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یادداشت

خودرو کوبی تاکتیک جدید تروریست ها

این نوع روش حمله از مدتها قبل شــناخته شده است و آن را vechicle-
( rammingکوبش با خودرو) می نامند .این تاکتیک جدید نیســت ،اما در ســال
های اخیر در بین تروریســت ها زیاده از حد محبوب شــده اســت .رادیکال های
فلسطینی اغلب از این روش در اســرائیل استفاده می کنند :مقامات کشور از سال
 2015میالدی بیش از  50مورد  vechicle-rammingرا به ثبت رســاندند.
طبق معمول ،جنایتکاران  ،خودروها را بسوی سربازان اسرائیلی ،پلیس و یا بسمت
افرادی که در ایستگاه های اتوبوس در انتظار ایستاده اند ،روان می کنند.
بزرگترین حادثه از این نوع در روز  14ژوئیه ســال  2016میالدی در « نیس»
فرانسه  ،در زمان جشن « تصرف باستیل» رخ داد .در آن زمان ،یک تونسی مردم
را با کامیون زیر گرفت و  86نفر کشته و صدها نفر صدمه دیدند .این نوع حمالت
قبل از آن نیز در اروپا رخ داده بود :در سال  2014میالدی ،بیش از  20نفر در زمان
حمله مشابه تروریستی در بازار میالد مسیح در « دیژون» و « نانته» آسیب دیدند.
اواخر دهه  2000و اوایل دهه  .2010به عقیده کارشناســان شرکت تحلیلی
«استرات فور» ،شبه نظامیان فلسطینی پس از سه حمله از این نوع ،تاکتیک جدید
بر علیه اســرائیلی ها را یاد گرفتند .گروهک های اسالمی رادیکال از همفکران
خود می خواهند از خودرو برای کشتن « کافران» استفاده کنند.
در ســال  2010میالدی  ،مجله انگلیســی زبان « اینسپایر» که از طرف یکی
از شعبات گروه تروریستی « القاعده» منتشر می شود ،دستورالعمل انجام عملیات
تروریســتی با کمک کامیــون و جیپ را برای طرفداران خــود توضیح می دهد.
نویســنده مقاله توضیح داد که قبال از این روش بطور گسترده استفاده نشده است،
از اینرو تأثیر ناگهانی آن خیلی باالســت .عمل تروریســتی لندن گویا بر طبق این
دستورالعمل انجام شــد :جنایتکار از خودروی بزرگ استفاده کرد و محلی را برای
زیر گرفتن عابران استفاده کرد که در آنجا پل تنگ تر بود و قربانیان از امکان کمی
برای فرار برخوردار بودند  ،پس از آن ،تروریست بدون آنکه قصد فرار داشته باشد ،به
حمله به عابران و مأموران پلیس ادامه داد.
خودرو ،یک وسیله کشتار قابل دســترس تر از وسایل انفجاری است .روش
جدید جلب تعداد بیشتری از افراد به گروهک های تروریستی را ممکن میسازد.
افرادی که هرگز ارتباطی با هیچ یک از گروهک های اسالمیســت نداشــته اند
امــا از دیدگاه های آنها حمایت می کننــد .به همین دلیل ،روش اصلی حمله در
اسرائیل ،حمله با چاقوی معمولی آشپزخانه است .برای سرویس ویژه ،مقابله با این
نوع اعمال جنایی دشوارتر از انفجار است ،زیرا با کمک فلزیاب و سگهای آموزش
دیده میتوان بمب را پیدا کرد ،این نوع عملیات تروریستی را باید برنامه ریزی کرد
که آن را میتوان تحت نظر قرار داد.
پاورقی

