اردوغان :خود را داخل اروپا میبینیم

یکشنبه  2آذر 1399
وطنامروز شماره 307۸

رجب طیب اردوغان ،رئیسجمهور ترکیه دیروز گفت کشورش را بخشی از خاک اروپا میداند .اردوغان گفت :ما خود را داخل اروپا
میبینیم نه هیچ جای دیگر .به ساختن آینده خود با اروپا فکر میکنیم .اردوغان در ادامه گفت :خواستار همکاری قدرتمندتر با دوستان و
متحدان و استفاده از اتحاد طوالنی و نزدیک خود با آمریکا هستیم .به دنبال پیدا کردن جایگاهی برجسته در جهان بعد از کرونا هستیم.

بینالملل

سفارت سالم هستند.

■■طالبان :کار ما نبود

این حمله درس��ت در روزی انجام شد که نمایندگان طالبان
ب��ه قطر رفته بودند تا با مایک پمپئو ،وزیر خارجه آمریکا دیدار
کنن��د .بالفاصله بعد از این دی��دار هم طالبان در بیانیهای اعالم
کرد این حمله کار این گروه نبوده است .گروه دیگری هم تاکنون
مسؤولیت این انفجار را بر عهده نگرفته است .طالبان با استناد به
مفاد توافقنامه خروج آمریکا که ماه فوریه در قطر امضا شد ،متعهد
شده است حمالتی علیه مناطق شهری در افغانستان انجام ندهد.
با این حال اما تنوع گروههایی که در عرف سیاسی افغانستان به
آنها طالبان گفته میشود ،سبب شده حمالت اینچنینی براحتی
به کلیتی به نام طالبان منتسب شود .کوچ طیفهایی از داعش
به افغانستان هم موجب شده این گروه هم متهم دیگر این حمله
شناخته شود .القاعده هم که دیروز خبر مرگ رهبرش در افغانستان
اعالم شد میتواند گزینه مناسبی باشد تا اعضایش نشان دهند
همچنانفعالند.
■■ هشدار امنیتی سفارت آمریکا به شهروندان خود در افغانستان

در پی حمالت راکتی صبح دیروز در پایتخت افغانستان ،سفارت
آمریکا در کابل وضعیت امنیتی را برای شهروندان آمریکایی ناپایدار
اعالم کرد .به نقل از این اعالمیه ،تهدیدهای جدی هنوز متوجه
شهروندان آمریکایی است .سفارت آمریکا به شهروندانش در کابل
که هنوز میخواهند بمانند توصیه کرده در همه برنامههای امنیت
شخصیشان تجدیدنظر کنند .این سفارت ،به شهروندان آمریکایی
در کابل همچنین توصیه کرده از محیطشان آگاهی داشته باشند
و عالوه بر پیگیری رسانهها ،دقتشان را حفظ کنند.
■■دیدار پمپئو با نمایندگان طالبان

