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رسانه های خارجی

واکنش بیش از حد به حادثه پاریس
تدوام تروریسم را به همراه دارد
ترجمه :زهرا شریعتی فر

سیمون جنکینز  21آپریل  2017روزنامه گاردین
وقتی سیاستمدارانی چون دونالد ترامپ در انتشار اخبار حوادث تروریستی شتابزده
عمل کنند ،تروریستها با قرار گرفتن در معرض توجهات ،به شهرت رسیده و در نتیجه
در سطح جهانی دست به جرائم خشونت آمیز بیشتری خواهند زد.
"تروریسم هرگز پایان نمی پذیرد"! این جمله را دونالد ترامپ در واکنش به حوادث
اخیر پاریس عنوان نمود .گفته او صحیح اســت اما نه به شــیوه ای که وی آن را تعبیر
می کند .آنچه که انتها ندارد تمایل سیاســتمداران در برخورد عجوالنه با این موضوع و
افزایش حوادث تروریستی در جهان است.
یکبــار دیگر ،ابلهــان ِحکومت اســامی (داعش) ،حادثه خشــونت آمیز یکی از
خیابانهــای پاریس را بــه رویدادی جهانی مبدل نمودند .درنتیجــه این اقدام ،وزرای
فرانسوی به پناهگاه هایشان خزیدند و نامزدهای انتخابات فرانسه کمپینهای انتخاباتی
خود را لغو نمودند .تنها واکنش ســالم نســبت به این اتفاق از جانب یک دونده زن در
خیابان شــانزه لیزه مشاهده شد که در زمان وقوع حادثه همچنان به دویدن ادامه داد و
در پاسخ به اینکه چگونه در چنین شرایطی میتواند به این شکل رفتار کند ،پاسخ داد:
چرا به دویدن ادامه ندهم؟ ما به زندگی طبیعی خود ادامه خواهیم داد.
احتماال قصد مهاجم کشته شــده از انجام این اقدام ،انحراف سرویسهای خبری
از موضوع انتخابات بوده است .اما اگر باهوش بود ،می توانست امیدوار باشد که شانس
گرای افراطی افزایش یابد و بدین ترتیب ستیزه
لپن راست ِ
پیروزی افرادی چون مارینه ِ
جوییهای واکنشــی در میان جوامع مســلمان افزایش مییافت و او به هدفش دست
مییافت! وی به واســطه انتشار اخبار ماه گذشته حمله به یک پلیس در لندن با سالح
ســرد ،شجاع تر و جسورترگردید .بزرگترین خطر این اقدام ،انجام اعمال مشابه و ایجاد
اختالل در انتخابات پیش رو در بریتانیاســت که بــه نحوه اعالم خبر حادثه پادیس و
نیز چگونگی واکنشها به آن ،بستگی بسیار دارد .باید همواره مراقب باشیم که چگونه
حاالت روانی قاتالن انتحاری را شــرح می دهیم .روشن است که آنها نسبت به عکس
العمل های نظامی حساسیت ندارند و این واکنش ها برای ایشان بازدارنده نیست.
تنها راه سودمند در بازداشــتن آنها از این اقدامات ،بکارگیری هوشمندی اولیه در
کســب اطالعات از جوامع و واحدهایی ســت که این افراد با آنهــا در تعاملند ،گرچه
شــخصیت غالبا منزوی آنها این امر را دشــوار می سازد .بدتر و به طور قطع بیهوده تر
اینکه موانع نظامی امروزه در غرب لندن افزایش می یابند .این اســتحکامات نظامی ،از
لندن شهری متزلزل در مقابل دشمنان خواهد ساخت .تروریست ها از این موانع زمینی
به هر روش ممکن عبورکرده و به سمت "ترزا مِی" خواهند رفت .آنها ادعا می کنند که
ما از هیچ چیز نمی هراسیم .بار دیگر باید این ضرورت را درک کنیم که تروریسم یک
ایدئولوژی نیست ،یک جنگ هم نیست و به طور قطع یک ملیت را هم شامل نمیشود.
این ســاحی در دســترس ،در یک نزاع و روشی برای ایجاد جهت گیریهای سیاسی
است .چنانکه 10 ،درصد از آن را جرم 10 ،درصد را اخبار جرم و  80در صد آن را اغراق
وحشیانه رسانهها و سیاســتمداران در خصوص دالیل این اقدامات شکل می دهد که
آنها با این رفتار خود ،بر روی ریسمانی باریک گام می نهند .متاسفانه پاداش متعصبان
تروریست ،شــهرتی است که ورای همه دالیل و مفاهیم به آنها اعطا شده است .دفاع
واقعی در مقابل تروریستها وجود خارجی ندارد مگر آنکه شهرت  80درصدی اعطا شده
به آنها را باز پس گیریم .اگر آرزو داریم که انتخابات آتی بریتانیا در جهنم امنیتی انجام
پذیرد ،باید به حادثه پاریس واکنش بیش از حد نشان دهیم! تنها با این روش است که
مطمئن میشویم تروریسم هرگز پایان نخواهد یافت!
یادداشت