دالیل رویکرد تهاجمی
محافظهکاران عرب در قبال بحران سوریه

قسمت سوم
از دیگــر دالیل رویکرد تهاجمی دولت هــای محافظه کار عربی میتوان به
موارد زیر نیز اشاره کرد:
تضعیف محور مقاومت
سوریه به طور ســنتی از گروه های رادیکال فلسطینی مانند حماس حمایت
میکند وگفتوگو با اســرائیل را رد نموده است ،در حالیکه عربستان از دیگر گروه
رقیب یعنی فتح به رهبری محمود عباس که خواهان مذاکرات صلح است ،حمایت
می کند .لذا سقوط سوریه می تواند عالوه بر کاهش حمایت از گروه های مقاومت
در ســطح منطقه ،نقش عربستان را در مسئله فلســطین برجسته و پررنگ سازد.
سعودی ها متعقدند که در صورت سقوط سوریه و روی کار آمدن یک جریان همراه
با عربستان در سیاســت های منطقهای ،میتوان گام جدی در تحقیق زمینههای
صلح و رسیدن به یک توافق نسبی میان کشورهای عربی و اسرائیل برداشت که در
این معادله نقش عربستان سعودی برجسته و اثرگذار خواهد بود.
از آنجایی که عربستان ،سوریه را به خاطر حمایت از جریان مقاومت و حزباهلل،
باعث کاهش نفوذش در لبنان میداند ،بنابراین تحوالت سوریه فرصت مناسبی را
در اختیار عربستان قرار داد تا بتواند از سوریه و در مرحله بعد ایران انتقام بگیرد .از
این رو عربستان با تالش برای تغییر رژیم در سوریه ،تغییر استراتژی در قبال منطقه
و رقابتش با ایران ،شروع کننده جنگ نیابتی تمام عیار در تحوالت این کشور شد.
تحریف افکار عمومی
دولتهای عربی حامی تروریســتها در ســوریه ،شاید به لحاظ اقتصادی در
شرایط مناسبی به سر ببرند اما بالقوه مستعد انتقاد در بعد سیاسی هستند .اغلب این
کشورها دارای نظام سلطنتی موروثی می باشند و عدم مشارکت سیاسی خود یکی
از علل اصلی اعتراضات مردمی و هم چنین به خشــونت کشیده شدن ناآرامیهای
سیاسی است ،این امر به خصوص در منطقه خاورمیانه به خوبی اثبات شده است.
در میان دولتهای عربی ،عربســتان ســعودی بیشترین خطر را از این ناحیه
احســاس میکند ،بنابراین ،بحران سوریه را مفری برای رهایی از این گرداب تلقی
می کند .عربســتان برای واپایش (کنترل) بحران مشروعیت در سرزمین حجاز و
دیگر کشورهای شبه جزیره از الگوی کنش پیش دستانه امنیتی بهره میگیرد .در
تحقق این سیاست است که عربستان به حمایت از گروههای تروریستی و تکفیری
موسوم به داعش در عراق و ســوریه می پردازد .منافعی که عربستان از این اقدام
به دســت می آورد عالوه بر کســب حمایت آمریکا برای ادامه حکومت آل سعود،
منحرف کردن توجه بین المللی از اعتراض ها در داخل آن کشــور و صدور بحران
داخلی خود به خارج است .همچنین انحراف توجه ها از دخالت نظامی آن کشور در
بحرین از دیگر اهداف عربستان است .

رفراندوم قانون
اساسی ترکیه در
یونان و عراق

شــهروندان ترک ساکن یونان ،روز شنبه هشتم آوریل (نوزدهم فروردین) آرای خود را برای رفراندوم تغییر قانون اساسی به صندوق
ریختند .در شهر اربیل مرکز کردستان عراق نیز ترکهای ساکن این کشور در همین روز به پای صندوق رای رفتند.
همه پرســی از دو میلیون و  ۹۷۲هزار ترک تبار مقیم خارج یک هفته پیش از برگزاری رفراندوم در ترکیه برگزار می شــود .مراکز
رأیگیری در  ۵۷کشور تا ساعات پایانی روز نهم آوریل (بیستم فروردین) مشغول به کار خواهند بود.

