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یادداشت

تروریسم به مثابه تئاتر

رایان جنکینز ،در مقاله خود در سال  1974با عنوان " تروریسم بین المللی ،نوع جدیدی از جنگ"،
که تحلیلی برای موسسه رند بود ،تاکید کرد "تروریسم تئاتر است" .به گفته جنکینز حمالت تروریستی
بدون فکر انجام نمی شــود ،بلکه " اغلب کامال طراحی شده هســتند تا نظر رسانه های الکترونیکی و
مطبوعات بین المللی را به خود جلب کنند ".مخاطب آن ها مردمی هســتند که تماشــا می کنند نه
قربانیان واقعی .تحلیل های پایه ای جنکینز هنوز پابرجا است .هر چند امروز داعش و گروه های مشابه،
به لطف اینترنت ،دیگر برای انتشار پیام خود نیازی به رسانه ندارند ،هر زمانی که بخواهند ویدئوی تازه ای
درست کنند ابزارش را دارند تا به مخاطب های جهانی دسترسی داشته باشند .از آنجا که اغلب اعضای
داعش آنقدر جوان هســتند که تمام زندگی در محاصره ارتباطات آنالین بوده باشند ،تعجبی ندارد که
این گروه حضور چشمگیری در شبکه هایی همچون فیس بوک ،تلگرام ،تامبلر ،توییتر و یوتیوب داشته
باشد .در حقیقت ،شبکه های اجتماعی ابزار اصلی داعش برای استخدام اعضایش است ،به ویژه در خارج
از خاورمیانه .تقریبا هیچ مسلمان جوانی در غرب یا جهان اسالم نیست که دسترسی آنی به پروپاگاندای
جهادی نداشته باشد .پیام رسانی آنالین داعش متفاوت از گروه های قدیمی جهادی است .اسالم گرایان
(افراطی) از قدیم االیام به دالیل تاکتیکی از فیلم گروگان ها استفاده می کردند ،اما عمل فیلمبرداری
از اعدام یا فیلمبرداری از حمالت تروریســتی با هدف انتشار عمومی تحولی نسبتا جدید است .به سال
 2002بازگردیم ،زمانی که تروریست های وابسته به القاعده در پاکستان ویدئویی منتشر کردند که در
آن سر دانیل پیرل روزنامه نگار از تنش جدا می شد .حتی در آن زمان ،انتشار چنین ویدئویی جنجال
بزرگی میان اســام گرایان برپا کرد و گزارش شــد که با نارضایتی اسامه بن الدن همراه بوده است .تا
سال  2004دیگر خبری از این دست ویدئوها نبود ،تا زمان القاعده تحت رهبری ابومصعب الزرقاوی ،که
ویدئوهای خشن گرافیکی که قتل بی رحمانه گروگان ها را نمایش می داد محبوب شدند .زرقاوی از این
ویدئوها برای گسترش سلول های جهادی استفاده می کرد ،و در این روند در میان عراقی ها نامی برای
خود دست و پا کرد.داعش از ایده اولیه زرقاوی استفاده کرد و آن را گسترش داد ،ویدئوهایی به مراتب
وحشتناک تر و بی رحمانه تر و گرانقیمت تر ایجاد کرد که شکنجه و اعدام جمعی را به تصویر می کشید.
این ویدئوهای وحشــتناک همچون ویدئوهای زرقاوی منطق پیچیده خودشان را داشتند .اول از همه
هدف این ویدئوها این هســتند که در دل گروه های دشمن وحشت ایجاد کند .دوم اینکه با به تصویر
کشیدن قاتالن به عنوان قهرمانان مدافع باور اسالم در جنگ علیه کفار و "صلیبیون" ،مشروعیت داعش
را تحکیم می بخشــند .ســوم اینکه این ویدئوها در جنگ خونین میان گروه های جهادی در مناطقی
همچون ســوریه و عراق ،جایی که سازمان ها بر سر قدرت و نفوذ در حال رقابت هستند کارکرد دارند.
اســتفاده از خشــونت تصویری مخوف مقابل دیدگان جهانیان قرار می دهد و داعش را قادر می سازد
خود را به عنوان رهبری فعال اســام رادیکال معرفی کند و جایگزین گروه های دیگر با اهداف مشابه
شود و آن ها را کناری نهد .با این حال پروپاگاندای داعش محدود به خشونت و بی رحمی نیست .پیام
های داعش حاوی مجموعه ای پیچیده از روایات اســت که داعش می کوشد به واسطه آن تصویری از
خود و بااصطالح خلیفه ،همزمان به عنوان آرمان شــهر دینی ،رقیب نظام اصلی غیرمسلمانان و جامعه
ای خبره که توسط عدالت اسالمی رهبری می شود نشان دهد .این موضوع را می توان در "گزارش های
تصویری" بی شماری که در هر یک از والیت های داعش تهیه و منتشر شد مشاهده کرد :ویدئوی بچه
ها در زمین بازی ،ســربازانی که در زمین روستاییان نشسته اند و سالمندان که شادمانانه در بازارهای
شلوغ پرسه می زنند .جنگجویان همیشه در حال حمله نشان داده می شوند ،اغلب در حال شلیک به
ســمت دشمنانی که دیده نمی شــوند .عدالت هم اهمیت دارد .تا اینجای کار ،تالش های دولت های
غربی برای عقب راندن فعالیت های آنالین داعش با موفقیت های اندک و ناکامی های بزرگ همراه بوده
است .برای نمونه وزارت خارجه ایاالت متحده در سال  2014به خاطر تالش غیرموثر و ناشیانه اش ،از
جمله جنگ بی حاصل توئیتری با حامیان داعش بر سر رسوایی زندان ابوغریب مورد انتقاد قرار گرفت.
سه سال پس از آن ماجرا ،تاکتیک های ایاالت متحده در این خصوص چندان بهبود پیدا نکرده است.
برای نمونه تحقیقات آسوشیتدپرس در ژانویه  2017نشان می دهد که تیم وب-آپز (عملیات های وب)
در ستاد مرکزی ارتش ،تیمی از متخصصان را برای مقابله متقابل گرد هم آورده که با اصول اولیه اسالم
ناآشنا بوده اند و نمی توانستند به عربی سلیس صحبت کنند .در نتیجه این عملیات تاثیر بسیار پایینی
در روند استخدام آنالین داعش داشته است.