همسایگانی ناآرام

ده ســال است که پاکستان با تروریســم میجنگد اما فعال موفقیت مشخصی
در این مبارزه مشــاهده نمیشود .ضمن اینکه دائما ارتباطش با افغانستان وخیم تر
میشود و مقامات پاکستان ،افغانستان را به پنهان کردن تروریستها متهم میکنند.
افغانستان به نوبه خود اتهامات مشابهی را به پاکستان میزند.
اواخر فوریه پاکستان از حمله تروریستی وحشتناک دیگری در رعب و وحشت
بود .حمله ای توســط تروریست انتحاری ،که خود را در پناهگاه مقدس صوفی لعل
شــهباز قلندر در جنوب پاکســتان منفجر کرد .در نتیجه این انفجار  90نفر کشته
شدند .این مســئله ارتباطات افغانستان و پاکستان را وخیم تر کرد و بالفاصله پس
از حمله تروریســتی ،پاکستان به برخی از تاسیســات در محدوده افغانستان شلیک
کرد و ســپس اعالم نمود که در نتیجه تیراندازیها تقریبا دهها اردوگاه تروریستها
از بین رفته اند .مسئله این است که مقامات پاکستانی معتقدند ،افغانستان همسایه،
وجود اعضای گروهکهای تروریستی مانند طالبان پاکستانی و لشکر جهانگوی را
که مسئول اقدامات تروریستی در پاکستان هستند ،در محدوده اش نادیده میگیرد.
رهبریت افغانستان به نوبه خود معتقد است که پاکستان همچنین نمایندگان طالبان
را در کشــورش مخفی کــرده و از آنها به نفع خود اســتفاده میکند .وزارت دفاع
افغانســتان تیراندازی را عمل تجاوز گرانه قلمداد کرده و بیانیه خشنی را انجام داد
که در آن به پاکستان در خصوص عواقب احتمالی کارهایشان هشدار دادند .کابل و
اسالم آباد درخواستهای متقابل را برای اقدامهایی علیه تروریستها تبادل کردند،
تروریســتهایی که در محدوده طرف دیگر هستند اما فعال هیچگونه گام مشخص
در این جهت بر نداشته اند.
در واقــع به عقیده برخی از تحلیلگران پاکســتانی ،هنــد فعاالنه از نیروهای
مختلف برای فشــار برپاکســتان اســتفاده کرده و بر بی نظمیها در این محدوده
میافزاید که این شرایط هم مانند بنزین روی آتش است .افغانستان به نوبه خود از
رفتار با مهاجرین افغان در پاکســتان ناراضیست .براساس اطالعات خود مهاجرین،
