نصراهلل :آمریکا در حال جنگ اقتصادی علیه لبنان است

پنجشنبه  13مرداد 1401
وطنامروز شماره 3548

دبیرکل حزباهلل لبنان در جدیدترین سخنرانی خود به مناسبت سالگرد جنگ  33روزه (حرب تموز) با رژیم صهیونیستی،
محاصره اقتصادی آمریکا علیه لبنان را نوعی جنگ دانست .سیدحسن نصراهلل در یک محفل عزادارای محرم ،صبر و مقابله
در جبهه جنگهای «اقتصادی -معیشتی» و «رسانهای -سیاسی» را که آمریکاییها راه انداختهاند ،جهاد خواند.

بینالملل

گزارش

سفر  ۱۹ساعته نانسی پلوسی به تایپه پایان یافت؛ چین چه واکنشی نشان میدهد؟

تاوان تایوان

گروه بینالملل :نانسی پلوسی ،رئیس مجلس نمایندگان آمریکا
که در اقدامی جنجالی سهشنبهشب وارد تایوان شده بود ،بعد از
دیدار با مقامات این جزیره ،عصر دیروز به وقت محلی تایوان را به
مقصد کرهجنوبی ترک کرد .پلوسی در حالی وارد تایوان شد که
پیش از این چین هشدارهایی درباره تبعات حضور رئیس مجلس
نمایندگان آمریکا در تایپه صادر کرده بود .گذشته از فضای امنیتی
حاکم بر تایوان در روزهای پیش از سفر پلوسی ،مسلما پایان این
سفر ،نقطه شروعی بر تشدید تنشها میان پکن و واشنگتن خواهد
بود .در نخستین گام «هوآ چون یینگ» سخنگوی وزارت خارجه
چین اعالم کرد وزیر خارجه این کشور هیچ برنامهای برای دیدار
با همتای آمریکاییاش در پنجاه و پنجمین نشست وزرای خارجه
«آسهآن» و نشستهای مرتبط با آن در «پنومپن» پایتخت کامبوج
که از چهارشنبه تا جمعه برگزار میشود ندارد .کارشناسان ژاپنی
عدم مالقات «وانگ یی» و «آنتونی بلینکن» را نش��انهای درباره
خطرناک بودن عواقب سفر پلوسی و همچنین خشم چین نسبت
به اقدامات تحریکآمیز آمریکا میدانند.

ترامپ :چرا این دیوانه در تایوان است؟

دونالد ترامپ ،رئیسجمهور سابق آمریکا در پلتفرم اجتماعی «حقیقت» خود نوشت« :چرا نانسی پلوسی دیوانه در تایوان
است؟ او همیشه باعث دردسر میشود .هیچ کاری را خوب و درست انجام نمیدهد ( ۲استیضاح ناموفق ،از دست دادن مجلس
و .)...تماشا کنید!» ترامپ در دوران ریاستجمهوری خود مدت کوتاهی پس از امضای فاز اول توافق تجاری با «شی جین پینگ»
رئیسجمهور چین در ژانویه ۲۰۲۰مدعی شد روابط ایاالت متحده با چین «در حال حاضر احتماال هرگز بهتر از این نبوده است».

دریایی و هوایی در شمال ،شمال شرق ،شرق ،جنوب ،جنوبغرب
و شمال غرب اشاره داشت.
«شی یی» سخنگوی جبهه شرقی ارتش آزادیبخش خلق
چین روز سهشنبه در بیانیهای عنوان داشت« :رزمایش مشترک
دریایی و هوایی در ش��مال ،جنوبغرب و جنوبش��رق جزیره
تایوان برگزار خواهد ش��د .همچنین مانورهای گلوله و موشک
واقعی در تنگه و در شرق جزیره تایوان که طی آن از گلولههای
دوربرد استفاده خواهد شد ،از دیگر مانورهای چین است که در
اطراف این جزیره برگزار میشود» .این بدان معناست که جزیره
تایوان از « 6جهت توسط مانورهای ارتش آزادیبخش خلق چین
محاصره خواهد شد».