پنتاگون ارتباط با روسیه را حفظ میکند

میشل بالدانس ،ســخنگوی وزارت دفاع آمریکا ،گفت:
این امنیت برای تمامی کشورهایی که در حریم هوایی سوریه
فعال هســتند ،به منظور جلوگیری از وقوع حوادث و خطاها
مفید می باشــد وما امیدواریم که وزارت دفاع روســیه نیز به
این نتیجه برسد.
وی اضافه کرد که پنتاگون به حفظ روابط از طریق کانال
تامین امنیت پروازها ،تمایل دارد .پیش از این گزارش شــده
بود که وزارت دفاع روســیه از تاریخ  8آوریل خط ارتباطی با
پنتاگون را متوقف خواهد کرد.
از سر گیری پرواز جنگندههای سوری از
پایگاه «الشعیرات»
دیدهبان حقوق بشر سوریه وابسته به معارضان دولت این
کشــور اعالم کرد که جنگندههای ارتش سوریه بعد از حمله
موشکی آمریکا به پایگاه «الشــعیرات» ،دوباره از این پایگاه
برخاسته و مواضع تروریستها را هدف قرار دادهاند.
به نوشته خبرگزاری رویترز ،دو جنگنده سوری با پرواز از
این فرودگاه مواضع تروریستهای داعش را در حومه «تدمر»
در شرق حمص بمباران کردهاند.
فعاالن ســوری به رویترز گفتند حجم خســارتی که به
فرودگاه وارد آمده روشن نیست اما اینکه هواپیماها توانستهاند
بار دیگر از این فرودگاه به پرواز درآیند نشان میدهد که آنها
کاری غیرممکن کردهاند.
نیروی دریایی آمریکا صبح روز جمعه با  59موشک «تام
هاوک» از عرشــه دو ناو جنگی «یــو.اس.اس.راس» و «یو.
اس.اس.پورتر» از دریای مدیترانه پایگاه هوایی «الشَ عیرات»
استان حمص در سوریه را موشکباران کرد.
آلمان برای حمله به سوریه با آمریکا
همکاری نمیکند
اورســوال فوندرلین ،وزیر دفاع آلمــان ،اعالم کرد که
کشورش در حمالت آتی احتمالی آمریکا در سوریه مشارکت
نخواهد داشت.

شــده ،بودند؛ این در حالی است که حمالت موشکی آمریکا دقیقا
تجهیزاتی را نابود کرده که آنها قصد بازرســی و تحقیق از آن را
داشتند.
به گفته زاخارووا این اقدام آمریکا با خواســته مورد ادعای این
کشــور و جامعه بینالمللی برای یافتــن حقیقت در مورد حمالت
شیمیایی در خان شیخون در تعارض است.

مردم آمریکا از جنگ نیابتی خستهاند

ریچارد بالک ،عضو مجلس ســنای آمریکا از ایالت ویرجینیا،
بــه خبرگزاری اســپوتنیک گفت :مهم اســت کــه دونالد ترامپ
رئیسجمهور آمریکا هرچه ســریعتر متوجه شــود آمریکایی ها از
جنگیدن و درگیر شــدن به خاطر عربستان سعودی و ترکیه خسته
شده اند.
بالک معتقد است آمریکا وارد مناقشه سوریه شد زیرا عربستان
و قطــر می خواهند خط لوله انتقال گاز و نفت را از طریق ســوریه
در ترکیه احداث کنند.