پاورقی

ترکیه و فلسطین در آینه تاریخ

روابط ترکیه و اســرائیل در ســال  ،1996دچار تحول اساســی گردید و
 22موافقتنامه نظامی ،سیاســی و اقتصادی بین دو کشور به امضاء رسید که
از جمله میتوان به آموزش خلبانان و ســربازان اســرائیلی در ترکیه ،نوسازی
هواپیماهــای جنگنده و تانکهای ترکیه در اســرائیل ،تبادل اطالعات امنیتی
و جاسوســی و دســتیابی ترکیه به عکسهای ماهوارههای جاسوسی اسرائیل
و آمریکا اشــاره نمود .این روابط شــامل ایجاد مراکز هشدار دهنده و شنود
در داخل اراضی ترکیه به منظور جاسوســی علیه ایران ،سوریه و عراق میشد
و هواپیماهای جنگنده اســرائیل ،توانستند در خاک ترکیه رفت و آمد کنند.
همچنیــن ترکیه تعداد وابســتههای نظامی خود در اســرائیل را از یک نفر به
ســه نفر افزایش داد .علیرغم گرایشهای اســامی حزب عدالت و توســعه
که در نوامبر ســال  2002به قدرت رســید و رهبران آن تالش کردند روابط
خود با فلســطینیها را گسترش دهند ،ولی حزب عدالت و توسعه نتوانست از
سیاســت رابطه مســتحکم بین آنکارا و تلآویو فاصلــه بگیرد .گر چه روابط
دو کشــور دچار ســردی و تزلزل شــد ولی همچنان در زمینههای اقتصادی،
ســرمایهگذاری ،فرهنگی ،نظامــی و امنیتی ادامه یافت .دیــدار عبداهلل گل،
وزیر خارجه وقت ترکیه در اوایل ســال  2005از اســرائیل ،از اهتمام ویژهای
برخوردار شــد؛ زیرا اولین دیدار یک مســئول عالیرتبه ترک از اسرائیل از
زمان به قدرت رســیدن حزب عدالت و توســعه به شــمار میآمد .این دیدار
پس از آن بود که رجب طیب اردوغان ،نخســتوزیر ترکیه از پذیرش آریل
شــارون ،نخست وزیر اســرائیل امتناع نمود و اردوغان ،اقدامات شارون را بر
ضد فلسطینیها «تروریسم دولتی» نامید .این اظهارات پس از ترور شیخاحمد
یاســین ،بنیانگــذار جنبش حمــاس و عبدالعزیز رنتیســی ،یکــی از رهبران
حماس ایراد شــد .گرچه دیدار شــارون به دنبال اعــام آمادگی ترکیه برای
میانجیگری بین روســیه و فلســطینیها از یک سو و اســرائیل از سوی دیگر
صورت گرفت ،ولی هدف اساسی این دیدار ،ترمیم روابط دو کشور بود .در
تاریخ اول ماه مه  ،2005رجب طیب اردوغان ،نخست وزیر ترکیه برای اولین
بار پس از تصدی نخستوزیری ،از اسرائیل دیدار نمود و اعالم کرد که این
دیدار به منظور بهبود روابط ترکیه و اسرائیل و مشارکت در تالشهای صلح
صورت گرفته است .بعد اقتصادی این دیدار نیز کام ً
ال آشکار بود؛ زیرا هیئت