پایتختافغانستانصبحدیروزهدف ۲۳موشکقرارگرفت

باران موشک در کابل

کابل پیش از این هم هدف موشکباران بوده اما این اولینبار است که ۲۳موشک به طور همزمان شلیک میشود
موشکبارانکابلدرستدرروزدیدارپمپئوبانمایندگانطالباندرقطراتفاقافتاد
یکی از موشکها به سفارت ایران اصابت کرد کهخسارات جانی نداشت
گ�روه بینالملل :ساکنان پایتخت افغانستان صبح شنبه را در
حالی آغاز کردند که اصابت  23موشک به بخشهای مختلف
کابل ،سبب وحشت گسترده در این شهر شد.
ب��ه گزارش «وطن امروز» ،بر اس��اس آنچه وزارت کش��ور
افغانستان اعالم کرده این  23موشک ساعت  8:40صبح دیروز
به وقت محلی ،از مناطق  17و  4شهر کابل و توسط  ۲خودروی
باری سوزوکی ،بخشهای مختلف کابل را هدف قرار داد.
اصابت این موشکها تا عصر دیروز  8کشته و  31زخمی
بر جا گذاش��ته بود .برخالف اعالم وزارت کش��ور افغانستان،
برخی کاربران افغان در شبکههای اجتماعی از خسارتهای
جدی این موش��کها خبر دادهاند .در این میان برخی منابع
افغان تعداد موشکهای شلیکشده را  14عدد ذکر کردهاند
اما خبرگزاریهای رس��می و روایت وزارت کشور افغانستان
همان عدد  23است.
عالوه بر 23موشکی که امنیت شکننده کابل را هدف قرار داد،
صبح دیروز بر اثر انفجار 2مین مغناطیسی در منطقه چهلستون
در غرب کابل و پل چرخی در ش��رق کابل یک نفر کشته و ۲
نفر زخمی ش��دند ۲ .خودرویی که در این انفجارها هدف قرار
گرفتند نظامی بودند .انفجار چهلستون تلفاتی نداشت اما انفجار
پل چرخی یک کشته و  ۲زخمی داشته است.
شلیک موشک به شهر کابل بیسابقه نیست؛ مرداد امسال
نیز کابل شاهد پرتاب  ۱۴موشک بود .این موشکها زمانی در

شهر کابل فرود آمدند که محمد اشرفی غنی ،رئیسجمهوری
افغانس��تان در حال اجرای مراسم گذاشتن تاج گل پای مناره
استقالل در محوطه ساختمان وزارت دفاع افغانستان بود.
آن روز یکی از  ۱۴موش��ک شلیکش��ده به کابل به ارگ
ریاستجمهوری افغانس��تان اصابت کرد که منجر به زخمی
شدن  6نفر از اعضای گروه تشریفات شد.

مرگ مرد افسانهای القاعده

رس�انههای خبری دیروز از مرگ «ایمن الظواهری» خبر دادند.
در همین ارتباط روزنامه عربنیوز در گزارش خود به نقل از حداقل
 ۴منبع امنیتی در پاکستان و افغانستان کشته شدن الظواهری را
تأیید کرد و افزود  2نفر از آنها گفتهاند الظواهری مرده اس�ت اما
غیررسمی صحبت کردند ،زیرا مجاز به گفتوگو با رسانهها نیستند.
در این گزارش آمده است الظواهری ( ۶۹ساله) آخرین بار در سالگرد
حمالت ۱۱سپتامبر امسال در یک پیام ویدئویی ظاهر شد .بر اساس
گزارش س�ازمان ملل درباره فعالیتهای گروههای تروریس�تی از
سراسر جهان که ژوئیه گذشته منتشر شد ،القاعده به طور مخفیانه
در ۱۲استان افغانستان فعالیت میکرد و الظواهری ،رهبر آن در افغانستان مستقر بود .سازمان ملل تعداد کل نیروهای القاعده
در افغانستان را بین  ۴۰۰تا  ۶۰۰نفر تخمینزده است .این روزنامه خاطرنشان کرد در صورت تأیید ،احتماال خأل عمیقی در
رهبری القاعده ایجاد خواهد شد ،زیرا اخیرا دستکم  ۲رهبر ارشد کشته شدهاند که احتماال در صف جانشینی وی بودند.