نگرانی آمریکا بعد از حمله موشکی به
سوریه

خبرگــزاری آلمــان به نقــل از فوندرلین نوشــت که
ارتش آلمان در حمــات احتمالی که دولت «دونالد ترامپ»
رئیسجمهور آمریکا ممکن است در نظر داشته باشد ،شرکت
نمیکند و فقط در مبارزه با گروه تروریستی داعش همکاری
خواهد داشت.
فوندرلین گفت« :جنگندههای تورنادو آلمانی در ائتالف
جهانی برای مقابله با گروه تروریستی داعش فعالیت خواهند
داشــت و من تاکید دارم که در نبرد بــا داعش به کار گرفته
شــوند .این موضوع در توافق روشن اســت و بنابر آن عمل
خواهد شد».
واشنگتن اعالم کرد که این حمله تکرار نخواهد شد اما

این اقدام آمریکا موجــی از واکنشها را در جامعه جهانی به
دنبال داشت.
تعارض عجیب حمله آمریکا با ادعای
حقیقت یابی

ماریا زاخارووا ،ســخنگوی وزارت امور خارجه روســیه ،گفت:
حمله آمریکا به ســوریه کمکی به یافتــن حقیقت درباره حمالت
شیمیایی نمیکند و با تالش مورد ادعا برای یافتن حقیقت حمالت
شیمیایی در این کشور ارتباطی ندارد.
به نوشته اســپوتنیک ،زاخارووا در ســخنانی در شبکه روسیه
گفت :آمریکاییها خواســتار انجام تحقیقات و بازرســی در مورد
وســایل و هواپیماهایی که توسط آنها بمبهایی شیمیایی پرتاب

حمله به سوریه؛ بدعتی خطرناک

«محمد جواد ظریف» روز شنبه در دیدار معاون نخست وزیر مجارستان ،با
بیان اینکه از گســترش روابط دو کشور استقبال میکنیم ،به حوزههای مختلف
همکاریها از جمله انرژی ،حمل و نقل ،آموزش ،گردشگری و ارتباطات مردمی
اشــاره کرد و افزود :همکاری ایران و مجارستان در حوزههای دوجانبه و هم با
اتحادیه اروپا به خوبی پیش میرود و ما مایل به گســترش و تعمیق این روابط
هستیم« .ژولت شمین» معاون نخستوزیر مجارستان که به همراه یک هیأت
بلندپایه از جمله معاون رئیس پارلمان مجارستان و نیز قائم مقام وزیر انرژی آن
کشــور در ایران به ســر میبرند ،قبل از ظهر روز شنبه با حضور در وزارت امور
خارجه با محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه دیدار و گفتوگو کردند.
وی افزود :در سفر چندی پیش نخستوزیر مجارستان به ایران چارچوبهای
همکاری مشخص شد و تفاهمات بسیار خوبی صورت گرفت که در حال پیگیری
و اجرایی شدن است.
ظریف همچنین اظهار داشــت :برای اینکــه روابط و همکاریها بویژه در
حوزههای اقتصادی پایدارتر شود نیارمند حضور و مشارکت بخشهای خصوصی
دو کشور هستیم که الزمه این کار هم تقویت همکاریهای بانکی است .ظریف
با اشاره به حوادث روزهای اخیر در سوریه نیز گفت :دو حادثه مهم اتفاق افتاد که یکی قربانی شدن تعدادی از مردم سوریه براثر استفاده از سالحهای
شــیمیایی اســت که برای ما بسیار دردناک بود و آن را همیشه محکوم میدانیم و حادثه دوم حمله موشکی آمریکا به سوریه بود که برخالف موازین
حقوق بینالملل و یک بدعت خطرناک است.
وزیر امور خارجه تصریح کرد :ســوریه پیشتر توسط سازمان منع سالحهای شیمیایی خلع سالح شده بود ،اما تروریستها را خلع سالح نکردند.
سوریها هیچگاه گاز سارین نداشتند ،اما تروریستها داشتند .از طرفی دولت سوریه در شرایطی نبود که نیازمند استفاده از سالح شیمیایی باشد .نه نیاز
سیاسی و نه نیاز نظامی داشتند و نه عقل حکم میکرد و نه اساسا دارای سالح شیمیایی هستند.
وی ادامه داد :در ماههای گذشــته ارتش ســوریه وضع خوبی داشت و معارضان در استیصال بودند .اما اقدام آمریکا عالوه بر اینکه خالف حقوق
بینالملل است خطای بزرگتری داشت و آن اینکه بدون تحقیق انجام شد و این بعدها موجب سوء استفاده تروریستها خواهد شد تا هر وقت در موضع
ضعف قرار گرفتند دست به چنین اقداماتی بزنند و پای دیگران را به منازعات باز کنند .اگر تروریستها احساس کنند با یک اتهام ،آمریکا وارد عمل
میشود ،باز هم فجایع خود را تکرار میکنند.
شمین با تاکید بر لزوم مبارزه با تروریسم و افراطیگری بر استفاده از تجارب و عبرتهای گذشته برای داشتن جهانی امنتر تاکید کرد و افزود:
بحران سوریه راهحلی جز گفتوگو ندارد.