گستردهای از وزرا ،کارمندان عالیرتبه و بازرگانان ،وی را همراهی میکرد.
یک مســئول عالیرتبه در وزارت خارجه اســرائیل اعالم نمــود که ترکیب
هیئــت ترک نشــان دهنده اهمیت مســائل اقتصادی در دیدارهــای دو جانبه
میباشــد .اسرائیل به گرمی از اردوغان اســتقبال نمود و سیلوان شالوم ،وزیر
خارجه آن کشور اظهار نمود که این دیدار نشانگر عمق روابط گرم و پایدار
دو کشور میباشــد .به نظر شالوم« ،ترکیه میتواند پل ارتباطی بین اسرائیل و
کشورهای عربی باشد» .وی تأکید کرد که «اسالم میانهرو میتواند با اسرائیل
به گفتوگو بنشــیند» .روزنامه اســرائیلی هاآرتس نوشــت« :دیدار اردوغان
پس از ترور شــیخ احمد یاســین و عبدالعزیز رنتیسی ،که روابط دو کشور به
مدت یک ســال نزدیک به قطع بود ،نوعی پیروزی برای دیپلماســی اسرائیل
محســوب میشود» .روابط ترکیه و اســرائیل و همکاریهای دو کشور ادامه
یافت ،به حدی که ترکیه تالش نمود دیدگاههای کشــورهای اســامی را با
اسرائیل نزدیک کند؛ از جمله اینکه ترکیه ،دیداری را بین خورشید قصوری،
وزیر خارجه پاکســتان با سیلوان شــالوم ،وزیر خارجه اسرائیل در ماه سپتامبر
 2005ترتیــب داد .همکاریهای نظامی یکی از مهمترین زمینههای همکاری
و همپیمانی نظامی ترکیه و اســرائیل محســوب میشود و موافقتنامه نظامی
بین دو کشور ،بزرگترین موافقتنامه نظامی در منطقه به شمار میآید؛ زیرا
بین دو کشوری منعقد شده است که دارای بزرگترین ارتش منطقه از جهت
نیرو ،تجهیزات و فناوری بود .در ماه آوریل  ،1956ترکیه  25فروند هواپیمای
نظامی داکوتا را برای انجام تعمیرات به اســرائیل فرســتاد و در سال  ،1958به
دنبــال برقراری وحدت بین ســوریه و مصر ،اســرائیل و ترکیه نیز یک پیمان
نظامی تحت عنوان «موافقتنامه فوقالعاده» امضاء کردند .در این پیمان موادی
درخصوص همکاریهای نظامی ،مبادله اطالعات ،آموزشهای مشــترک و
مشــارکت اسرائیلیها در ساخت برخی از فرودگاههای ترکیه گنجانیده شده
بود .در همین ســال یک موافقتنامه همکاریهای امنیتی بین اســرائیل ،ترکیه
و ایران به امضاء رســید که «زوبین ســهگانه» نام گرفت .در این موافقتنامه بر
مبادله اطالعات امنیتی و برگزاری جلســات دورهای بیــن مدیران اطالعاتی
کشــورهای مزبور ،تصریح شده بود .به موجب این موافقتنامه ،سازمان موساد
اســرائیل در برابر فناوریهای اطالعاتی و جاسوسی که در اختیار ترکیه قرار
داد ،یک مرکز اطالعاتی در ترکیه تأسیس کرد.