دولتیمنبرپايگاهاستراتژيکماسدرمأربمسلطشد

وخامت اوضاع کودکان یمنی

گروهبینالملل :ارتش و کمیتههای مردمی یمن روز شنبه
پس از چندین روز درگیری سنگین در اطراف استان مأرب
توانس��تند پای��گاه نظامی ماس در این اس��تان را از چنگ
نظامیان وابس��ته به منصور ه��ادی آزاد کنند .این پیروزی
س��بب شد دولت قانونی یمن دس��ت برتر را در این استان
ن را
راهبردی داش��ته باشد و به احتمال زیاد تسلط کامل آ 
در روزهای آینده به دست خواهد آورد.
به گزارش «وطن امروز» ،وزیر گردش��گری دولت یمن
دیروز (شنبه) تسخیر پایگاه ماس را توسط نیروهای دولتی
این کش��ور رس��ما تأیید کرد« .احمد العلیی» در گفتوگو
ب��ا «المیادین» در این باره گفت« :پایگاه ماس عمال تحت
کنترل نیروهای یمن درآمده است» .او در ادامه گفت« :پس
از  ۶س��ال تحمل کشتار و جنایت،
دیگر گزینهای ج��ز بازپسگیری
س��رزمین با زور س�لاح نداریم».
العلی��ی همچنین تأکید کرد دیگر
آزادسازی مناطق اشغالی جزئی از
وظایف ارتش و کمیتههای مردمی
شده است .درگیریها میان طرفین
از بامداد روز شنبه گذشته از  ۳محور در اطراف شهر مأرب
و محور چهارمی در اطراف استان الجوف از سر گرفته شد
و ب�� ه رغم گس��ترده بودن دامنه عملی��ات نظامی ،ارتش و
کمیتههای مردمی یمن دستاوردهای خوب میدانی داشتند.
پادگان ماس آخرین پایگاه راهبردی تحت سیطره نیروهای
حزب اصالح در اس��تان مأرب و نزدیکترین به شهر مأرب
بود که با تسلط نیروهای ارتش و کمیتههای مردمی یمن
بر این پادگان شهر مأرب زیر سلطه آتش بازی این نیروها
قرار میگیرد .اس��تان سرشار از نفت و گاز مأرب (در مرکز
یمن) مهمترین مرکز حضور حزب «االصالح» بود که بخش
اصلی پی��ادهنظام دولت «عبدربه منص��ور هادی» رئیس
دولت مستعفی یمن محس��وب میشد .با تسلط نیروهای
ارتش و کمیتههای مردمی بر این ش��هر ،دولت مس��تعفی
صرفا مناطقی در اس��تان تعز و بخش��ی از استان المهره و
حضرموت را در کنترل خواهد داشت .باقی استانها نیز در
کنترل نسبی شبهنظامیان شورای انتقالی جنوب (همسو با
امارات) قرار دارد.
■■آمار اسفبار وزارت بهداشت یمن از وضعیت کودکان یمنی

جنگ در یمن در شرایطی ادامه دارد که وزارت بهداشت
دولت نجات ملی یمن در گزارش��ی به مناسبت روز جهانی

■■حمله به سفارت ایران

گفتنی است یکی از 23موشکی که صبح دیروز مناطق مختلف
کابل را هدف قرار داد در محوطه سفارت ایران در افغانستان فرود
آمد که بنا به نوشته صفحه توئیتری منتسب به سفارت ایران در
کابل ،ترکشهای متعددی به ساختمان اصلی ،شیشهها ،تأسیسات
و تجهیزات سفارت اصابت کرده ولی تلفاتی در برنداشته و کارمندان

کودک اعالم کرد ائتالف متجاوز سعودی باعث به وجود آمدن
بزرگترین فاجعه انسانی در یمن شده و در نتیجه بمباران
مناطق مختلف این کشور  ۲۶۴۳کودک کشته و  ۴۲۰۵نفر
نیز زخمی شدهاند .در این گزارش آمده است تعداد کودکان
زیر  ۵س��ال که از سوءتغذیه رنج میبرند به  ۲میلیون نفر
رسیده است که  ۴۰۰هزار نفر از آنها در وضعیت وخیم قرار
دارند و  ۱۲هزار نفر نیز جان خود را از دست دادهاند .طبق
گزارش شبکه المسیره ،در نتیجه محاصره تحمیلی بر یمن
صدها هزار کودک جان خود را از دست دادهان د و میلیونها
نف��ر نیز در وضعی��ت ناگواری قرار دارند .وزارت بهداش��ت
دول��ت نجات ملی یمن در صنعا ،ائتالف متجاوز س��عودی
را مس��ؤول قانونی ،انس��انی و اخالقی این فجایع در یمن
دانست و از جهانیان خواست با این
تجاوزات ائتالف سعودی مقابله کرده
و برای رفع ظل��م و فجایع در یمن
اقدام کنند .وزارت بهداش��ت صنعا
همچنین از سازمان ملل و صندوق
کودکان یونیسف خواست در تصمیم
خود تجدیدنظ��ر کرده و نام ائتالف
سعودی را در «فهرست سیاه قاتالن کودکان» درج کنند.

