ﻧﮕﺎھﯽ ﺑﮫ »ﺟﮭﺎد ﺟﮭﺎن
) 23ﺗﺎ  29ژوﺋن (2016

رﺋوس رﺧدادھﺎی اﯾن ھﻔﺗﮫ
 nﻣﮭم ﺗرﯾن رﺧداد در زﻣﯾﻧﮫ ﺟﮭﺎد ﺟﮭﺎﻧﯽ در اﯾن ھﻔﺗﮫ ،ﺣﻣﻠﮫ ﺗرورﯾﺳﺗﯽ و ﮐﺷﺗﺎر  42ﺗن در ﻓرودﮔﺎه ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ »ﮐﻣﺎل
آﺗﺎﺗورک« در اﺳﺗﺎﻧﺑول ﺗرﮐﯾﮫ ﺑود .ﺷﻣﺎر زﺧﻣﯽ ھﺎی اﯾن ﺣﻣﻠﮫ ﮐﮫ در ﺷﺎﻣﮕﺎه ﺑﯾﺳت و ھﺷﺗم ژوﺋن ،ھﺷﺗم ﺗﯾر ﻣﺎه ،رخ داد،
ﻧزدﯾﮏ ﺑﮫ  250ﺗن اﺳت .ﺳﮫ ﺗرورﯾﺳت ﻣﺳﻠﺢ ﺑﺎ ﮐﻣرﺑﻧدھﺎی اﻧﻔﺟﺎری ﮐﮫ در زﯾر ﮐﺎﭘﺷن ھﺎی ﺧود )در ﺗﺎﺑﺳﺗﺎن داغ( ﺑﮫ ﺗن
داﺷﺗﻧد ،و ﻧﯾز ﺑﺎ اﺳﻠﺣﮫ ﮐﻼﺷﯾﻧﮑف ،ﺑﮫ ﺳوی ﻣﺳﺎﻓران و ھر ﮐﺳﯽ ﮐﮫ در ﻓرودﮔﺎه ﺑودﻧد ،در ﺳﮫ ﻧﻘطﮫ اﯾن ﻓرودﮔﺎه آﺗش ﮔﺷودﻧد
و ﭘس از دﻗﺎﯾﻘﯽ آﺗﺷﺑﺎری ﺑﺎ اﺳﻠﺣﮫ ،ﮐﻣرﺑﻧدھﺎی اﻧﻔﺟﺎری ﺧود را ﻧﯾز ﻣﻧﻔﺟر ﮐردﻧد .ﺳﮫ ﺗرورﯾﺳت ،ﮐﮫ ﺑر اﺳﺎس ﺑررﺳﯽ ھﺎی
اوﻟﯾﮫ از ﺳوی ﻧﮭﺎدھﺎی اﻣﻧﯾﺗﯽ ﺗرﮐﯾﮫ ،ﺷﮭروﻧدان ﺧﺎرﺟﯽ ﺑوده اﻧد ،ﺑﺎ ﺗﺎﮐﺳﯽ ﺑﮫ اﯾن ﻓرودﮔﺎه رﺳﯾدﻧد .اﯾن ﻓرودﮔﺎه دو ﺑﺧش
ﭘروازھﺎی داﺧﻠﯽ و ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ در دو طﺑﻘﮫ دارد .ﺗرورﯾﺳت ھﺎ ﺑﺎ رﺳﯾدن ﺑﮫ ﻓرودﮔﺎه از ﯾﮑدﯾﮕر ﺟدا ﻣﯽ ﺷوﻧد و ﺳرﯾﻌﺎ ﺑﮫ ﺣﻣﻠﮫ
ﺑﮫ ﺳوی ﺣﺎﺿران اﻗدام ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .ﯾﮑﯽ از آﻧﮭﺎ ﮐﮫ از ﺳوی ﯾﮑﯽ از ﻧﮕﮭﺑﺎن ھﺎ در ﮐﻧﺎر ﺗﺟﮭﯾزات ﺷﻔﺎف ﻧﺷﺎن دادن ﺑدن ﻣورد