■■تایوان :محاصره شدهایم

همزمان با مانور گسترده چین در اطراف تایوان ،وزارت دفاع
تایوان دیروز ارتش چین را به نقض حریم آبی و محاصره این جزیره

رهبر حزب جمهوریخواه خلق نامزد انتخابات ریاستجمهوری ترکیه شد

«قلیچ و داوود» اوغلوها رقبای اردوغان
فراکس��یون پارلمانی حزب جمهوریخواه خلق ترکیه
( )CHPاع�لام کرد رئیس این ح��زب« ،کمال قلیچدار
اوغلو» را برای انتخابات آینده ریاستجمهوری این کشور
نامزد خواهد کرد .اگرچه در ظاهر این یک اتفاق عادی در
صحنه سیاسی ترکیه محسوب میشود اما نکته اینجاست
ک��ه  6حزب رقیب حزب حاکم عدالت و توس��عه ،پیشتر
تواف��ق کرده بودند برای کنار زدن رجب طیب اردوغان از
قدرت ،بر سر یک نامزد واحد به توافق میرسند .به گزارش
روزنام��ه زم��ان« ،انگین آلتای» معاون فراکس��یون حزب
جمهوریخواه خلق ضمن خودداری از صحبت درباره نامزد
 6ح��زب مخالف گفت« :من نمیتوانم درباره نامزد نهایی
مخالفان صحبت کنم اما اعالم میکنم کاندیدای حزب ما
کمال قلیچدار اوغلو ،رئیس حزب جمهوریخواه خلق خواهد
بود».
او همچنین از رئیسجمهور خواست انتخابات زودهنگام
برگ��زار کند .اگرچ��ه ائتالف  6حزبی بهرغم درخواس��ت

وجود آفتکش و ویروس کرونا در برخی محمولهها ،واردات غذا
از تایوان ممنوع شده در حالیکه وزارت بازرگانی صادرات شن به
این کشور را در راستای شروط قانونی نامشخص ،به حالت تعلیق
درآورده است .این اداره همچنین نام بیش از  100برند غذایی
تایوان را در لیست سیاه قرار داد .اداره امور تایوان وزارت خارجه
چین نیز در بیانیهای جداگانه اعالم کرد شرکتها و کارخانههای
چینی اجازه تجارت و معامله با  ۲بنیاد بزرگ تایوان به نام بنیاد
دموکراسی تایوان و صندوق توسعه و همکاری بینالمللی تایوان
را نخواهند داشت .در همین حال« ،شو می» مدیر کل سازمان
غ��ذا و داروی تایوان در این باره اظهار کرد این حرکت ممکن
است به لحاظ سیاسی تولیدکنندگان تایوانی را مجبور کند به
شیوهای متفاوت رفتار کنند .چین بزرگترین شریک تجاری
تایوان اس��ت و حجم صادرات تایوان به چین و هنگکنگ در
سال  2021بالغ بر  18میلیارد و  900میلیون دالر بوده است.
■■تظاهرات در مناطق مختلف علیه سفر تنشزای پلوسی

■■رزمایش نظامی چین در  ۶جهت تایوان

هوآ چون یینگ در کنفرانسی خبری گفت :همه جهان شاهد
است آمریکا ابتدا این اقدام تحریکآمیز را آغاز کرد و باعث ایجاد
تنش شد .در نتیجه آمریکا باید مسؤولیت کامل این اوضاع را بر
عه��ده بگیرد و بهای تضعیف حاکمیت و منافع امنیتی چین را
خواهد پرداخت .وی دیروز همچنین تاکید کرد که مانورهای نظامی
چین در اطراف تایوان بعد از س��فر پلوسی« ،ضروری و عادالنه»
است .او افزود« :برگزاری مانورهای نظامی ارتش چین در دریای
نزدیک تایوان چین برای حفاظت قاطعانه از حاکمیت ملی است.
در کشمکش کنونی پیرامون سفر پلوسی به تایوان ،ایاالتمتحده
عامل تحریک و چین ،قربانی است .تحریک مشترک اول به دست
آمریکا و تایوان رخ داد و دفاع عادالنه چین ،بعد از آن».
همزمان با س��فر نانسی پلوسی به تایوان ،ارتش آزادیبخش
خلق چی��ن ( )PLAاز آغاز برگ��زاری رزمایشهایی در اطراف
جزی��ره تایوان خبر داده که طی آن از مهمات واقعی اس��تفاده
میشود .تلویزیون مرکزی چین اعالم کرد طی این رزمایشها،
جنگندههای رادارگریز جی ۲۰شامگاه روز سهشنبه از روی باندی
در فرودگاه بلند و همچنین پرتابکنندههای راکت و موشک نیز
به حالت آمادهباش درآمدند .بر اساس گزارش خبرگزاری شینهوا،
ارتش آزادیبخش خلق چین همچنین پس از سفر نانسی پلوسی
به تایوان اعالم کرد یکسری مانورهای نظامی با گلوله واقعی را از
چهارم آگوست (امروز) شروع میکند که تا هفتم آگوست ادامه
خواهد داشت .همچنین این مانورها در  6منطقه مختلف که از
همه جهات ،جزیره تایوان را احاطه میکند ،برگزار خواهد شد.
پیشتر این خبرگزاری چینی اطالعیهای مبنی بر برگزاری مانورها
و فعالیتهای آموزشی ارتش آزادیبخش خلق چین منتشر کرد
که در آن به مانور با گلوله واقعی و محاصره تایوان در  6منطقه