مورد خشــونت پلیس قرار گرفته و حتی از ارائه خدمات پزشــکی به آنها خودداری
میشود.
آمریکا نیز بر تنش در ارتباطات بین افغانســتان و پاکســتان دامن میزند و در
صورت وخیم شــدن اوضــاع در منطقه آمریکا ممکن اســت در حالتی قرار بگیرد
که باید بین کشــورها انتخــاب کند و باید بداند که با کدامشــان میخواهد روابط
استراتژیک برقرار کند .در حال حاضر بدیهی است که دولت دونالد ترامپ هیچ گونه
اســتراتژی روشنی در منطقه و کال در زمینه سیاســت در شرق ندارد .ترامپ که با
شــعار رد سیاست خارجی توسعه طلبانه برسرکار آمد عمال بالفاصله پس از رسیدن
به مقام ریاســت جمهوری قولهای پیش از انتخاباتی را فراموش کرد و به سیاست
سنتی آمریکا بازگشت ،یعنی مداخله فعال در امور سایر کشورها .برای مثال میتوان
به حمله موشکی به پایگاه هوایی سوریه و بیانیههای ضد و نقیض نمایندگان دولت
ترامپ در خصوص مســئله کره اشاره کرد .میتوان گمان کرد که ترامپ واقعا قصد
داشت بر مســائل سیاست داخلی تمرکز کرده و در امور سایر کشورها مداخله نکند
اما پس از آنکه به کاخ ســفید آمد تحت تاثیر آن نیروهایی قرار گرفت که به ادامه
سیاست خارجی تجاوز گرانه ترغیبش کردند.
در هر صورت ،روحیه تنش زای بین افغانها و پاکســتانیها ممکن اســت به
توســعه غیر قابل پیش بینی اوضاع منجر شود .پتانسیل نیروهای مسلح پاکستان و
افغانســتان غیرقابل مقایسه است .پاکســتان یکی از بزرگترین ارتشهای جهان را
دارد و توانایی جنگیاش توســط کارشناســان نظامیبسیار باال ارزیابی میشود .در
عین حال ارتش افغانســتان در سال  2002تحت حمایت آمریکا و ناتو تشکیل شده
و فعال به شــاخصهای باال دست نیافته اســت .اما آمریکا توافقهای دوجانبه ای
در خصوص امنیت و دفاع با افغانســتان دارد و افغانستان ممکن است که به کمک
آمریکا (حداقل دیپلماسی) در صورت افزایش تنشها نیاز پیدا کند .یک ذخیره دیگر
برای رهبریت افغانســتان هند است که در شرایط دشوار ممکن است سطح ارتباط
متقابل خود با افغانستان را مجددا بررسی نموده و به این کشور اسلحه ارسال نماید.