■■هشدار گوترش نسبت به وضعیت یمن

عالوه بر وزارت بهداش��ت یمن ،دبیرکل س��ازمان ملل
هم روز جمعه در نامهای به ش��ورای امنیت س��ازمان ملل
درباره اوضاع یمن هشدار داد و گفت« :یمن با خطر بدترین
بحران گرسنگی که جهان طی چند دهه گذشته شاهد آن
بوده ،مواجه اس��ت» .آنتونیو گوترش اضافه کرد« :تشدید
بحران یمن به دلیل کاهش ش��دید کمکها و شکست در
حمایت خارجی از اقتصاد این کشور بوده است» .وی افزود:
«همچنین تش��دید اوضاع در یمن به دلیل ادامه درگیری
و جلوگیری از امدادرسانی به مردم این کشور بوده است».
عربستان سعودی در رأس یک ائتالف عربی و تحت حمایت
آمری��کا ،از شش��م فروردین  ۱۳۹۴با ادع��ای تالش برای
بازگرداندن رئیسجمهور مستعفی یمن به قدرت اقدام به
تجاوز نظامی به یم��ن و محاصره زمینی ،هوایی و دریایی
این کشور کرد .این تجاوز نظامی هیچکدام از اهداف ائتالف
س��عودی را محقق نکرد و نتیجهاش کشته و زخمی شدن
دهها هزار یمنی ،آواره ش��دن میلیونه��ا نفر ،به بار آمدن
خرابی برای زیرساختهای این کشور و گسترش قحطی و
گرسنگی و بیماریهای واگیر بوده است.

همانگونه که اش��اره شد موشکباران کابل درست در روزی
انجام ش��د که مایک پمپئو ،وزیر خارجه آمری��کا برای دیدار با
نماین��دگان طالبان به قطر رفته بود .چند روز قبل از این دیدار
پنتاگون از کاهش نیروهای آمریکایی در افغانستان خبر داده بود.
اگر بایدن  20ژانویه راهی کاخ س��فید باشد ،این دیدار احتماال
آخرین دیدار پمپئو با طالبان اس��ت و معلوم نیست تیم بایدن
عالقهای به تداوم این روند داشته باشد.
پمپئو همچنین با تمیم بن حمد آلثانی ،امیر قطر و وزیر خارجه
این کشور نیز دیدار و درباره روابط دوجانبه و صلح افغانستان رایزنی
خواه��د کرد .پیش از این پنتاگون اعالم کرده بود بزودی تعداد
نظامیان این کشور در افغانستان از  4500به  2500نفر کاسته
خواهد شد که موجی از نگرانی از بیمسؤولیتی آمریکا در قبال
مردم افغانستان را به همراه داشته است.