شلیک پهپادی آمریکا به توافق دوحه

صریح اردوغان برای اعالم رس��می نامزد مشترکش��ان از
معرفی گزینه نهایی خود برای رقابت با اردوغان خودداری
میکن��د اما پی��ش از این احمد داوود اوغلو ،نخس��توزیر
س��ابق ترکیه اعالم کرده بود ائتالفی از  6حزب مخالف را
تشکیل داده و خود را تلویحا نامزد این ائتالف در انتخابات
ریاس��تجمهوری  ۲۰۲۳معرفی کرده بود .بدین ترتیب با
نامزد شدن قلیچدار اوغلو ،مخالفان نشان دادند احتماال به
دلیل هدف قرار گرفتن یا حتی دستگیری نامزد مشترک
ائتالف اپوزیس��یون همچنان از معرفی یک نامزد واحد در
مقاب��ل اردوغان امتناع میورزن��د .هر چند داوود اوغلو که
یکی از همراهان قدیم��ی اردوغان و رهبر «آک پارتی» و
در برههای مشاور و وزیر خارجه دولت او بود هنوز به طور
رس��می ورودش به انتخابات سال آینده را اعالم نکرده اما
بعد از جدایی از حزب عدالت و توس��عه در س��ال  ۲۰۱۹و
تش��کیل حزب جدیدی از ریزشیهای حزب حاکم ،بعید
است قصد مواجهه با اردوغان را نداشته باشد.

آب پایتخت سعودی را برد
تنها چند ساعت بارش موسمی در مرکز جزیرهالعرب کافی بود تا پایتخت سعودی را
آب ببرد .سیالب گسترده ناشی از این پدیده اقلیمی از شامگاه یکشنبه جنوب و شرق
ریاض را درنوردید .با آنکه سیل گسترده بویژه در مناطق بنیتمیم و عزیزیه در شرق
و مناطق جنوب ریاض به راه افتاده اما بر اساس واکنش کاربران فضای مجازی ،رژیم
سعودی تقریبا یک شبانهروز در امدادرسانی تأخیر داشته است .رسانههای عربستان نیز
آمار و تصاویر خسارتها و تلفات احتمالی را سانسور کردهاند .با این حال ویدئوها و تصاویر
مختلف که حکایت از شدت سیل و وخامت اوضاع در پایتخت سعودی دارد ،بویژه در
توئیتر دست به دست میشود .انتقادات از آلسعود درباره عدم آمادگی برای بروز این
پدیده جوی و فقدان امدادرسانی مناسب در حال باال گرفتن است .بویژه گفته میشود
اقامتگاههای سلطنتی در ریاض از جمله قصر الیمامه مربوط به سلمان ،پادشاه عربستان
در مناطق مرتفعتر پایتخت ساخته شدهاند و خاندان حاکم از وضع مردم بیخبرند.

در هوا و دریا متهم کرد .به نوش��ته رویترز ،این وزارتخانه ،ارتش
چین را به نقض قوانین سازمان ملل متهم و اعالم کرد از قلمرو
خ��ود در برابر هرگونه تجاوز دفاع خواهد کرد .این ادعا در حالی
مطرح شده که سازمان ملل ،تایوان را به عنوان کشوری مستقل
به رس��میت نشناخته اس��ت .وزارت دفاع تایوان در بیانیه خود،
ارتش چین را به ایجاد خطر برای خطوط کشتیرانی بینالمللی،
به چالش کشیدن نظم جهانی و تحتالشعاع قرار دادن وضعیت
تنگه تایوان متهم کرد.