شکست مزدوران
سعودی در حمله به
استان تعز

به گزارش خبرنگار العالم از یمن ،این منبع نظامی یمنی اعالم کرد نیروهای ارتش و کمیته های مردمی یمن از تالش
مزدوران سعودی برای نفوذ به ناحیه المخاء در غرب تعز جلوگیری کردند و درنتیجه ،شماری از این عناصر مزدور کشته ویا
مجروح شدند.
واحد موشــکی ارتش و کمیته های مردمی پیشتر مواضع اشــغالگران و مزدوران درشرق ناحیه المخاء در استان تعز را
هدف حمله قرار داده بود.

اهداف استراتژیک طالبان از حمله به مقر نظامی در بلخ

خبرگزاری آناتولی :تحلیلگران و مقامات افغان میگویند
حمله طالبان به مقر نظامیدر اســتان بلخ یکبار دیگر نشان
داد که جنگ در برابر دولت این کشور ،اصلیترین گزینه این
گروه به حســاب میآید و با نفوذ میان نیروهای امنیتی دست
به حمالت خونین میزنند.
امان اهلل جیحون ،ســفیر افغانستان در ترکیه در واکنش
به حمله طالبان به یک پادگان ارتش این کشور در شهرستان
دهدادی در اســتان بلخ که در آن دهها تن کشــته و مجروح
شدند ،در مصاحبه با خبرنگار آناتولی گفت :بدون تردید طالبان
یک گروه سیاســی نبوده و یک گروه تروریســتی است که
همیشه وحشت و ترور ایجاد میکنند.
وی گفت" :دولت افغانســتان میخواهد طالبان به روند
صلح بپیوندند ،اما این گروه تا کنون به این خواســت پاســخ
مثبت نداده و برعکس همیشــه با ایجاد ترس وحشت بیشتر،
تالش کرده اند خود را در مطبوعات مطرح سازند .حادثه دیروز
که هنگام ادای نماز جمعه در مســجد انجام شد ،حقیقت این
گروه را نشــان میدهد .آنها نه برای خون انسان ارزش قائل
هستند و نه برای ارزشهای اسالمی .آنها یک گروه مزدورند
که ابزار اعمال برنامههای کشورهای خارجی هستند".
وی ادامه داد" :این تنها طالبان نیســت که در شــمال
حضــور دارد ،بلکه گروههای مختلف تروریســتی منطقه ای
از جملــه ازبکها ،چچنها و ایغورهــا و همچنین گروههای
تروریستی بین المللی مانند داعش نیز فعالیت نشان میدهند.
اهداف این گروهها ایجاد پایگاه در شــمال افغانستان است تا
بتوانند راه را برای هدفهای خود در آسیای مرکزی باز کنند،
اما تلفات زیادی توســط نیروهای امنیتــی در قندوز و برخی
استانهای شمالی به آنها وارد شده است".
ســفیر افغانســتان در آنکارا تصریح کرد :طالبان در این
اواخر با ازدست دادن فرماندهان و استاندارهای خودخواندهاش
در قندوز و بغالن و همچنین تلفات داعش در آچین ننگرهار،
خواستند تا با این حمله ،از یک سو به جنگجویان خود روحیه
داده و از سوی دیگر موجودیتشان را در شمال اعالم کنند.
در همین راستا ،فرشته امینی نماینده مردم استان نیمروز
در پارلمان افغانستان با انتقاد از نهادهای امنیتی و اطالعاتی

برای عدم جلوگیری از حمالت مشابه مخالفان مسلح دولت در
شهرها به خبرنگار آناتولی گفت" :نه تنها حمله گروه طالبان
به پایگاه نظامیدر بلخ ،بلکه حمله به بیمارســتان نظامیدر
کابل و حمالت شــبیه این در شهرهای دیگر نشان میدهد
که هماهنگی میان نیروهای اطالعاتی ،پلیس و ارتش وجود
ندارد .این باعث میشــود که دشمن در میان این نیروها نفوذ
کنند و دست به حمالت خونین بزنند".
در همین راستا ،امینی تاکید کرد" :طالبان در واقع هیچ
هدف مشــخصی ندارند و تنها اهداف و استراتژی قدرتهای
جهان و کشــورهای همســایه را در افغانستان اجرا میکنند.
آنها با ادامه نبرد و درگیری و حمالت خونین در افغانســتان،
میخواهنــد قدرت و حضور خود را برای هم پيمانانشــان به
نمایش بگذارند".
از سوی دیگر ،محمد اکرام اندیشمند ،نویسنده و تحلیلگر
سیاسی افغانستان نیز گفت :افزون بر آن که طالبان در حملۀ
دیروز سپاه شاهین ،انتقام قتل والیهای شان را در قندز ،تخار
و بغالن که در یک ماه و نیم اخیر کشــته شده اند را گرفتند،