■■آمریکا؛ بزرگترین بازنده در افغانستان

بر اساس آنچه پنتاگون اعالم کرده تعداد نیروهای آمریکایی
در افغانس��تان یا عراق تا  15ژانویه باید به  2500نفر برسد .اگر
دول��ت بعدی آمریکا بخواهد طرح ترامپ را ادامه دهد تا ماه مه
سال  2021همه سربازان آمریکایی باید از افغانستان بروند .با این
حال حاال بحث دستاوردهای آمریکا در افغانستان به موضوع مهمی
در رسانههای آمریکایی تبدیل شده است .در همین ارتباط «مت
گائتز» عضو کنگره آمریکا در سخنانی آمریکا را بزرگترین بازنده
در جنگ افغانستان توصیف کرد .وی در سخنانی گفت :نهتنها
من یک عضو اقلیت در این کمیته هستم ،بلکه یک رویکرد اقلیتی
را نیز در ارتباط با جنگ در افغانستان در این کمیته و علیه این
جنگ دارم .بر اس��اس سخنان خود شاهدانی که امروز در اینجا
حضور پیدا کردند ،فساد در افغانستان غیر قابل حل است .جنگ
در این کش��ور پیروزی ندارد و راهبردی در ارتباط با این کش��ور
وجود ندارد .این یک انتقاد از دولت کنونی محسوب نمیشود .اینها
شرایطی است که طی  ۱۹سال گذشته شاهدش هستیم و این
در حالی است که ما در همین روستاها با گروه طالبان یکسری
کشمکشها داشتهایم .وي افزود :به نظر من بزرگترین بازنده در
افغانستان همان کشوری است که بیش از همه در آن حضور داشته
است .ما باید از این کشور خارج شویم .استقرار  2500نظامی در
واقع هیچگونه ارزش نظامی ندارد .در ارتباط با  2500نظامی که
ما اساس��ا در این کشور برای پیروزی مستقر کردهایم ،هیچگونه
قابلیت فنی وجود ندارد.

گزارش«وطنامروز»ازتصمیمجدیددولتفرانسهبرایفشاربهجامعهمسلمانان

ترامپ کوچولو

رض�ا عدالتیپور :اقدام جدی��د امانوئل مکرون ،رئیسجمهوری
فرانسه در ایجاد محدودیتهای بیشتر علیه جامعه مسلمانان این
کشور سبب شده گمانهزنیهای متفاوتی پیرامون این تصمیم و
تبعات ناش��ی از آن مطرح ش��ود .در این بین کلیدواژه مشترک
همه این تحلیلها دامن زدن دولت فرانسه و شخص مکرون به
ایجاد دودستگی در جامعه فرانسه و ترویج اسالمهراسی با هدف
سوءاستفاده از این وضعیت است .در کنار این مورد ،مساله ایجاد
ترس و اقداماتی جهت مهاجرت اجباری و سلب تابعیت از بخشی
از ش��هروندان مسلمان فرانسه و حتی احتمال اخراج آنها از این
کشور به منظور در اقلیت نگه داشتن جامعه مسلمانان فرانسه هم
از دیگر اهداف این رویکرد دولت فرانسه درنظر گرفته میشود.
■■اولتیماتوم مکرون به مسلمانان

ب��ه گزارش «وطن امروز» ،رئیسجمهوری فرانس��ه در ادامه
اقدامات اسالمستیزانه خود که در ظاهر با نام حمایت از آزادی بیان
و قانون اساسی فرانسه صورت میگیرد ،در روزهای گذشته با اعمال
یک ضرباالجل  15روزه از رهبران «ش��ورای عبادت مسلمانان
فرانس��ه» خواسته است از سند موس��وم به «منشور ارزشهای
جمهوریخواهانه» فرانسه حمایت کنند و به آن بپیوندند .بنا بر
آنچه در رسانههای فرانسوی منتشر شده ،در این منشور  ۲موضوع
نفی اس�لام سیاسی و مقابله با هر گونه دخالت خارجی در بین
گروههای مسلمان فرانسوی به عنوان  ۲اصل بنیادین و مشخص
آورده خواهد ش��د و در کنار آن با اشاره به رعایت لوایحی که از
سوی دولت فرانسه برای آنچه مقابله با اسالمگرایی افراطی ذکر
شده ،مجازاتهایی نظیر  ۶ماه حبس و در مواردی اخراج از کشور
برای سرپرستان خانوادههای مسلمان که آموزش مذهبی در خانه
را برای فرزندانشان در نظر گرفتهاند اعمال میشود .همچنین
شورای عبادت موظف به ایجاد مجموعهای برای آموزش امامان
جماعت مساجد شده تا بنا بر مالحظات دولت فرانسه اسالم را
آنطور که دولت این کش��ور مدنظر قرار داده در مس��اجد مطرح
کنند .عالوه بر این ،امامان جماعت منتخب ،از س��وی این شورا
کارتهای شناسایی خاصی را دریافت خواهند کرد و در صورت
عدول از رعایت آموزههای آن عالوه بر از دست دادن جایگاه ،در
مواردی با اخراج از کشور مواجه خواهند شد.