■■تحریم تایوان

وزارت بازرگانی چین اعالم کرد در پی سفر جنجالبرانگیز
نانسی پلوسی به تایوان ،پکن تجارت با تایپه را محدود کرد .این
وزارتخانه دیروز در بیانیهای اعالم کرد صادرات شن و مواد اصلی
ساختمانسازی به تایوان و واردات مرکبات و انواع مختلف ماهی
از این کشور متوقف شد .اداره کل گمرک چین اعالم کرد به علت

از سانفرانسیسکو در آمریکا تا هنگکنگ و تایوان ،اعتراضات
گستردهای علیه سفر رئیس مجلس نمایندگان آمریکا به تایوان
انجام شد .به نوشته وبگاه شبکه «سیانان» ،همزمان با ورود
نانسی پلوسی به تایوان ،شمار زیادی از معترضان به این سفر،
دست به تجمع زدند .از سوی دیگر به نوشته نشریه نیوزویک،
فعاالن مخالف جنگ و رهبران جوامع چینی ساکن آمریکا در
شهر سانفرانسیسکو ،زادگاه پلوسی ،دست به تجمع اعتراضی
زدند .این معترضان ،پالکاردهایی با شعار «آمریکا دستانت را از
تایوان بکش»« ،تحریکات را تمام کنید» و «نه به جنگ سرد
علیه چین» در دست داشتند .کانال تلگرامی شبکه راشاتودی
نیز ویدئویی از تجمع اعتراضی شهروندان هنگکنگی علیه سفر
پلوس��ی به تایوان منتشر کرد .در ویدئوی منتشر شده توسط
راشاتودی ،معترضان با سر دادن شعارهایی در حمایت از پکن،
پرچم آمریکا را پاره میکنند.
■■اتحادیه اروپایی :به سیاست چین واحد پایبندیم

اتحادی��ه اروپایی دیروز ب��ه افزایش تنش و تهدیدات چین و
آمریکا علیه یکدیگر در پی سفر نانسی پلوسی به تایوان واکنش
نشان داد .به نوشته خبرگزاری رویترز ،اتحادیه اروپایی خواستار
این شد که مناقشات میان چین و آمریکا پس از سفر پلوسی به
تایوان از طریق گفتوگو و از طریق کانالهای ارتباطی حل شود
تا از اشتباهات محاسباتی پرهیز شود .سخنگوی کمیسیون اروپا
اع�لام کرد« :اتحادیه اروپایی به حفظ صلح و وضعیت عادی در
تنگه تایوان تمایل دارد .ما مشوق یافتن راهحلی مسالمتآمیز برای
مسائل  ۲سوی تنگه هستیم» .این مقام اروپایی افزود« :کانالهای
ارتباطی مقتضی باید باز بمانند تا از خطر رخ دادن اشتباه محاسباتی
پرهیز شود» .او در ادامه گفت اتحادیه اروپایی به «سیاست اصل
چین واحد» پایبند اس��ت اما در عین حال «همکاری نزدیک و
روابط دوستانه با تایوان» را دنبال میکند.

همسر رئیسجمهور اوکراین نیز مثل شوهرش رژیم صهیونیستی را الگوی خود خواند

زلنسکیها همچنان سودای اسرائیلی دارند
اظهارات اخیر همس��ر رئیسجمه��ور اوکراین تردیدی
باق��ی نمیگذارد که رژیم کییف یک دولت دستنش��انده
آمریکایی -اسرائیلی است« .اولنا زلنسکا» همسر ولودیمیر
زلنسکی ،کمدین یهودی و رئیسجمهور اوکراین اخیرا در
مصاحبه با ش��بکه  ۱۲اسرائیل ،رژیم صهیونیستی را منبع
الهامبخش اس��تقامت ب��رای اوکراین توصیف کرد و مدعی
الگوبرداری از آن ش��د .او گفت« :اغراق نیست اگر بگوییم
تجربه گذشته اسرائیل الهامبخش شهروندان اوکراینی است».
در واق��ع منظ��ور او از ای��ن اظهارنظر متملقان��ه ادامه
موجودی��ت ای��ن رژیم منح��وس در منطقهای اس��ت که
پیرامونش را اعراب فرا گرفتهاند ،البته بدون اعتراف به اینکه
اس��رائیل چیزی جز یک پایگاه نظامی غربی بزرگ در دل
فلسطین اشغالی نیست.
به نوشته روزنامه تایمز اسرائیل ،زلنسکا درباره کمکهای
رژیم صهیونیس��تی به اوکراین هم گفت کشورش از همه
کمکهایی که میتواند دریافت کند ،بویژه از کمک اسرائیل