مخالفت انگلیس با خرید  950تن کیک زرد

چرا ترامپ کاخ بشار اسد را موشک باران نکرد؟

به نوشــته «روســیه الیــوم» هربرت
ماکماستر ،مشاور امنیت ملی رئیسجمهور
آمریــکا ،گفــت :ترامپ پیــش از حمله به
سوریه ،در نشستی با اعضای شورای امنیت
ملی آمریــکا و چند تن از ژنرالهای وزارت
دفاع ،درباره  3گزینه بحث و گفتوگو کرد
که گزینه حمله مســتقیم به کاخ بشار اسد
با عنوان «قطع ســر» ،با هدف وادار کردن
وی به تسلیم و قبول انتقال قدرت ،از جمله
ایــن گزینه ها بود اما در نهایت گزینه حمله
موشکی را پذیرفت و گفت « :اجازه دهید با
این گزینه آغاز کنیم».
یک مقام آمریکایی دیگر با اشــاره به حمله موشکی آمریکا به پایگاه هوایی
الشــعیرات سوریه ،تصریح کرد که دولت آمریکا طرح های فوق العاده ای ترسیم
کرده است تا در صورت واکنش بشار اسد به حمله موشکی ،آن را اجرا کند.
یکی از مسئوالن بلندپایه دولت آمریکا گفت :شماری از مقامات آمریکا بعد از
ظهر سهشنبه گذشته با ترامپ دیدار کردند و گزینههای متعددی چون انوع تحریم،
فشارهای سیاسی و طرح حمالت نظامی از پیش طراحی شده به وی ارائه کردند.
به گفته یکی از مقامات آمریکایی ،گزینه حمله به کاخ بشار اسد با عنوان«قطع
سر» از جمله گزینههای نظامی بسیار جدی بود اما ترامپ سؤاالت متعددی در این
خصوص داشت و گفت :می خواهد در این خصوص فکر کند .اما در نهایت ترامپ
فرمان حمله موشکی به سوریه را امضا کرد.

بینالملل

رئیس ســازمان انرژی اتمی ،مخالفت انگلیس با خرید  ۹۵۰تن کیک زرد که
به معلق شدن این قرارداد انجامیده است را از مصادیق بدعهدی این کشور عنوان
کرد و گفت :این درخواســت و مطالبه ایران به طور جدی در دست پیگیری است
و آقای عراقچی این موضوع را به عنوان مســئول در کمیسیون مشترک برجام از
سوی ایران دنبال خواهند کرد.
وی گفت که برجام توافقی به نفع منطقه و جهان است و امیدواریم بیشتر فکر
کننــد و ضرورتی ندارد این توافق مخدوش شــود .برخورد ما در مقابل هر اقدامی
سنجیده و مطالعه شــده  ،مدبرانه و عقالنی خواهد بود و برای هر اتفاقی آمادگی
الزم را داریم اما خواسته ما این است که به برجام خدشه ای وارد نشود.
رئیس سازمان انرژی اتمی درباره فروش آب سنگین گفت :ما با شرکتهای
اروپایی گفتوگو داشتیم .تقاضاهایشان ارسال شده اما ظاهراً باید اتحادیه اروپا به
آنها مجوز دهد.
صالحی تاکید کرد :این طور نمی شود توافقی کنیم و شش کشور موافق باشند
اما یک کشور در لحظه آخر مخالفت کند در حالی که در لحظات اول موافق بودند،
ما این رفتار را شایســته نمی دانیم .قرار اســت آقای عراقچی هم این مساله را با
جدیت پیگیری کنند.
رئیس سازمان انرژی اتمی در پاسخ به این که این رفتار انگلیس نقض برجام
نیست؟ گفت :در این باره که نقض است یا نه کمیسیون نظارت بر برجام باید نظر
دهد اما بدعهدی است .ما توافق کرده بودیم و همه موافق بودند اما لحظه آخر یک
دفعه انگلیس مانع ایجاد کرد.