■■هدف مکرون از اجرای این دستورالعمل چیست؟

رون��دی که مکرون از چند ماه گذش��ته در نحوه مواجهه با
مسلمانان و گروههای اسالمی فرانسه آغاز کرده است نشان میدهد
وی در  ۲بعد کوتاهمدت و بلندمدت به شکل جدی قصد تضعیف
جامعه مسلمانان و مبارزه با رشد اسالمگرایی در فرانسه را دارد.
این مقابله هرچند به نام مقابله با اسالمگرایی افراطی و تروریسم

مطرح میشود ولی واقعیت امر این است که مکرون و به طور کلی
دولت فرانسه با توجه به افزایش جمعیت جامعه مسلمان فرانسه
در سالهای اخیر سعی در محدودسازی مسلمانان دارد .از سوی
دیگر ش��خص مکرون با اهداف سیاسی در داخل فرانسه ،از این
جهت که پایگاه حزبی مشخصی ندارد ،نیازمند حمایت بخشی
از جامعه فرانسه برای انتخابات آتی است و در این بین وی قصد
دارد با جلب حمایت نژادپرستان فرانسوی و اسالمستیزان سکوالر
سبد رای این بخش از جامعه را به خود جلب کند.

■■آیا این منشور مشکالت را حل خواهد کرد؟

پس از اعالم این خبر ،مباحث متعددی درباره اثربخش بودن
این منش��ور و همچنین تاثیرگذاری ش��ورای عبادت فرانسه بر
اقدامات جامعه مسلمانان فرانسه مطرح شد .یکی از نکات قابل
توجه در این بین که از سوی جریانهای سوسیالیستی فرانسه هم
مطرح شده این است که این رفتار مکرون عمال یک محدودسازی
ظالمانه است که حتی در مقایسه با رفتار بریتانیا با ایرلندیها نیز
افراطیتر است .از این رو احتمال اینکه این اقدام مکرون منجر
به افزایش خشونت و رشد گروههای ستیزهجو شود بیشتر است.
در کنار این موارد باید یادآور شد اساسا شورای عبادت مسلمانان
فرانس��ه که در دوره وزارت کشور نیکال سارکوزی تاسیس شده
نهتنها از پیشینه قابل توجهی در جامعه مسلمانان برخوردار نیست
که حتی علمای آن نیز به لحاظ مشروعیت و محبوبیت در بین
گروههای اسالمی چندان شناختهشده نیستند و نمیتوان آنها را
نماینده جامعه مسلمانان فرانسه دانست .بر این اساس میتوان
انتظار داشت اقدام اخیر دولت فرانسه جدای از نمایشی بودن آن
منجر به رشد خشونت در فرانسه خواهد شد.
■■مکرون دنبال چیست؟