مأموریت سری
هواپیمای آمریکا بر
فراز پایگاههای روسیه

E-mail: mostagheldaily@gmail.com

دستگاه اطالعاتی روسیه با رادارهای پیشرفتۀ خود توانسته است پرواز یک هواپیمای شناسایی آمریکا را رهگیری و فعالیت های آن را رصد کند .اطالعات به دست آمده نشان میدهد
یک فروند هواپیمای جاسوسی آمریکا ،از نوع پوزئیدون ،در ارتفاع باال بر فراز پایگاه های نظامی روسیه در سوریه پرواز کرده است.
روزنامه های روسی مدعی اند نیروی هوایی این کشور توانسته است پرواز هواپیمای آمریکایی را از محل پروازش در سیسیل ایتالیا تا فرود پس از انجام مأموریت رصد کنند.
کارشناسان نظامی روس معتقدند با توجه به اینکه دولت آمریکا در صدد تقویت حضور خود در سوریه است ،این پروازهای شناسایی در روزهای آینده بیشتر خواهند شد .مهم ترین
هدف این پروتزها نیز رصد پایگاه هوایی روسیه در طرطوس سوریه است.

بینالملل

کشف کارگاه تسلیحات شیمیایی داعش در غرب موصل
داعشی را کشتهاند.
در همین حال ،ســرتیپ یحیی رســول ،سخنگوی ستاد
عملیات مشــترک عراق ،تصریح کرد تروریســتهای داعش
کنترل حدود  9درصد از غرب موصل را در اختیار دارند.
سخنگوی ستاد عملیات مشترک عراق همچنین با اشاره
به حمله نیروهای ارتش به محله « 17تموز» اظهار داشت تنها
شمار اندکی از تروریســتها در این منطقه باقی ماندهاند و با
کمبود مواد غذایی و مهمات مواجهند.
ســازمان بدر عراق نیز در بیانیهای اعــام کرد نیروهای
حشــد الشــعبی  62خانواده را از یک روستای تحت تصرف
داعش نجات دادند.در این بیانیه گفته شــده که عناصر داعش
از این خانوادهها به عنوان سپر انسانی استفاده میکردند تا در
پیشروی نیروهای عراقی خلل ایجاد کنند.
سرلشــکر قاســم المحمدی ،فرمانده عملیات آزادسازی
الجزیره ،نیز گفت نیروهای امنیتی و مبارزان قبایل چهار عامل

نیروهای امنیتی عــراق در عملیات خود در غرب موصل،
پایتخت خودخوانده گروه تروریستی داعش در این کشور ،یک
کارگاه بزرگ تولید سالحهای شیمیایی را کشف کردهاند.
به گــزارش الوقت به نقل از پرس تی وی ،ســپهبد رائد
شــاکر جودت ،فرمانده پلیس فدرال عراق ،روز دوشنبه اعالم
کــرد که پلیس فدرال عراق یکــی از کارگاههای بزرگ تولید
سالحهای شــیمیایی داعش را در محله « 17تموز» در شهر
موصل کشف کردند.
جودت افزود نیروهای عراقی همچنین مهمات شیمیایی و
تلههای انفجاری کارگذاشتهشده در این کارگاه را خنثی کردند.
وی ادامــه داد حدود  60عضــو بلندپایه داعش به همراه
خانوادههای خــود بعد از ورود نیروهای عراقی به این محله از
آنجا گریختند.
این مقام عراقی خاطر نشان کرد نیروهای پلیس عراق در
جریان عملیات در محلههای العریبی و الریفاعی دستکم 173

انتحاری داعش را در شــهر الحدیثه واقع در  240کیلومتری
شــمال غرب بغداد به هالکت رســاندند .نیروهــای عراقی و
مبارزان داوطلب مردمی از زمان شــروع عملیات آزادســازی
موصل از چنــگال داعش در مهرمــاه  1395تاکنون مناطق

وسیعی را از وجود تروریستها پاکسازی کردهاند .عراقیها بعد
از حدود  100روز از شروع این عملیات شرق موصل را بهطور
کامل آزاد و عملیات آزادسازی بخش غربی این شهر را از یکم
اسفند  1395شروع کردند که این عملیات همچنان ادامه دارد.