حمله موشــکی روز جمعــه آمریکا به یک پایــگاه نظامی در
ســوریه ،موجب نگرانی فرماندهان نظامی ارتش آمریکا از واکنش
احتمالی دمشــق و متحدانش به این تجاوزگری شــده است ،زیرا
در این صورت نظامیان آمریکایی مســتقر در عراق و ســوریه به
شدت آسیبپذیر خواهند بود .به نوشته پایگاه خبری "میدل ایست
آنالیــن" ،جنگندههای آمریــکا و ائتالف بین المللــی همواره از
سپتامبر  2014تاکنون در آسمان شرق سوریه در حال پرواز هستند
و حمله موشــکی آمریکا به ســوریه از این نظر نیز موجب نگرانی
آمریکاییها شــده است .براســاس این گزارش آمریکا حدود 900
مستشار نظامی ،نیروی ویژه ،کارشناس توپخانه و تفنگدار دریایی
در سوریه برای حمایت از نیروهای کرد دموکراتیک سوریه مستقر
کرده است و حمله موشکی به پایگاه هوایی الشعیرات این نگرانی
را برای آمریکاییها ایجاد کرده اســت که موضع دولت سوریه یا
روسیه ،متحد قدرتمند دولت سوریه ،در قبال این نیروها تغییر کند.
این ســخنان بالک واکنشی به حمله موشکی آمریکا به پایگاه
هوایی ارتش سوریه بود.

تماس عالیترین مقامات
ایران و روسیه درباره سوریه

ایران و روسیه تهاجم موشکی آمریکا به پایگاه هوایی ارتش سوریه را محکوم کردند.
سرلشکر پاسدار محمد باقری ،رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران و ژنرال
والری گراســیموف ،رئیس ستاد کل نیروهای مســلح فدراسیون روسیه ،پیرامون تحوالت سوریه و
تهاجم موشکی و تجاوز آمریکا به این کشور به صورت تلفنی گفتوگو کردند.
بنا به این گزارش ،در این گفتوگو سرلشــکر پاســدار باقری با تسلیت حادثه اخیر تروریستی
سنپترزبورگ به دولت ،ملت و نیروی مسلح روسیه،برای مردم این کشور آرزوی موفقیت کرد.
در این گفتوگو ،دو طرف با محکوم کردن عملیات موشکی آمریکا به یک پایگاه هوایی ارتش
ســوریه ،آن را تجاوز قطعی و آشــکار به یک کشور مستقل دانستند که با برنامه ریزیهای قبلی و
هدف کند کردن روند پیروزیهای ارتش سوریه و متحدان آن و تقویت روحیه تروریستها و حامیان
آنها صورت پذیرفته است .براساس این گزارش ،رؤسای ستاد کل نیروهای مسلح دو کشور در این
تماس تلفنی بر عزم و اراده ایران و روسیه در مقابله با تروریستهای تکفیری تاکید کردند و افزودند:
مبارزه با تروریسم ادامه یافته و عملیاتهای علیه تروریستها تشدید خواهد شد .ایران و روسیه معتقد
هستند پیشنهاد سوریه مبتنی بر انجام یک بازرسی و تحقیق میدانی از سوی گروهی بیطرف میتواند
حقیقت حادثه هولناک خان شیخون را برای افکار عمومی و مردم جهان روشن کند .سرلشکر پاسدار
باقری و ژنرال گراسیموف در پایان بر ادامه همکاری های دو کشور با دولت سوریه تا شکست کامل
تروریست ها و حامیان آنها در این کشور تاکید کردند.