هدف عمدۀ اســتراتژیک طالبان در این حمله درهم شکستن
روحیه نیروهای ارتش افغانســتان در جهت امتناع جوانان از
رفتن به ارتش و نیروهای نظامیو امنیتی دولت افغانســتان
اســت .شکســتن این روحیه ،دولت را با کمبود جدی نیروی
انسانی و ســرباز برای جنگ روبرو میســازد و زمینه برای
طالبان بیشتر مساعد میشود".
آقای اندیشــمند خاطر نشــان کرد" :سال گذشته سال
پرتلفاتی برای نیروهای نظامیافغانستان بود که تا هفت هزار
تن کشته شدند .اگر این روند ادامه یابد ،طالبان در واقع کمر
دولت را میشکند .افزایش تلفات نیروها در انجام موفقیت آمیز
این گونه عملیات طالبان ،به ضعف مدیریت و فساد مدیریت
ارتش در سطوح مختلف بر میگردد .تا زمانی که این ضعف و
این فساد که مسئولیتش بر دوش رئیس جمهور است بر طرف
نشود ،اوضاع بهتر نمیشود".
در همین حال عبدالودود پیمــان و همایون همایون از
نمایندگان پارلمان افغانستان ،به اظهارات دو روز پیش حامد
کرزی ،رئیس جمهور سابق این کشور واکنش نشان دادند و

بینالملل

تصریح کردند که وی با چنین سخنانی به طالبان این جرات
را داده تا آنها دامنه حمالت خود را گسترده تر کند.
شــایان ذکر است دو روز پیش آقای کرزی گفته بود که
طالبان نیمیاز قلمرو افغانســتان را در اختیار دارد و یک گروه
سیاسی است و کشورهای خارجی حق دارند با این گروه رابطه
برقرار کنند.
این در حالی اســت که احمد سعیدی ،تحلیلگر سیاسی
و نویســنده افغان؛ مسئولین و مقامات دولت را «بی کفایت»
دانســته و میگوید" :دشــمن در روز روشــن توسط خودرو
نظامیداخل یک مقر نظامیمیشود و  5ساعت میجنگد! آیا
اگر از داخل همکاری نشده باشد  5نفر تروریست با استفاده از
یک موتور میتوانند با این مقدار مهمات را با خود بیاورند که 5
ساعت بجنگند؟ از سوی دیگر پرسشی که مطرح میشود این
است که وزیر دفاع یک روز قبل از این حادثه به مزار شریف
رفته و از همین مرکز بازدید کرده بود و در آن تدابیر ســخت
امنیتی اتخاذ شــده بود ،با این حال با گذشت  24ساعت این
حادثه خونین رخ داد".
گفتنــی اســت کــه روز گذشــته در نتیجــه حملــه
تهاجمیاعضای گروه طالبان به مرکز ســپاه  209شاهین در
اســتان بلخ ،بیش از  130تن جان باختــه و بیش از  50تن
دیگر نیز مجروح شــدند .به گفته دولت وزیری ،ســخنگوی
وزارت دفــاع افغانســتان ،نیروهای شــبهنظامیحین نماز با
پوشــیدن یونیفورمهای ارتش به این پایگاه نظامیدر والیت
بلخ نفوذ کرده و این حمله را انجام دادند .این شبهنظامیان با
یک خودروی نظامیوارد پایگاه شدند و به سمت نمازگزاران
شلیک کردند .به گفته این سخنگو  10مهاجم که یکی از آنها
جلیقه انفجاری داشت ،کشــته شدند و یک مهاجم هم زنده
دســتگیر شده اســت .طالبان هم اعالم کردند که این حمله
توسط  10مهاجمیانجام شــده که لباس نیروهای ارتش را
داشــتند و با اســتفاده از دو خودرو نظامیوارد این مرکز شده
و مدعی شــدند که چهار تــن از مهاجمان قبال در این مرکز
ســرباز بوده اند و از داخل این مرکز اطالعات کافی در دست
داشتهاند.