ﺷﻠﯾﮏ ﻗرار ﻣﯽ ﮔﯾرد و زﺧﻣﯽ ﺷده و ﺑر زﻣﯾن ﻣﯽ اﻓﺗد ،ﺑﯾﺳت ﺛﺎﻧﯾﮫ ﺑﻌد ﮐﻣرﺑﻧد اﻧﻔﺟﺎری ﺧود را ﻧﯾز ﻣﻧﻔﺟر ﻣﯽ ﮐﻧد .در ﻣﯾﺎن
ﮐﺷﺗﮫ ھﺎ ،ﯾﮏ ﺷﮭروﻧد اﯾراﻧﯽ ،ﭘﻧﺞ ﺷﮭروﻧد ﺳﻌودی ،ﯾﮏ اوﮐراﯾﻧﯽ ،ﯾﮏ ﭼﯾﻧﯽ و ﭼﻧد ﺧﺎرﺟﯽ دﯾﮕر دﯾده ﻣﯽ ﺷوﻧد .وزارت اﻣور
ﺧﺎرﺟﮫ اﯾران ﮔزارش ھﺎﯾﯽ در ﻣورد زﺧﻣﯽ ﺷدن ﺳﮫ ﺗﺎ ﭘﻧﺞ اﯾراﻧﯽ در اﯾن ﺣﻣﻠﮫ ﺗرورﯾﺳﺗﯽ ﻣﻧﺗﺷر ﮐرده اﺳت .ﺷﻣﺎری از
ﺷﮭروﻧدان اﺳراﺋﯾﻠﯽ ﻧﯾز در اﯾن ﻓرودﮔﺎه ﺑودﻧد ﮐﮫ اﮐﺛر آﻧﮭﺎ ﭘروازھﺎی ﺗراﻧزﯾت داﺷﺗﻧد و آﺳﯾب ﻧدﯾدﻧد و ﺣﻣﻼت در اﯾن ﺑﺧش
ﻧﺑود .ﺧﺳﺎراﺗﯽ ﺑﮫ ﺗﺟﮭﯾزات ﻓرودﮔﺎه وارد ﺷد .ﮐﺎر ﻓرودﮔﺎه و ﭘروازھﺎی آن ﺑﮫ ﺳوی ھﻣﮫ ﺟﮭﺎن ﺑرای ﺳﺎﻋﺎﺗﯽ ﻣﺗوﻗف ﺷد اﻣﺎ از
ﺑﺎﻣداد ﭼﮭﺎرﺷﻧﺑﮫ  29ژوﺋن ،ﻧﮭم ﺗﯾر ،ﮐﺎر ﻓرودﮔﺎه از ﺳرﮔرﻓﺗﮫ ﺷد .ھﻧوز ﮔروھﯽ ﻣﺳﺋوﻟﯾت اﯾن ﺣﻣﻼت را ﺑر ﻋﮭده ﻧﮕرﻓﺗﮫ
اﺳت .اﻣﺎ ﻧﺧﺳت وزﯾر ﺗرﮐﯾﮫ و ﻧﯾز رﯾﯾس ﺳﯽ .آی .ای ﮔﻔﺗﮫ اﻧد ﮐﮫ ھﻣﮫ ﺷواھد ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھد اﯾن ﮐﺷﺗﺎر ﺗرورﯾﺳﺗﯽ ﺑرﻧﺎﻣﮫ
رﯾزی از ﻗﺑل از ﺳوی ﮔروه داﻋش ﯾﺎ ﺧﻼﻓت اﺳﻼﻣﯽ ﺑوده اﺳت .ﺷﺑﺎھت ﺑﺳﯾﺎری ﻣﯾﺎن اﯾن ﺣﻣﻠﮫ و ﺣﺗﯽ رﺳﯾدن ﺗرورﯾﺳت ھﺎ ﺑﮫ
ﻓرودﮔﺎه ﺑﺎ ﺗﺎﮐﺳﯽ ،ﺑﺎ ﺣﻣﻼت ﭼﻧد ﻣﺎه ﭘﯾش در ﻓرودﮔﺎه ﺑﻠژﯾﮏ وﺟود دارد ﮐﮫ آﻧﮭم ﺑدﺳت داﻋش اﻧﺟﺎم ﺷده ﺑود.
