،باپروندههایقضاییمتعددی
در ایاالت متحده و اسرائیل به اتهام تبعیض روبه

است .از سوی دیگر ،در میان  50هزار شماره
تلفنکهگزارششدهتوسطیکبدافزارساخت
شرکت اسرائیلی هک و کنترل میشده،
شماره تلفن های «شیخه لطیفه» ،دختر حاکم
دبی و «شیخه هیا بنت حسین» ،همسر سابق
شیخ محمد بن راشد آل مکتوم ،حاکم دبی
هم بوده است .لطیفه یکی از  ۲۵فرزند شیخ
محمد بن راشد آل مکتوم حاکم دبی است که
در سال ۲۰۱۸میالدی سعی کرده بود از دبی
بگریزد .امارات متحده عربی ادعاهای این دو
زنراردکردهاست.بدافزارپگاسوسمشتریان
ثروتمندی دارد که حاضرند در قبال اطالعات
پــول بپردازند از جمله عربستان سعودی.
عربستانیکیازکشورهاییاستکهازبدافزار
جاسوسی پگاسوس برای نظارت بر فعالیت
روزنامهنگاران ،سیاستمداران زن و مرد،
فعاالن حقوق بشر یا روسای برخی شرکتها
و موسسات بزرگ استفاده کرده است از جمله
جمال خاشقچی ،منتقد دولــت عربستان
سعودی و ساکن آمریکا در اکتبر  ۲۰۱۸در
کنسولگری عربستان سعودی در استانبول
کشته و تکه تکه شد .بر اساس تحقیقات انجام
شده که در گــزارش سازمانهای رسانهای
آمده ،برای کنترل دو زن نزدیک به خاشقچی
و دیگر اعضای حلقه نزدیک او از بدافزار
«پگاسوس» استفاده شده است.
رو شد که در نتیجه طی پنج ماه از تصمیم خود
صرف نظر کرد« .اگر شرکتی بگوید که دیگر قرار
نیست با شهرکهای صهیونیستی تجارت کند
شرکتدیگریپیدامیشودتاجایآنرابگیرداما
بن و جری مورد جالبی است زیرا بسیار محبوب
است و این تصمیم همه خانوادههای اسرائیلی را
تحت تاثیر قرار میدهد ».؛این را هاگیت اوفران،
مدیر جنبش چپ صهیونیستی گفت و افــزود:
«اگر شرکتی دیگر که واردات بولدوزر را در دست
داشته متوقف میشد بعید بود مردم متوجه آن
شوند ».با این حال و به گزارش الجزیره ،برخی از
طرفداران اسرائیل گفتهاند که این تصمیم باید
زنگخطریبرایسیاستهای 50سالهشهرک
ســازی در سرزمینهای اشغالی باشد .جرمی
بن آمی ،رئیس گروه البیگر طرفدار اسرائیل در
آمریکابهنکتهمهمیاشارهکردوگفت«:وقتییک
شرکت بزرگ بستنیسازی که در اصل توسط دو
کارآفرینیهودیتأسیسشده،تصمیمبهنفروختن
محصوالت خود در سرزمینهای اشغالی می
گیرد،اینیهودستیزینیست».

عبور قطعی دونالد از مایک!

ترامپ:اگرپنسشجاعتداشتنتیجهمتفاوتیدرانتخاباترقممیخورد

کاریکاتور؛ توقف فروش محصوالت شرکت «بن
اند جــری»در سرزمین های اشغالی/شرکت
معروفتولیدکنندهبستنی«بناندجری»کهمقر
آندربرلینگتونجنوبیآمریکاستهفتهگذشته
اعالم کرد به خاطر «مالحظات اخالقی» فروش
محصوالت خود را در شهرک های صهیونیست
نشینکرانهباختریمتوقفکردهاست.
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«دون ــال ــد ت ــرام ــپ» ،رئیسجمهور
سابق آمریکا از معاونش در دوران
ریاستجمهوری انتقاد کرده و باخت
در انتخابات نوامبر  ۲۰۲۰را به
شجاعت نداشتن او ربط داده است.به
گزارشفارس،ایناظهاراتترامپدر
یکفایلصوتیکهبهتازگیازاومنتشر
شده  ،مطرح شده است.ترامپ در این
فایل صوتی میگوید« :از نظر من ،اگر

مایک پنس شجاعت الزم را داشت تا
نتایج را به نهادهای قانون گذار ایالتی
برگرداند ،شاهد نتیجه متفاوتی در
انتخابات میبودیم».ترامپ در ادامه
بــار دیگر ادع ــای خــود دربـــاره وقــوع
تقلب در انتخابات ریاستجمهوری
نوامبر  ۲۰۲۰را تکرار کــرد و گفت
کــه در چنین شرایطی مایک پنس
باید از قانون اساسی آمریکا دفاع

میکرد.او گفت« :من فکر میکردم
در انتخابات تقلب شده .وقتی تعداد
رأیها از رأیدهندگان بیشتر است،
معاون رئیسجمهوری ایاالت متحده

باید از قانون اساسی ایــاالت متحده
محافظت کند ...من فکر نمیکنم،
معاون رئیسجمهور قرار است فقط
مجسمهای باشد که آرا را از ایالتها

میگیرد و آن ها را فــوری به کنگره
تحویل میدهد».طرح این اظهارات
نشانه دیــگــری از اخــتــافــات میان
ترامپ و مایک پنس اســت« .دونالد
ترامپ» ماه پیش هم گفته بود قصد
دارد انتخاب «ران دی سانتیس» را به
عنوانزوجانتخاباتیخوددرانتخابات
ریاستجمهوریسال ۲۰۲۴بررسی
کند.رسانههای آمریکا این اظهارات
ترامپرانشانهایبرایعبوراوازمعاون
سابقش«،مایکپنس»برایانتخابات
ریاستجمهوری آینده آمریکا تعبیر
کردند.