قتلعام هولناک نظامیان افغانستانی در بلخ و بیتفاوتی مطبوعات ایران

احســان سلطانی در کانال میدل ایست نیوز نوشت :حادثه تروریستی بلخ که
به کشته شدن دست کم  ۱۳۰سرباز و زخمی شدن  ۱۵۰نفر منجر شد ،روز جمعه
به وقوع پیوست .عملیاتی تروریستی که به واسطه شکل انجام آن در یک پادگان
نظامی ،جامعه و افکار عمومی افغانستان را در بُهت و وحشت فرو برده و کاربران
شبکههای اجتماعی در افغانســتان یکپارچه در مورد آن بحث و گفتگو میکنند.
روز شــنبه حتی یک روزنامه داخلی ایران این حادثه را در حد یک تیتر کوتاه در

هشدار سازمان ملل درباره حمله
هستهای قریب الوقوع

صفحه اول خود پوشــش نداد .در میان روزنامههای روز یکشنبه هم تنها روزنامه
اطالعات به این حمله تروریســتی اشــاره کرده و دیگر روزنامهها حتی یک تیتر
کوتاه و ریز هم در صفحه اول خود به این خبر اختصاص ندادند .با افغانستان ۹۳۶
کیلومتر مرز مشترک زمینی داریم.
فرهنگ و دین و زبان مشترک؛
بر اســاس آمار رســمی میزبان یک و نیم میلیون مهاجر و آمار غیررسمی ۳

میلیون مهاجر افغانستانی در ایران هستیم .وقتی حادثهای در این ابعاد در کشوری
کــه با آن تا این میزان اشــتراکات زبانی ،دینی و فرهنگــی داریم ،در مطبوعات
رسمیمان کوچکترین حساســیت و واکنشــی را برنمیانگیزد ،چطور میتوانیم
به رســانههای غربــی اعتراض کنیم که چرا اخبار حوادث پاریس و بروکســل و
دیگر شــهرهای اروپایــی را پررنگ میکنند امــا به عراق و افغانســتان توجه
نمیکنند؟

روسیه آماده تحویل سیستم پدافند هوایی به سوریه

"ویکتور اُزروف" رئیس کمیته شــورای فدرال دفاع و امنیت روســیه گفت:
حجــم مورد نیاز (پدافند هوایی) را میتوان به عنوان یک اولویت قرار داد و نیازی
به صنایع دفاعی بیشتری ندارد.
بــه گفته وی ،در این مورد اگر تصمیم گیری الزم صورت پذیرد ،روســیه به
ســهولت میتواند این تجهیزات را در اختیار ســوریه قــرار دهد ،به این دلیل که
ســوریه در حال جنگ با تروریستها میباشــد و روسیه برای کمک در مبارزه با
تروریسم به این کشور کمک میکند.

ازروف تاکید کرد ،این موضوع قوانین بین المللی و شــورای امنیت ســازمان
ملل را نقض نخواهد کرد ،سیســتم پدافند هوایی سالح تهاجمینبوده و بلکه یک
سیستم دفاعی محسوب میشود.
پیش از این بشــار اســد رئیس جمهور ســوریه ،اعالم کرده بود که دمشق
عالقهمند به آخرین نسل از"سیســتم پدافند هوایی" میباشد و مذاکرات در این
زمینه بین وزرای دفاع دو کشــور به عنوان بخشــی از برنامــه روزانه در جریان
است.