 nﺣﻣﻠﮫ ﺗرورﯾﺳﺗﯽ ﺑﮫ ﻓرودﮔﺎه آﺗﺎﺗورک در اﺳﺗﺎﻧﺑول در ﺣﺎﻟﯽ اﻧﺟﺎم ﺷده اﺳت ﮐﮫ ﻧﯾروھﺎی داﻋش در ﻣﻧﺎطﻘﯽ در ﺳورﯾﮫ،
ﻋراق و ﻟﯾﺑﯽ ﮐﮫ در ﮐﻧﺗرل ﺧود دارﻧد ،ﻣﺗﺣﻣل ﻓﺷﺎرھﺎی ﺳﻧﮕﯾن ﻧظﺎﻣﯽ ھﺳﺗﻧد و ﺷﮑﺳت ھﺎی ﺗﺎزه ای ﻣﺗوﺟﮫ آﻧﮭﺎ ﺷده اﺳت .در
ﻋراق ارﺗش آن ﮐﺷور ﮐﮫ ھﻣراه ﺑﺎ ﻧﯾروھﺎی ﻣردﻣﯽ و ھﻣﭘﯾﻣﺎﻧﺎن اﯾن ﮐﺷور در ھﻔﺗﮫ ھﺎی ﮔذﺷﺗﮫ ﺑﮫ ﺳوی ﺷﮭر ﻓﻠوﺟﮫ در اﺳﺗﺎن
ﺳﻧﯽ ﻧﺷﯾن اﻻﻧﺑﺎر ﭘﯾش روی ﻣﯽ ﮐرد ،اﻋﻼم ﻧﻣوده ﮐﮫ ﻓﻠوﺟﮫ ﺑﮫ طور ﮐﺎﻣل از ﮐﻧﺗرل داﻋش آزاد ﺷده اﺳت .ﺷﮑﺳت داﻋش در
اﯾن ﺷﮭر ﮐﮫ اھﻣﯾت راھﺑردی ﻧظﺎﻣﯽ دارد ،ﺿرﺑﮫ رواﻧﯽ ﺑزرﮔﯽ ﻧﯾز ﺑر داﻋش ﻣﺣﺳوب ﻣﯽ ﺷود .ﺣﯾدر اﻟﻌﺑﺎدی ﻧﺧﺳت وزﯾر
ﻋراق در »دﯾدار ﭘﯾروزی« از ﻓﻠوﺟﮫ ﮔﻔت» ،ﭘﯾروزی در ﻣوﺻل ﻧﯾز ﻧزدﯾﮏ ﺷده اﺳت« .ﺑﺎ وﺟود اﯾن ،ﻧﺧﺳت وزﯾر ﻋراق ﺗﺎﮐﯾد
ﮐرد ﮐﮫ ھﻧوز ﻧﻣﯽ ﺗوان از »ﭘﺎﯾﺎن ﮐﺎر داﻋش ﺳﺧن ﮔﻔت« و ﻧﺑردھﺎی ﺳﺧت و زﯾﺎدی ﺑرای ﺷﮑﺳت دادن ﻧﮭﺎﯾﯽ داﻋش ﺑﺎﯾد
ﺻورت ﮔﯾرد .ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣرﮐز ﻣطﺎﻟﻌﺎﺗﯽ ﻣﺎ ﻧﯾز اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﮐﺎر داﻋش ،ﻓﺎﺻﻠﮫ ھﻧوز ﺑﺳﯾﺎر طوﻻﻧﯽ اﺳت ﺑوﯾژه آﻧﮑﮫ ھﻧوز
ﻓﻠوﺟﮫ از وﺟود ﻧﯾروھﺎی داﻋش ﺑﮫ طور ﮐﺎﻣل ﭘﺎﮐﺳﺎزی ﻧﺷده و ﺗرورﯾﺳت ھﺎ ھﻣﭼﻧﺎن ﺑﮫ ﺣﻣﻼت ﭼرﯾﮑﯽ و اﻧﻔﺟﺎرھﺎ در ﺑﻐداد و
دﯾﮕر ﻧﻘﺎط ﻋراق اداﻣﮫ ﻣﯽ دھﻧد .در ﺳﺎﯾر ﻧﻘﺎط ﻧﯾز ﮐﮫ از ﻣدﺗﯽ ﻗﺑل ﺑﮫ ﮐﻧﺗرل ارﺗش ﻋراق درآﻣده ،ﺗﺣرﮐﺎت از ﺳوی
ﭘﯾﮑﺎرﺟوﯾﺎن داﻋش ﮐﻣﺎﮐﺎن اداﻣﮫ ﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت.