در درمان زخمیهای اوکراینی قدردانی میکند.
اظهارات همسر رئیسجمهور اوکراین در حالی است که
حتی در غرب نیز اس��رائیل الگوی��ی مردمی برای مقاومت
نیست و اسناد جنایات و اشغالگری رژیم صهیونیستی علیه
مردم فلسطین بارها به تایید نهادهای بینالمللی رسیده و
دیگر بر کسی پوشیده نیست .گفته میشود اولنا زلنسکا پس
از آغاز جنگ اوکراین مخفی و سپس از این کشور متواری
شده و هماکنون در آمریکا به سر میبرد.
نخستینبار در هفتههای آغازین جنگ اوکراین بود که
زلنسکی که در اصل از یهودیان دونباس و گماشته مافیای
صهیونیستی «ایهور کولومویسکی» سلطان گاز اسرائیلی-
اوکراینی شرق اروپاست ،مدعی شد میخواهد اوکراین را به
اسرائیل دوم تبدیل کند .البته وقتی او منظور واقعیاش را
توضیح داد ،مشخص شد به دنبال نظامیسازی تمام اماکن
عمومی در کشور اوکراین و قتلعام مخالفان و غیراوکراینیها
شبیه روند سرکوب غیریهودیها در فلسطین اشغالی است.