روسیه لغو سفر جانسون را
مضحک توصیف کرد

ماریا زاخاروو،ا ســخنگوی وزارت امور خارجه روسیه ،روز شنبه
اعالم کرد :مســکو ،علت لغو سفر بوریس جانســون وزیر امور خارجه
انگلیس را به مسکو ،مضحک میداند.
زاخارووا تاکید کرد که لغو این ســفر در پی تعویق اخیر آن انجام
شده است.
وی گفت :طرف انگلیسی دالیل مختلفی ارائه کرد .برداشت ما این
است که همتایان غربی ما در دنیایی خاص زندگی میکنند ،آنها ابتدا
تالش میکنند به طور یک جانبه طرح هایی جمعی تهیه کنند و سپس
آنها را یک جانبه تغییر میدهنــد و پس از آن برای کار خود دالیلی
مضحک ارائه می کنند.
زاخارووا در عین حال افزود :مســکو همواره حامی روابطی باثبات
با لندن بوده است.
وزارت امور خارجه انگلیس روز شنبه اعالم کرده بود که جانسون
سفر خود را به روسیه لغو کرده است.
جانسون در بیان علت لغو سفر خود مدعی شده بود که "تحوالت
در سوریه به طور اساسی اوضاع را تغییر داده است".

دفع پیشروی مزدوران سعودی
در جنوب یمن

نیروهای ارتش و کمیتههای مردمی یمن پیشــروی مزدوران عربستان سعودی به
ســوی منطقه الصیار را در شهر الصلو اســتان تعز متوقف کردند و تعدادی از آنها را به
هالکت رساندند و مجروح کردند.
خبر دیگر اینکه نیروهای یمنی همچنین پیشروی دیگر مزدوران آل سعود به سوی
ارتفاعات پدافند هوایی در جنوب غرب شــهر تعــز متوقف کردند و تعدادی از آنها را به
هالکت رساندند و مجروح کردند.
جنگندههای ســعودی و آمریکایی نیز بار دیگر منطقه النخیله را در شهر الدریهمی
اســتان الحدیده در غرب یمن بمباران کردند که هنوز گزارشی درباره تلفات یا خسارات
احتمالی این حمله در دست نیست.

داعش  50جنازه در کوچه های موصل
انداخت

خبرنگار العالم به نقل از شاهدان خبر داد گروه تروریستی داعش بیش از  50شهروند
را در منطقه رأس الجاده و المشاهده در مرکز موصل اعدام کرده است.
این شهروندان قصد داشتند به سمت نیروهای عراقی بگریزند.
اهالی منطقه گفتند تروریستها جسد این شهروندان را در معابر و کوچهها انداختهاند
تا مردم را بترسانند.

رهبر کره شمالی :ساخت بمب اتمی
گزینهای درست است

کره شمالی در موضعگیری علیه حمالت موشکی آمریکا به یک پایگاه هوایی سوریه
آن را «تجاوز نابخشودنی» خواند.
بر این اساس ،دولت کره شمالی روز شنبه با محکوم کردن آمریکا به تصمیم خود در
ساخت بمب اتمی اشاره کرد و گفت ،این اقدام آمریکا نشان داد که تصمیم ما در توسعه
جنگ افزارهای اتمی کام ً
ال صحیح بوده است.