 nدر دو ﻋﺮﺻﮫ دﯾﮕﺮ ،ﻧﯿﺰ داﻋﺶ ﺑﺎ ﻓﺸﺎرھﺎی ﺳﻨﮕﯿﻦ ﻧﻈﺎﻣﯽ روﺑﺮوﺳﺖ .در ﺳﻮرﯾﮫ ،ﻧﯿﺮوھﺎی اﺋﺘﻼف ﮐﺮد و
ﻋﺮب ﮐﮫ از ﺳﻮی آﻣﺮﯾﮑﺎ آﻣﻮزش دﯾﺪه اﻧﺪ ،ﺑﮫ ﻧﺎم  ،SDFﺑﮫ ﭘﯿﺸﺮوی ﺑﮫ ﺳﻮی ﮐﺎﻧﻮن ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ در ﮐﻨﺘﺮل داﻋﺶ
ﺑﻮده ،اداﻣﮫ ﻣﯽ دھﻨﺪ و در ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺷﮭﺮ »ﻣﻨﺒﺞ« در ﺑﺨﺶ ﻏﺮﺑﯽ ﺳﺎﺣﻞ ﻓﺮات ﭘﯿﺸﺮوی ھﺎی ﺧﻮﺑﯽ داﺷﺘﮫ اﻧﺪ .در
ﻋﺮﺻﮫ ﻟﯿﺒﯽ ﻧﯿﺰ ﻧﯿﺮوھﺎی وﻓﺎدار ﺑﮫ دوﻟﺖ وﻓﺎق ﻣﻠﯽ ﺑﮫ ﺳﻮی ﺷﮭﺮ »ﺳﺮت« ﭘﯿﺸﺮوی داﺷﺘﮫ اﻧﺪ و ﻣﻨﺎطﻖ ﺗﺤﺖ
ﮐﻨﺘﺮل داﻋﺶ در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻣﺤﺪودﺗﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻧﯿﺮوھﺎﯾﯽ ﮐﮫ زﯾﺮ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﯽ ژﻧﺮال »ﺧﻠﯿﻔﮫ ﺣﻔﺘﺮ« در ﻏﺮب ﻟﯿﺒﯽ
ھﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﮫ ﮐﺎر ﭘﺎﮐﺴﺎزی ﺷﮭﺮ »ﺑﻨﻐﺎزی« از ﺟﮭﺎدﮔﺮاﯾﺎن ﮐﮫ ﮐﻨﺘﺮل ﺑﺨﺶ ھﺎﯾﯽ از اﯾﻦ ﻣﻨﺎطﻖ را در دﺳﺖ داﺷﺘﻨﺪ،
اداﻣﮫ ﻣﯽ دھﻨﺪ )در ﮐﻨﺎر داﻋﺶ ،ﻧﯿﺮوھﺎی ھﻢ ﻗﺴﻢ ﺑﺎ اﻟﻘﺎﻋﺪه ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﻣﻨﺎطﻖ ﺣﻀﻮر و ﻣﻮاﺿﻌﯽ دارﻧﺪ(.