رکورد پروازی ناتو در تعقیب جنگندههای روس

به نوشــته روزنامه دیلی تلگراف ،گزارش جامع موسســه تحقیقات خلع سالح
سازمان ملل متحد تصویری بدبینانه از تهدید علیه جهان منتشر کرد.
این گزارش هشدار میدهد ،عدم استفاده از تسلیحات هستهای از زمان بمباران
هیروشــیما و ناگازاکی نمیتواند به خودی خود نشــان دهد که احتمال وقوع مجدد
چنین حمالتی اندک است.
در ادامه این گزارش آمده اســت :حین جنگ سرد چنین انفجارهایی رخ نداد اما
شــرایط به وقوع چنین حمالتی نزدیک بود ،هشدارهای اشتباه وجود داشت و این در
حالی بود که اطالعات اندکی از طرف کشورهای مسلح به تجهیزات هستهای منتشر
میشــود .این تهدید با رشد اتوماســیون فرماندهی و سیستمهای کنترل تسلیحات
افزایش یافت.
گزارش موسسه تحقیقات خلع سالح سازمان ملل تاکید دارد که خطر هنوز وجود
دارد و نتایج آن فاجعهبار خواهد بود .طبق آن ،افزایش اتکا به سیســتمهای خودکار
منجر به اعتماد نا به جا به امنیت آنها شده است.
این گزارش تاکید دارد :سیر صعودی سرمایهگذاری روی تسلیحات هستهای و
سیستمهای تسلیحات هستهای و مدرنیزه کردن آنها ،احتمال بروز یک انفجار عمدی
یا غیر عمدی را به جای کاهش ،افزایش داده است .به کشورها تاکید میشود تا درباره
ذخایر هستهای موجود خودشان تبادل اطالعاتی داشته باشند تا از تشخیص نادرست و
خطر حمله تالفیجویانه جلوگیری به عمل آید.
طبق گزارش مذکور ،آنها باید همچنین طرحهای برای توســعه ســامانههای
تســلیحات هســتهای جدید را رها کرده و به سمت کاهش تنشها در سطح امنیت
بینالمللی حرکت کنند.

کره شمالی :موشک جواب موشک

وزارت امــور خارجه کره شــمالی در بیانیهای اعالم کرد :کره شــمالی قدرت
هستهای بزرگی است که میتواند در برابر آمریکا بایستد.
وزارت خارجه در بیانیه خود اعالم کرد :پیونگ یانگ جنگ تمام عیار را با جنگ
تمام عیار و جنگ اتمی را با حمالت اتمی جواب خواهد داد.
وزارت خارجه پیونگ یانگ دولت آمریکا را به برهم زدن اوضاع شبه جزیرۀ کره
متهم کرد و افزود :آمریکا اوضاع شبه جزیرۀ کره را به مرحلۀ بسیار خطرناکی رسانده
است و هر روز کره شمالی را تهدید میکند.
وزارت خارجه کره شــمالی درباره مساله اعزام ناوهای آمریکایی به شبه جزیرۀ
کره خصوص ًا ناوهواپیمابر اتمی کارل وینســن اشــاره کرد و افــزود :پیونگ یانگ
تحرکات نیروی دریایی آمریکا را پیوســته زیرنظر دارد و آمادۀ نشــان دادن واکنش
فوری به هر گونه اقدام تحریک آمیز است.
مایک پِنس معاون رئیس جمهوری آمریکا اعالم کرده است :ناوهای آمریکایی
به فرماندهی ناوهواپیمابر اتمی کارل وینســن تا آخر آوریل کنونی وارد دریای ژاپن
خواهند شد.

ســخنگوی رسمی پایگاه هوایی رامشــتاین درآلمان که متعلق به ناتو است،
تاکیــد کرد که جنگندههای ناتو در اروپا در ســال  ، 2016با  780پرواز به تعقیب
جنگندههای روســی رفته اند .خبرگزاری اسپوتنیک روسیه به نقل از این سخنگو
نوشت :این تعداد پرواز در مقایسه با پروازهای دوران جنگ سرد ،یک رکود به شمار
میرود .خبرگزاری دی پی ای به نقل از ســخنگوی این پایگاه هوایی گزارش داد
که تعداد پرواز جنگندههای ناتو در سال  2015به  410پرواز رسیده بود.
نماینده ائتالف ناتو معتقد است علت افزایش پرواز جنگندههای ناتو ،نابسامانی

اوضاع امنیتی منطقه خاورمیانه و مشارکت روسیه در نبرد نظامی در سوریه است که
به افزایش پرواز جنگندههای نیروی هوای ترکیه درسال  2016منجر شده است.
این سخنگو همچنین گفت :تعداد پروازهایی که هیچ ارتباطی به هواپیماهای
روسی نداشــته اند ،بسیار کم بوده و تعداد آنها در ســال گذشته 90 ،پرواز بوده
اســت .این پروازها ،مربوط به مشخص شــدن هویت جنگندههای دیگر کشورها
و پروازهای غیرنظامی وهواپیماهای باری اســت کــه هویت آنان به علل خاص
مشخص نشده است.