کشته شدن  ۴سرباز آمریکایی در شمال کابل به دست طالبان
آمریکایی در شهرســتان «بگرام» والیت پروان چهار نظامی
خارجی کشته شده است.
وی افزود :خــودروی زرهی نیروهای آمریکایی را زمان
گشــت زنی در منطقه «کالنصرو» در نزدیکی پایگاه بگرام
هدف قرار گرفته است.
بــه گفته مجاهــد ،در این انفجار چهار سرنشــین این

طالبان مدعی شد که خودروی زرهی نیروهای آمریکایی
در نزدیکــی «بگرام» بزرگترین پایگاه نظامی واشــنگتن در
افغانستان را هدف قرار داده است.
به گزارش الوقت به نقل از «ننتکیآســیا»« ،ذبیح اهلل
مجاهد» ســخنگوی طالبان با ارســال بیانیهای به برخی از
رســانهها مدعی شــد که در انفجار خودروی زرهی سربازان

خودروی زرهی کشته شدهاند.
از ســوی دیگر ،ژنرال «محمدزمــان مموزی» فرمانده
پلیس والیت پروان نیز بــا تائید وقوع این انفجار اعالم کرد
که خودروی زرهی نیروهای خارجی در شهرستان «قره باغ»
والیت کابل هدف انفجار مین قرار گرفته است.
فرمانده پلیــس پروان تصریح کرد که بر اثر این انفجار،

خودروی زرهی خسارت دیده است.
دفتر مطبوعاتی فرماندهی نیروهای ناتو و آمریکایی در
کابل تا کنون به این خبر واکنشی نشان نداده است.
در صورت تائید کشــته شدن این سربازان گفتهشود که
از آغاز ســال میالدی جاری در افغانستان دستکم  15سرباز
آمریکایی کشته و چهار سرباز دیگر نیز زخمی شدهاند.

همه کشورها پرتاب نوبتی موشک کره شمالی را محکوم کردند

روز یکشنبه  14مه کره شمالی موشک نوع نامعلوم را
پرتاب کرد که  700کیلومتر طی کرد .خبرگزاری یونهاپ با
اســتناد به کمیته روسای فرماندهان کره جنوبی خبر داد که
ســئول در رابطه با پرتاب این موشک جلسه فوری تشکیل
می دهد.
مون چیه ایــن رئیس جمهور کــره جنوبی هم اینک
از سیاســت پیونگ یانگ نقد کرده گفــت« :ما این نقض
آشکار قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل را محکوم
میکنیــم و این عمل را چالش جــدی به صلح در منطقه و
جهان میدانیم» .ژاپن هم پرتاب این موشــک را ثبت کرده
اســت .به گفته یوشیهیده ســوگا دبیر کل کابینه ژاپن ،این
موشک در  30دقیقه پرواز  800کیلومتر را طی انجام داده و
در دریای ژاپن سقوط کرد و به حوزه اقتصادی ژاپن نرسیده
و به کشــتی ها و هواپیما های این کشــور آسیبی نرساند.
ســیندزو آبه نخســت وزیر در این رابطه به فوریت تشکیل
جلســه کابینه میدهد .توکیو میگوید که این پرتاب خطر
به امنیت ملی ژاپن اســت .وزیران امور خارجه ژاپن و کره
جنوبی موقعیت پدید آمده را بررسی کردند .آنها به اهمیت
همکاری نزدیک دو کشور جهت رفع بحران شبه جزیره کره
اشاره کردند.فرماندهی حوزه اقیانوسیه آمریکا تأکید کرد که
آن موشک راکت قاره پیما نبود و برای کشورشان خطرساز
نبود ،با وجود این واشــنگتن به همکاری با توکیو و ســئول
جهت مقابله با تجاوز کره شــمالی ادامــه خواهد داد .کاخ
سفید پرتاب نوبتی موشــک کره شمالی به باد انتقاد گرفت
و احتمال داد که روســیه نیز از این پرتاب راضی نباشد .در
اعالمیه کاخ سفید آمده است« :دونالد ترامپ رئیس جمهور
آمریکا از پرتاب اخیر موشک کره شمالی مطلع شده است .با