در میان کشورهای عربی
هنوز هم مردمان با شرافتی
هستند که حاضر نیستند
رژیـــم صهیونیستی را به
رســمــیــت بشناسند .ایــن
جودوکار الجزایری هم که پس از سالها تالش
راهیالمپیکشدهبودپسازآنکهمتوجهشدباید
بایکصهیونیستمبارزهکند،ازمسابقهکنارکشید
و تاکید کرد که هیچ وقت آرمانهای فلسطین را
رها نخواهد کرد ...حاال اگر یک جودوکار اماراتی،
مراکشی،ترکیهاییاازاهالیجمهوریآذربایجان
بود  ،این صهیونیست را در آغــوش می کشید و
با او مسابقه م ـیداد ...اما یادمان باشد هنوز هم
شرافت نمرده و میتوان آن را در گوشه و کنار این
جهان پر از نامردمی پیدا کرد.سامی ابو زهری،
سخنگویحماسنیزدرتوئیترنوشت:اقدام«فتحی
نورین»قهرمانالجزایریراکهحاضرنشدباحریف
«اسرائیلی»واردرقابتشودوازمسابقاتالمپیک
خارج شد ،ارج می نهیم.این اقدام نشان دهنده
موضعاصیلوثابتالجزایردرقبالآرمانفلسطین
است/.کانالاخبارسوریه

اظهارنظر روز

رئیسسیا:درافغانستانمیمانیم!
همان گونه که پیشبینی میشد ،عقبنشینی
نظامیان آمریکایی از افغانستان با دو هدف عمده
صورت گرفته است؛ نخست کم کردن هزینههای
مالی و نظامی و دوم هم آشفته کــردن وضعیت
داخلیاینکشوربرایبرهمزدنثباتمنطقهای.
از همان ابتدا هم مشخص بود که طرف آمریکایی
قصدی برای ترک کامل افغانستان ندارد و شاهد
اینمدعا،ترغیباردوغانبرایحفاظتازفرودگاه
کابل است.حاال رئیس سازمان جاسوسی آمریکا
در نخستین گفتوگوی خود پس از انتصاب به
ایــن سمت تاکید کــرده که آمریکا قابلیتهای
خود را در افغانستان و مناطق پیرامونی آن حفظ
خواهد کــرد .ویلیام برنز در مصاحبه با ان.پــی.
آر تصریح کرد که پیشرویهای جنبش طالبان
در افغانستان او را نگران کرده است .روندهایی
که همه ما امروز شاهدش هستیم مطمئنا نگران
کنندههستند.طالباندرحالکسبپیشرویهای
نظامی چشمگیر است .آن ها احتماال قویترین
موضع نظامی خودشان را از سال  ۲۰۰۱تاکنون
دارند.آمریکا با هدف جمع آوری اطالعات درباره
گروههایتروریستیقابلیتهایچشمگیریرادر
افغانستانواطرافآنحفظخواهدکرد!پس،باید
شاهدمقاومتارتشاشرفغنیدرمقابلطالبان
باشیم/.کانالاخبارسوریه

خبر متفاوت
نــوه فـــرارى ملكه انگليس
خاطرات خود را منتشر مى
كــنــد.بــه زودی قـــرار است
کتابی با نام همه چیز هری
Harry's tell-all book
منتشرشودکهاینکتابمیتواندسرآغازماجراهای
بسیاری بــرای خاندان سلطنتی باشد .به گفته
یک کارشناس سلطنتی آن چه که موجب اهمیت
این کتاب شده ،این است که وی در این کتاب به
بیان خاطرات خود درباره پرنسس دایانا و مرگ او
خواهد پرداخت و عامل مرگ مادرش را شماتت و
سرزنش می کند .هرى یک سال است که به طور
مخفیانه با  JH Moehringerکه یک نویسنده
سایه ghostwriterبرند ه پولیتزر است ،همکاری
میکند .ایــن کتاب دربرگیرنده زندگی دوک
ساسکسازخاطراتزندگیعمومی،بزرگسالی،
حضور در ارتش ،ازدواج ،پدر شدن و ...است .هری
قولدادهاستکهخاطراتشروایتی«دقیقوکام ً
ال
صادقانه»اززندگیاوخواهدبود،درحالیکهگفته
میشود وی به شدت بر «فاجعه وحشتناکی» که از
کودکیپشتسرگذاشتهاستتمرکزخواهدکرد.