درگیری را به خاک ایران
بکشا نید

طارق الهاشــمی ،مهرۀ وابسته به رژیم تروریستی آل ســعود که به دست داشتن
در دهها جنایت تروریســتی در عراق متهم اســت ،در موج جدید اتهام زنی به جمهوری
اسالمی ایران ،ضمن درخواست برای انجام دادن اقدامات تروریستی در ایران مدعی شد
که "تهران روش خرابکارانه خود را در منطقه متوقف نخواهد کرد ،مگر آنکه درگیری به
خاک این کشور منتقل شود".
پایگاه اینترنتی روزنامه القدس العربی چاپ لندن نوشــت :طارق الهاشــمی ضمن

اســتقبال از تأســیس یک ائتالف بازدارنده میان کشورهای عربی و آمریکا برای مقابله
بــا خطرهای فراروی منطقه و مهمتر از همه ،خطر ایران ،گروههایی را که "ســنیهای
مالکی" (منسوب به نوری المالکی معاون رئیسجمهور عراق) نامید به بی توجهی حقوق
اهل تسنن در عراق متهم کرد.
وی گفت :ایران از روش خرابکارانه خود در منطقه و جهان دســت برنخواهد داشت
مگر آنکه از طریق اصل معامله به مثل ،ناچار به این کار شــود ...یعنی درگیری به داخل
خاک این کشور منتقل شود که آن هم با فعال کردن واسطههای فعال که در چارچوب
نیروی نرم قرار میگیرند ،میسر خواهد بود به شرطی که با بازدارندگی بین المللی کافی
و تحت هر عنوانی پشتیبانی شوند.
الهاشــمی در عین حال بعید دانســت که ایران برای ســرنگونی حیــدر العبادی
نخستوزیر عراق که به آمریکا نزدیک شده است تالش کند.
وی مدعی شد که "ایران جرأت نمیکند و نیازی هم به چنین اقدامی ندارد ،زیرا از
نفوذ زیادی در داخل البیهای ائتالف شــیعی برخوردار است و در میان کردها و برخی
عربهای سنی نیز جایی برای خود باز کرده است".

ورود کاروان کمکهای غذایی به مضایا

به دنبال برچیدن تمامی آثار و عالئم نظامی از شــهرکهای مضایا و بقین
در ریف دمشق ،موسسه "سوریه برای تجارت" ،کامیونهای حامل مواد غدایی
و امدادی را برای اهالی این شهرکها فرستاد.
خبرنگار العالم در سوریه خاطرنشان کرد که در چارچوب تالش برای ارسال
لوازم و کاالهای اساســی برای شهروندان شهرکهای مضایا و بقین در ریف
دمشق و از ســرگیری فعالیت دســتگاههای دولتی در این دو شهرک ،پس از
برچیدن تمامی آثار نظامی در این شهرکها ،نخستین محمولههای مواد غذایی،
بستههای حمایتی و سیلندرهای گاز وارد این دو شهرک شد.

احمد الحناوی مدیر شاخه موسسه "سوریه برای تجارت" در ریف دمشق به
خبرنگاران گفت :این موسسه با درخواست مسئوالن استان ،کامیونهای حامل
مواد غذایی و بســتههای حمایتی و ...را با سودی اندک برای اهالی دو شهرک
مضایا و بقین ارسال کرده است.
وی بــا تاکید بر این که مواد و کاالهای ارســال شــده میتواند نیازهای
ضروری اهالی این دو شــهرک را برآورده ســازد ،خاطرنشان کرد که این مرکز
تالش خواهد کــرد تا تمامی نیازهای اهالی شــهرکهای مضایا و بقین را در
کمترین زمان ممکن برآورده سازد.