در نظر داشــت اینکه این موشک نزدیکتر به روسیه بود نه
به ژاپن ،ممکن نیست تصور شود که روسیه از این آزمایش
راضی باشد».واشنگتن از جامعه بینالمللی دعوت کرد علیه
پیونگ یانگ تحریمات شدیدتر را اعمال کند زیرا این کشور
مدت مدیدی اســت که جهان را به مخاطره می اندازد .در
ژاپن نیز در باره موضع مســکو نسبت به پرتابهای پیونگ
یانگ صحبت کردند .ســیندزو آبه نخســت وزیر به اهمیت
گفــت و گو با کرملین برای حل بحران اشــاره کرده گفت:
«ما قصد داریــم ضمن همکاری نه تنها بــا آمریکا و کره
جنوبی بلکه با روســیه ،چین و جامعه جهانی از کره شمالی
قطع ًا در خواســت کنیم که قطعنامههای سازمان ملل متحد
را اجرا کند .وزارت دفاع روســیه در گزارش خود ،گفتههای
پنتاگون در این باره که موشــک کره شــمالی در نزدیکی
آبهای روســیه رد شد را تکذیب کرد .در این گزارش آمده
است« :سیر پرواز موشک کره شمالی به سمت روسیه و در
فاصله چشــمگیر از حریم این کشور بود و این پرتاب برای
فدراسیون روسیه اص ً
ال خطرساز نبود».

وزارت دفاع روسیه خبر داد که در این هنگام سامانههای
هشداردهی حمله موشکی ،موشک بالیستیک کره شمالی را
در طول پرواز آن رصد کرده و سقوط آنرا در  500کیلومتری
مرز این کشور را ثبت کردند.
انتظــار میرود که بحران شــبه جزیره کــره یکی از
موضوع های مــورد بحث در همایش چیــن تحت عنوان
«یک کمربند — یک جاده» باشــد .امروز والدیمیر پوتین
رئیــس جمهور روســیه که در این همایــش حضور دارد با
شی جین پینگ رهبر جمهوری خلق چین مالقات میکند.
روســیه به کرات آزمایش های هســته ای و موشکی کره
شمالی را محکوم کرده اســت لیکن کره شمالی بر خالف
انتقاد از ســوی جامعه بینالمللی و مصوبات ســازمان ملل
جهت محدود کردن اینگونه فعالیتها به آزمایش های خود
ادامه می دهد .گفتنی است که مسکو مانند چین طرفدار حل
صرف ًا صلح آمیز این بحران است.
حضور کره شمالی در نشست جاده ابریشم
به رغم هشدار آمریکا
مشارکت کره شــمالی در بزرگترین رویداد دیپلماتیک
در چین و در ســال جاری میالدی تعجب آور است به ویژه
پس از آنکه دولت پیونگ یانگ در اوایل یکشــنبه گذشته
( 14می) یک موشــک بالســتیک دیگر را آزمایش کرد ،در
حالیکه مطالبات بیــن المللی برای محــدود کردن برنامه
هســته ای این کشور همچنان ادامه دارد .در هنگام گرفتن
عکس جمعی مراسم افتتاحیه و سخنرانی "شی جینگ پینگ
رئیس جمهور چیــن ،ورود همزمان وزیر روابط اقتصادی و
خارجی کره شــمالی و "مت بوتینگر" مشــاور کاخ سفید و
نماینده ایاالت متحده آمریکا در مذاکرات نشــان داده شد.

پیشتر دو منبع آگاه گفتند :سفارت آمریکا در پکن یادداشت
دیپلماتیکی را به وزارت امور خارجه چین ارائه کرده و در آن
گفته دعوت از کره شــمالی پیام نادرستی را منتشر میکند،
آن هــم در زمانی که جهان تــاش دارد تا پیونگیانگ را
به خاطر آزمایشــات مکرر موشــکی و اتمیاش تحت فشار
بگذارد.این در حالی اســت که وزارت امور خارجه چین روز
(پنجشنبه) بدون پرداختن به جزئیات تنها اعالم کرد که کره
شــمالی هیاتی را برای نشست کمربند اقتصادی کشورهای
جاده ابریشم اعزام خواهد کرد .وزارت امور خارجه چین روز
(شــنبه) در واکنش به هشدار آمریکا در بیانیهای گفت :پکن
از حضور تمامی کشورها در این نشست استقبال میکند.
پوتین :نباید کره را ترساند
روســیه معتقد اســت انجام آزمایش ها هســته ای و
موشــکی مجاز نیســت ،اما در عین حال بایــد به گفتگو
بازگشــت و دست از ترساندن کره شــمالی برداشت .پوتین
در عیــن حال گفــت« :در هر صورت نه آزمایش هســته
ای و نه آزمایش موشــکی از نظر ما مجاز نیســت .باید به
گفتگو با جمهوری خلق دموکرات کره برگردیم و دســت از
ترساندن وی برداشــته و راه هایی برای حل و فصل صلح
آمیزاین مشــکالت بیابیم .آیا این کار ممکن نیســت؟ من
فکر میکنم که ممکن اســت».رییس جمهور خاطرنشــان
کرد زمانی که کره شــمالی درباره قطــع برنامه های خود
ســخن می گفت ،تجربــه مثبت گفتگو با کره شــمالی را
داشــتیم اما متاســفانه صبر ما برای اتمــام مذاکرات کافی
نبود.
پوتین همچنین تاکید کرد« :من فکر می کنم که باید
به همان طرف برگردیم»