منش��وری که مکرون مطرح کرده در حقیقت چیزی نیست
جز محدود کردن فعالیتهای مس��لمانان در فرانس��ه .خط به
خط منش��وری که مکرون تحت عنوان «جمهوریخواهی» به
دنبال اجرای آن است در الیههای خود خط تحدید فعالیتهای
مسلمانان در فرانسه را دنبال میکند که احتماال میتواند الگویی
برای س��ایر دولته��ای اروپایی در آیندهای نهچن��دان دور هم
باش��د .سند مکرون همچنین میکوشد با مدیریت فعالیتهای
مسلمانان در فرانسه ،قرائت خود از اسالم را به جامعه مسلمانان
فرانسه تحمیل کند .در الیه پنهان این تصمیم ،این را نیز باید در
نظر گرفت که محدود کردن همه مسلمانان در نهایت به تقویت
افراطگرایی منجر میشود .از سویی منشور مکرون در نقطه مقابل
همه شعارهای آزادیخواهانهای است که اروپاییها بویژه فرانسه
در حوزه ادیان مدعی آن بودند.

دور دنیا

امید سعودیها
به سیاست خارجی بایدن

عادل الجبیر ،وزیر مشاور در امور خارجه سعودی گفت
ریاض برای همکاری با دولت جدید آمریکا بسیار خوشبین
است .الجبیر به شبکه سیانان گفت دولت سعودی صرف
نظر از اینکه دموکراتها یا جمهوریخواهان در کاخ سفید
باشند ،با تمام دولتهای آمریکا همکاری میکند .این مقام
سعودی سپس به تعریف و تمجید از جو بایدن پرداخت
و گفت که او تجربه سیاسی بسیاری دارد و  ۳۵سال در
مجلس سنا بوده و سپس معاون رئیسجمهور [آمریکا] شد
و پیشبینی نمیکند که جو بایدن بخواهد تغییر کالنی در
سیاست خارجی آمریکا ایجاد کند .عادل الجبیر در ادامه
تأکید ک��رد :آنچه کاندیداها در خالل کمپین انتخاباتی
میگویند منعکسکننده آن چیزی نیست که پس از به
قدرت رس��یدن بدان عمل میکنند و عربستان سعودی
تعامل با رؤسایجمهور را به محض به قدرت رسیدن آغاز
میکند .وزیر مشاور در امور خارجه سعودی افزود :میان
دولت س��عودی و آمریکا منافع بس��یاری در پروندههای
مختلف در منطقه و جهان بویژه در حیطه اقتصاد جهانی
و ثبات بازار نفت و امنیت انرژی و مبارزه با تروریسم وجود
دارد .الجبیر در ادامه ادعا کرد که عربستان سعودی کلید
ورود به تمام آنچه در جهان اسالم وجود دارد ،است« .ریما
بنت بندر بن سلطان» سفیر عربستان سعودی در آمریکا
نیز روز پنجشنبه هفته گذشته در سخنانی روابط  ۲کشور
را تاریخی دانست و مدعی شد برای ریاض تفاوتی ندارد
چه کسی در کاخ سفید باشد.

فرار بزرگ از زندان بیروت

منابع لبنانی دیروز از فرار بیش از  ۴۰زندانی از زندان
«بعبدا» در شرق بیروت خبر دادند .به گزارش خبرگزاری
اخب��ار الیوم ،صبح دیروز تعدادی از زندانیان که احتمال
میرود تعداد آنها بیش از  ۴۰نفر باشد ،پس از شکستن
درها و خروج از س��لولها از زندان بعبدا در شرق بیروت
فرار کردند .این گزارش در حالی اس��ت که برخی منابع
خبری تعداد افراد یادش��ده را  ۶۹نف��ر گزارش کردهاند.
پایگاه خبری «روس��یا الیوم» به نقل از خبرنگار خود در
لبنان نوشت :تعداد زندانیان فراری  ۶۹نفر بوده و نیروهای
امنیتی پس از فرار این افراد منطقه را محاصره کردهاند.
طبق این گزارش ،برخی رسانههای لبنانی خبر دادهاند ۵
نفر از این افراد هنگام فرار تصادف کرده و کشته شدهاند.
نیروهای امنیتی لبنان موفق شدند تعدادی از این افراد را
نیز دستگیر کنند .رسانهها تعداد افراد دستگیر شده را 8
نفر گزارش کردهاند .شبکه «العربی» نیز در این باره نوشت
زندانیان پیش از فرار ،تعدادی از مأموران امنیتی را مورد
ضرب و شتم قرار داده و زندانی کردهاند .اسکاینیوز نیز
ب��ه نقل از خبرنگار خود در لبنان گزارش داد حدود ۷۰
زندانی توانستهاند از زندان بعبدا فرار کنند.