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* :آﻧﭽﮫ ﮐﮫ در ﺑﺎﻻ ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﮐﺮدﯾﺪ ،ﺗﻨﮭﺎ ﺑﺮﮔﺮدان ﻓﺎرﺳﯽ ﻓﺸﺮده ﺻﻔﺤﮫ ﻧﺨﺴﺖ از ﺑﻮﻟﺘﻦ ھﻔﺘﮕﯽ ﻣﺮﮐﺰ اطﻼع رﺳﺎﻧﯽ اﺳﺮاﺋﯿﻠﯽ در ﻣﺒﺎرزه
ﺑﺎ ﺗﺮورﯾﺴﻢ ،در اﻣﻮر ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ »ﺟﮭﺎد ﺟﮭﺎﻧﯽ« و ﺟﻨﮓ ھﺎ و ﺑﺤﺮان ھﺎی ﻣﻨﻄﻘﮫ ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﮫ و دﯾﮕﺮ ﻧﻘﺎط دﻧﯿﺎ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﮐﮫ
ﻣﻮﺳﺴﮫ اطﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻧﺎﻣﮕﺬاری ﺷﺪه ﺑﮫ ﯾﺎد ژﻧﺮال »ﻣﺌﯿﺮ ﻋﺎﻣﯿﺖ« اﺳﺖ و ﻣﻘﺮ آن در ﺗﻞ آوﯾﻮ واﻗﻊ اﺳﺖ ،ﺑﮫ طﻮر ﭘﯿﻮﺳﺘﮫ ﮔﺰارش ھﺎی
ﻣﺘﻌﺪدی در اﻣﻮر »ﻧﺰاع اﺳﺮاﺋﯿﻠﯽ -ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽ«» ،اﻣﻮر اﯾﺮان« و رﺧﺪادھﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﻣﻮر »ﺟﮭﺎد ﺟﮭﺎﻧﯽ« ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖ ﺑﻌﺪ از ﺳﺎل ھﺎ ﮐﮫ ﮔﺰارش ھﺎی ھﻔﺘﮕﯽ »ﻧﺰاع اﺳﺮاﺋﯿﻠﯽ -ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽ« را ﺑﮫ ﻓﺎرﺳﯽ ﺗﺮﺟﻤﮫ ﻣﯽ ﮐﺮد ،از اﯾﻦ
ﺑﮫ ﺑﻌﺪ ،ﻧﻈﺮ ﺑﮫ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﺤﺮﮐﺎت ﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ ﺟﮭﺎدﮔﺮاﯾﺎن اﺳﻼﻣﯽ در ﻣﻨﻄﻘﮫ ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﮫ و ﺟﮭﺎن و ﺟﻨﮓ ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ در ﺳﺎل ھﺎی اﺧﯿﺮ رخ
داده و ﺑﺴﯿﺎری از ﻧﻘﺎط ﻣﻨﻄﻘﮫ و ﮐﺸﻮرھﺎ را درﮔﯿﺮ ﺧﻮد ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﺑﻮﻟﺘﻦ ھﺎی ھﻔﺘﮕﯽ ﺧﻮد را در ﺧﺼﻮص آﺧﺮﯾﻦ رﺧﺪادھﺎی »ﺟﮭﺎد
ﺟﮭﺎﻧﯽ« ﺑﮫ طﻮر ﻓﺸﺮده ﺑﮫ ﻓﺎرﺳﯽ در اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺎرﺑﺮان ﻓﺎرﺳﯽ زﺑﺎن ﻗﺮار دھﺪ.
ﺑﺮای آﮔﺎھﯽ و ﺧﻮاﻧﺪن ﻣﺸﺮوح اﯾﻦ ﮔﺰارش و ﺳﺎﯾﺮ ﮔﺰارش ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ ﻣﺎ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﻟﻄﻔﺎ ﺑﮫ ﺑﺨﺶ زﺑﺎن ھﺎی دﯾﮕﺮ،
ﺑﻮﯾﮋه زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ اﯾﻦ وﺑﺴﺎﯾﺖ ،ﻣﺮاﺟﻌﮫ ﮐﻨﯿﺪ.
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