اردن یک پهپاد دیگر در مرز سوریه ساقط کرد

رمضان شلح :اسرائیل را به
رسمیت نمی شناسیم
جنگنده های نیروی هوایی اردن یک پهپاد دیگر را در
مرزهای شمالی این کشور با سوریه سرنگون کردند.
به گزارش ایســنا ،خبرگــزاری اردن اعالم کرد که
همپیمانان سوریه احتماال یک پهپاد را با هماهنگی ارتش

سوریه به پرواز درآورده اند و اکنون جنگنده های میگ۲۹
ســوریه بر فراز درعا در حال پرواز هستند اما جنگنده های
اردن بعد از سرنگونی پهپاد به پایگاه های خود بازگشتند.
پهپاد سرنگون شده نیز که به طول سه متر و عرض
دو متر است به پایگاه هوایی برای بررسی انتقال داده شده
است .این پهپاد یک هواپیمای جدید محسوب می شود که
مشابه آن در چین وجود دارد اما اردن ،مدعی است ایران در
این عملیات دست دارد.

به گفته منابــع این پهپاد مشــغول تصویربرداری و
مراقبــت بوده اســت.این حادثه به تنــش در روابط میان
سوریه و اردن اشاره می کند هرچند که هماهنگی امنیتی
میان سوریه و اردن با رهبری علی مملوک ،مدیر سازمان
اطالعات سوریه وجود دارد.اخیرا نیز جنگنده های اردن یک
پهپاد را در مرز با ســوریه ســرنگون کرده بودند .دمشق و
مسکو به اردن درباره هرگونه ماجراجویی نظامی و ورود نیرو
به استان درعا در جنوب سوریه هشدار داده اند.

آلمان درصدد خارج کردن نیروهایش از ترکیه است

آنگال مرکل ،صدر اعظم آلمان ،اعالم کرده کشورش
در پــی یافتن راه هایی برای خــارج کردن نیروهایش از
پایــگاه اینجرلیــک ترکیه و مســتقر کــردن آن ها در
کشورهای همسایۀ ترکیه است.
برلین اعالم کرده است که شاید مقر تارۀ نیروهایش

اردن باشد .پیشتر رســانه های آلمانی اعالم کرده بودند
که صدر اعظم این کشور مکان جایگزین برای نیروهای
آلمانی را یافته است.
این رخدادها در سایۀ تنش آلود شدن روابط آنکارا و
برلین رخ داده اســت .در سال  ،2016ترکیه به نمایندگان

آلمانی اجازه نداد که از نیروهای آلمانی مســتقر در پایگاه
اینجرلیک بازدید کنند.
اقدام ترکیه پس از آن انجام شــد که آلمان رســم ًا
اعــام کرد امپراتوری عثمانی ارمنی ها را قتل عام کرده
است.