حمایت چین از چندجانبهگرایی
در جهان

وانگ یی ،وزیر خارجه چین در تماس تلفنی با ژان ایو
لودریان ،همتای فرانس��وی خود ضمن حمایت دوباره از
چندجانبهگرایی در جهان ،پکن را مدافع نظم بینالمللی
کنونی دانسته است .وانگ در این باره گفت :چین همیشه
طرفدار چندقطبی ش��دن جهان اس��ت و با اراده از نظام
بینالمللی کنونی به همراه سازمان ملل در هسته اصلی
آن حمایت میکند و هنجارهای اساسی روابط بینالملل
را مطابق اهداف و اصول منشور ملل متحد به کار میبرد.
وی در ادامه افزود :اینکه «شیجین پنگ» رئیسجمهور
چی��ن و «امانوئل مک��رون» رئیسجمهور فرانس��ه در
ت ک��رده و اخیرا در
موقعیتهای مختلف تلفنی صحب 
سومین مجمع صلح پاریس به منظور حمایت مشترک
از چندجانبهگرای��ی و ارتق��ای همکاریهای بینالمللی
شرکت کردهاند ،نشاندهنده اعتماد متقابل میان  ۲رهبر
و همکاریهای راهبردی جامع سطح باال میان  ۲کشور
اس��ت .وزیر خارجه چین در ادامه با اشاره به درخواست
مکرون از اتحادیه اروپایی برای پیروی از راهبردی مستقل
گفت :چین ،اروپا را به عنوان یک قطب مستقل در جهان
و متکی به خود میداند .وانگ یی همچنین گفت احترام
متقابل برای غلبه بر مشکالت و حفظ روند توسعه روابط
چین و فرانسه بسیار مهم است.
در ادامه لودریان نیز ضمن تش��کر از چین بابت شرکت
در مجمع صلح پاریس گفت فرانسه نیز از چندجانبهگرایی
حمایت میکند و بر این باور است چین و اتحادیه اروپایی
باید روابط دوستانهای را بر اساس اعتماد و احترام مشترک
داشته باشند.

بازداشت  18فرد مظنون به عضویت
در داعش در ترکیه

پلی��س ترکیه دیروز از انج��ام عملیات امنیتی برای
دستگیری عناصر داعشی در استانبول خبر داد .به گزارش
خبرگزاری «آناتولی» ،گروه مبارزه با تروریسم استانبول
در  ۱۳منطقه اس��تانبول عملیات امنیتی علیه عناصر
سازمان تروریستی داعش را آغاز کرد .طبق این گزارش،
این عملیات با پش��تیبانی نیروهای ویژه ترکیه صورت
گرفت که در پی آن  ۱۸فرد دس��تگیر شدند .آناتولی با
اشاره به کشف و ضبط اسناد و فایلهای دیجیتال همراه با
افراد یادشده ،گزارش داد پلیس ترکیه پس از دستگیری
این افراد ،برای اتخاذ اقدامات الزم آنها را به مرکز امنیتی
تحویل داده است .این عملیات در حالی انجام شده است
که نیروهای مبارزه با تروریسم استان سامسون ترکیه
اخیرا طی چند عملیات همزمان علیه عناصر س��ازمان
تروریستی داعش در شهرستانهای آتاکوم و ایلکادیم
در این اس��تان  ۱۶فرد مظنون به عضویت در داعش را
دستگیر کردند.