جو بایدن ،رئیسجمهور آمریکا سهش��نبه در حالی
که به دلیل مثبت ش��دن دوباره تست کرونا در قرنطینه
خانگی به س��ر میبرد با حضور در مقاب��ل دوربینها از
عملی��ات پهپادی ارتش این کش��ور به منظور کش��تن
ایمنالظواهری ،سرکرده القاعده در کابل خبر داد .این در
حالی است که افکار عمومی افغانستان نسبت به صحت
ادعای بای��دن ابراز تردید کردهاند .در عین حال مقامات
دولت طالبان نیز با تکذیب حضور القاعده در افغانستان
تلویحا سخنان بایدن را رد کردند .نکته جالب توجه اینکه
جان کربی ،سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا مدعی
شد آمریکا برای تایید کشتن الظواهری دیانای نداشته
و تایید بصری برای موفقیت این عملیات کفایت میکند.
برخ��ی گمانهزنیها درباره انتش��ار این خبر در ارتباط با
مسائل داخلی آمریکا مطرح شده و اینکه بایدن قصد دارد
به سیاق رؤسایجمهور آمریکا در  2دهه گذشته از این
دست اخبار جهت تقویت جایگاه خود بویژه در فاصله 3
ماه مانده تا انتخابات میاندورهای آمریکا س��ود ببرد .اما
گذشته از اینکه ادعای بایدن صحت داشته باشد یا خیر،
مساله برای مقامات طالبان لغو تعهدات مندرج در توافق
دوحه بین دولت آمریکا با طالبان است .حمله اخیر هوایی
به کابل در حالی رخ داد که بر اساس توافقنامه صلح بین
آمریکا و طالبان ،آمریکا بعد از خروج از افغانستان دیگر
حق ندارد به حریم هوایی و زمینی این کشور به بهانههای
گوناگون تجاوز کند ،بنابراین با این اقدام واشنگتن ،توافق
دوحه نقض شده است.
به گزارش «وطنامروز» به نقل از خبرگزاری صدای
افغان ،روز یکشنبه  ۹مرداد ،خبری در برخی رسانههای
افغانستان منتشر شد مبنی بر اینکه یک هواپیمای بدون
سرنش��ین آمریکا ،منطقهای از کاب��ل را هدف قرار داده
است .نزدیک به  48ساعت بعد از این خبر و  ۳ماه قبل
از انتخابات کلیدی کنگره آمریکا ،جو بایدن مدعی شد
ایمن الظواهری ،رهبر القاعده در این حمله کش��ته شده
است .خبرگزاری صدای افغان (آوا) در گزارشی با عنوان
«حمله به کابل؛ شلیک به توافق دوحه» نوشت :طالبان
روز دوشنبه  ۱۰مرداد تایید کرد حمله روز شنبه در کابل
توسط هواپیماهای بدون سرنشین آمریکایی انجام شده
است .ذبیحاهلل مجاهد ،سخنگوی طالبان در بیانیهای نوشت
حمله روز  ۳۱جوالی علیه یک خانه مسکونی در ناحیه
ش��یرپور کابل انجام شدهاست .وی گفت« :ماهیت این
حادثه در ابتدا روشن نبود .سازمانهای امنیتی و اطالعاتی
طالبان درباره حادثه تحقیق کردند و مشخص شد حمله
توسط هواپیماهای بدون سرنشین آمریکایی انجام شده
اس��ت» .وی این اقدام آمریکا را محکوم کرد و گفت این
حمله اصول بینالمللی و موافقتنامه دوحه را نقض کرده
است .در همین حال «سراجالدین حقانی»  2روز قبل از
کش��تهشدن سرکرده القاعده در گفتوگو با یک رسانه
هندی تاکید کرده بود شبکه القاعده در افغانستان حضور
ندارد .حقانی در مصاحبه با شبکه «سیانان  »18هند
که دیروز منتشر شد ،گفت ،القاعده در افغانستان حضور
ندارد ،این شبکه دیگر تهدید برای جهان نیست .همچنین
«عبدالسالم حنفی» معاون دوم نخستوزیر دولت موقت
طالبان در واکنش به حمله اخیر آمریکا به کابل گفت :حمله
هواپیماهای بدون سرنشین آمریکا نقض حاکمیت ملی و
موافقتنامه دوحه اس��ت .وی بدون اشاره به کشتهشدن
سرکرده القاعده در کابل ،افزود :به توافق دوحه پایبندیم
و به همه اطمینان میدهیم که از خاک ما علیه دیگران
استفاده نخواهد شد .به این ترتیب ،طالبان تاکنون رسما
درباره مرگ رهبر القاعده در این حمله موضعگیری نکرده
است؛ آنچه از سوی آمریکا بیان شده ،صرفا یک ادعاست که
میتواند درست باشد یا نباشد .از سوی دیگر «جان کربی»
سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا در یک گفتوگوی
تلویزیونی گفت کاخ سفید برای کشتن «ایمن الظواهری»
سرکرده القاعده در حمله پهپادی در کابل تأیید بصری
دارد و نیازی به تأیید بیشتر نیست .کربی به «سیانان»
گفت :ما تأیید دیانای نداریم و قرار نیست این تأیید را
بگیریم ،چرا که بر اساس منابع و روشهای متعددی که
اطالع��ات را جمعآوری کردیم ،به آن نیازی نداریم .وی
افزود :حض��ور الظواهری در کابل نقض توافقنامه دوحه
اس��ت و حمله به آنها (طالبان) نش��ان میدهد ما چقدر
درباره تمایل خود برای اینکه افغانستان بار دیگر هرگز به
پناهگاه امن شروع حمالت علیه ما تبدیل نشود ،جدی
هس��تیم و به آنها نشان میدهد که تا چه حد میتوانیم
این کار را بدون حضور نظامی در میدان انجام دهیم .کربی
در حالی تصریح کرده واشنگتن نیازی به تأیید دیانای
الظواهری ندارد که مرگ سرکرده القاعده در رسانههای
داخلی آمریکا نیز با ابهاماتی روبهرو است« .فاکسنیوز» با
ایجاد پرسشهایی درباره این حمله نوشت :چرا این حمله
اکنون اتفاق افتاد؟ بدون هیچ رسانه غربی در افغانستان،
مردم آمریکا چگونه میتوانند مطمئن باش��ند که دقیقاً
چه اتفاقی افتاده است؟ آیا میتوانیم تأیید کنیم ایاالت
متحده واقعا الظواهری را به هالکت رسانده و اینکه تلفات
غیرنظامی نداشته است؟ نکته مهم دیگری که درباره این
حمله مورد توجه منابع آمریکایی قرار گرفته این است که
زمان این حمله به طور عجیبی مصادف است با یک سال
پس از فرار و خروج فاجعهبار بایدن از افغانستان و ۳ماه
قبل از انتخابات میاندورهای نوامبر!