بــه گزارش پایــگاه خبری العهد ،رمضان شــلح ،دبیرکل
جنبش جهاد اســامی فلسطین در شــصت و نهمین سالروز
نکبت بر لزوم فعالســازی انتفاضه و گســترش آن در سطح
مردمــی برای دفاع از قدس و مســجد االقصــی تأکید کرد و
به اســرای شجاع فلســطینی به خاطر حماسه ملیشان درود
فرستاد .وی گفت :ما دستبسته نخواهیم ماند و اسیرانمان را
در چنگال مرگ رهــا نخواهیم کرد .ما در مقاومت گزینههای
کاخ سفید نیز در پی این اقدام و در بیانیهای تاکید کرد:
در پی آزمایش موشــکی امروز کره شمالی و سقوط درآمد« .ویکتــور اوزروف» رئیس کمیته دفاعی و امنیتی
نامحــدودی داریم .ما گزینــه آزادی کامل را همچنان در نظر
آن در نزدیکی مرزهای روسیه ،پدافند هوایی این کشور به روســیه اعالم کرد که با وجود اینکــه میدانیم هدف این «گزارش مربوط به اقدام اخیر کرهشمالی در شلیک موشک
خواهیم داشت و سالح را کنار نمیگذاریم .ما هرگز حاکمیت
موشک به سمت روسیه نبوده است ،اما وظیفه محافظت از در اختیار دونالد ترامپ قرار گرفته است و از آنجا که محل
حالت آماده باش در آمد.
اســرائیل بر یک وجب از خاک فلســطین را هم به رســمیت
انجام عملیات به مرزهای روســیه بسیار نزدیکتر بوده تا
به گزارش انتخاب ایلنا ،سیســتمهای پدافند هوایی کشورمان را در برابر حوادث احتمالی بر عهده داریم.
نخواهیــم شــناخت و هرگز بر ذرهای از خاک قدس ســازش
کره شمالی امروز اقدام به پرتاب موشک نمود ،که این مرزهای ژاپن ،ترامپ بعید میداند که روســیه از این اقدام
روســیه به دنبال اقدام امروز پیونگ یانگ مبنی بر پرتاب
نخواهیم کرد .شــلح خواهــان مذاکرات ملی بــه دلیل ایجاد
خشنود بوده باشد».
استراتژی ملی جدیدی شد که شایسته مردم فلسطین باشد .موشــک در نزدیکی مرزهای روســیه به حالت آمادهباش موشک نزدیک مرز روسیه سقوط کرد.
وی خواهــان ایجاد منشــور ملی فلســطینی جامع برای
مشــخص کردن آرمانها ،اصول تاریخی و حقوقی و پایداری و
پایان محاصره ظالمانه نوار غزه شد .شلح به عدم امکان تحقق
به گزارش روزنامۀ العاجل عربستان 80 ،نفر از کارکنان شد و کار آنان پایان خواهد یافت .کارکنان اخراج شده می از آغاز به کار هم با مشکالتی رو به رو بود و روزانه تنها چند
وحدت فلسطین و حتی آشتی بدون لغو به رسمیت شناختن
اسرائیل از سوی ســازمان آزادیبخش فلسطین اشاره و تأکید اخراج شدۀ شبکه قصد دارند از ولید بن طالل شکایت کنند گویند مبلغی معادل  5ماه حقوق و حق پایان خدمت خود را ساعت برنامه پخش می کرد .این شبکه متعلق به ولید بن
کرد :واکنش طبیعی و واجب به نکبت وحدت مردم فلســطین تا حقوق خود را از او مطالبه کنند .این شبکه  6فوریۀ گذشته از شبکه طلب دارند .شبکۀ العرب که راه اندازی آن با فراز و طالل است و مدیر کل آن جمال خاشقجی ،فعال رسانهای
در مقابله با طرح صهیونیســم اســت .وی تأکید کرد :سالروز به کارمندان خود اعالم کرد که شبکه کامال تعطیل خواهد فرودهای زیادی همراه بود و  6سال به طول انجامید ،پس سعودی ،است.
نکبت در ســایه بدترین فضای عربی و بینالمللی فرا رســیده
اســت .ما امیدواریم که جهان عرب از حســاب باز کردن روی
آمریکا رهایی یابد به ویــژه اینکه دونالد ترامپ ،رئیسجمهور
آمریکا شاید طی سفرش به عربستان غافلگیر شود که میزبانان
در حمله نیروهای ارتش و کمیتههای جیزان عربســتان دهها تــن از نیروهای سعودی در منطقه جبل صلب در مأرب را
عربش فلســطین ،قدس و مسجد االقصی را فراموش کردهاند.
اما کســانی که درباره قــدس کوتاهی کنند دربــاره مکه هم مردمــی یمن به محل تجمــع نظامیان متجاوز کشته و یا مجروح شدند .توپخانه هدف قرار داد که در این حمله نیز شماری
ســعودی در منطقه بوابه الموسم واقع در ارتش یمن همچنین مقر تجمع مزدوران از مزدوران از پای در آمدند یا زخمی شدند.
کوتاهی میکنند.

پدافند هوایی روسیه به حالت آمادهباش درآمد

شکایت کارکنان شبکه العرب از شاهزاده میلیارد سعودی

ده ها کشته و زخمی در حمله یمن به جیران عربستان

