
پیام مقتدی صدر به جریان های اهل سنت عراق

رهبر جریان صدر عراق در پیامی به جریان های اهل سنت کشورش از آن ها 
خواست سهمیه بندی و طایفه گرایی را در معرفی نامزد پست های دولتی 

رها کنند.
به گزارش ایسنا، به نقل از شبکه سومریه نیوز، مقتدی صدر، رهبر جریان صدر عراق 
در پیامی به مسئوالن اهل تسنن گفت: پیام من برای اهل تسنن و سیاستمداران 
سنی است. اگر سهمیه بندی و طایفه گرایی را رها کنید من با شما درباره مقاومت 
در برابر اشغالگران، بیرون کردن تمامی متجاوزان و مواضع درست درباره موصل و 

االنبار پیمان می بندم.
وی از سنی های عراق خواست منافع ملی را به منافع حزبی ترجیح دهند و فاسدان 

و طایفه گرایان را کنار بگذارند.
صدر از اهل تسنن خواست شخصیت های تکنوکرات و مستقل را نامزد کنند تا 

مردم بتوانند کنار هم به دور از خیانت و فساد زندگی کنند.

دولت ایتالیا دستور انتقال پناهجویان را صادر کرد
در پی دستگیری شهردار حامی پناهجویان در شهر ریاچه، وزارت کشور 
ایتالیا دستور انتقال تمامی پناهجویان خارجی از این شهر را به نقاط دیگر 

کشور صادر کرد.
به گزارش روز یکشنبه ایرنا، پس از گذشت کمتر از دو هفته از دستگیری دومنیکو 
لوکانو شهردار شهر ریاچه به اتهام کمک به مهاجرت های غیرقانونی و اعطای جعلی 
خدمات جمع آوری زباله، وزارت کشور ایتالیا دستور انتقال تمامی پناهجویان خارجی 

از این شهر در جنوب ایتالیا را به سایر نقاط صادر کرد.
وزارت کشور ایتالیا در ماه های گذشته بر آنچه ناهنجاری های مختلف در مدیریت 
انتقال مهاجران  این شهرداری خوانده بود، تاکید کرده بود و اکنون درخواست 
خارجی را از مرکز نگهداری پناهجویان صادر کرده است و در بخشنامه ای از مقامات 
شهرداری نیز خواسته است تا تمامی هزینه های انجام شده در این رابطه را اعالم 

کند.
شهردار این شهر نیز در اعتراض به این تصمیم وزارت کشور اظهار داشت: آنها فقط 
قصد نابودی ما را دارند. در حالی که الگوی شهر ریاچه در استقبال از پناهجویان و 
ادغام مهاجران خارجی، از سوی شمار زیادی از روشنفکران، سیاسیون و هنرمندان 
یک تجربه فوق العاده محسوب می شود. نمی توان چنین تجربه فوق العاده ای را که 

مورد پسند تمام جهان است با یک دستور پاک کرد.
شهردار شهر ریاچه که به حامی مهاجران معروف است، برای سال های متمادی 
الگویی را در ادغام مهاجران خارجی در شهر خود پیاده کرده است که براساس آن به 
پناهجویان مقیم این شهر آموزش شغلی داده شده و خانه های خالی نیز در اختیار 

انها قرار می گرفت.
بدین ترتیب پس از صدور این دستور، حدود 200 مهاجر خارجی که در این شهر 
کوچک زندگی می کنند می بایست در عرض یک ماه اینده به سایر نقاط کشور 
منتقل شوند و الگوی ادغام مهاجران نیز با آن تمام می شود، الگویی که به دلیل نتایج 
مثبت همزیستی و ادغام مهاجران در شهر کوچکی که تقریبا خالی از سکنه شده بود 

مورد حمایت جهانی قرار گرفت.
اما پس از روی کار آمدن دولت ائتالفی پوپولیستی متشکل از حزب راست گرای 
افراطی اتحاد و جنبش 5 ستاره، خط مشی دولت در قبال پناهجویان تغییر کرده و 

نوعی جنگ تمام عیار علیه مهاجرت های غیرقانونی اغاز شد.
متئو سالوینی معاون نخست وزیر و وزیر کشور ایتالیا که رهبر سیاسی حزب اتحاد  
است نیز از زمان به قدرت رسیدن وعده مبارزه سرسختانه با این پدیده را داد تا 
جاییکه تمامی بنادر ایتالیا را به روی کشتی های حامل پناهجویان بست که منجر به 

ایجاد تنش با سایر کشورهای اروپایی شد.

رژیم صهیونیستی 11 جوان فلسطینی را دستگیر کرد

نظامیان صهیونیست دیشب و صبح امروز )یکشنبه( با حمله گسترده به 
روستاها و شهرهای کرانه باختری با جوانان فلسطینی درگیر و 11 تن از 

آنها را دستگیر کردند .
به گزارش پایگاه خبری فلسطین الیوم، ارتش رژیم صهیونیستی با اعالم دستگیری 
11 فلسطینی مدعی شد که یک قبضه سالح در حمله به شهرهای الخلیل و بیت 

لحم در جنوب کرانه باختری اشغالی به دست آورده است.
در راستای عملیات نظامی رژیم صهیونیستی در تعقیب اشرف نعالوه  مجری 
عملیات شهرک صهیونیستی برکان، رسانه های فلسطینی اعالم کردند که نظامیان 
اشغالگر با حمله به شهرک بلعا در شمال طولکرم ، دوربین های مدار بسته خانه های 

فلسطینیان را توقیف و با جوانان فلسطینی درگیر شدند.
 نظامیان رژیم صهیونیستی بر کشاورزان شرق خانیونس آتش گشودند

نظامیان صهیونیستی صبح امروز با حمله به کشاورزان شهرک الفخاری در شرق 
شهر خانیونس در جنوب نوار غزه، به روی آنها آتش گشودند.

منابع محلی از احتمال زخمی شدن شماری از اهالی خانیونس توسط نظامیان 
رژیم صهیونیستی خبر دادند.

نظامیان صهیونیست با حمله به شهرک الرام در شمال قدس اشغالی نیز با جوانان 
فلسطینی درگیر و ورودیهای شهرک را بستند.

بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی ساعتی قبل با تشکیل جلسه ی 
فوق العاده با حضور اعضای کابینه خود، غزه را تهدید به حمالت بیشتر به دلیل تداوم 
راه پیمایی های کرد. نظامیان رژیم صهیونیستی در جمعه گذشته 9 فلسطینی را در 
راه پیمایی بازگشت در مرزهای نوار غزه با سرزمینهای اشغالی به شهادت رساندند. 
راه پیمایی های بزرگ بازگشت از 30 مارس )10 فروردین( آغاز و هر جمعه برگزار 
می شود و تاکنون در جریان این راه پیمایی 202 نفر شهید و بیش از 22 هزار نفر 

دیگر زخمی شده اند.

این که  به  اشاره  با  گزارشی  در  آمریکایی  روزنامه  یک 
ترامپ با بازگرداندن تحریم ها علیه ایران امیدوار است 
غیرواقع  خواسته های  پذیرش  به  ملزم  را  کشور  این 
بینانه اش کند، تصریح کرد که این رویکرد نه تنها به نتیجه 
مورد نظر نمی انجامد، بلکه موجب شکاف میان واشنگتن 

و نزدیک ترین متحدانش شده است.
به گزارش ایسنا، به نوشته روزنامه نیویورک تایمز، قمار دونالد 
ترامپ رییس جمهور آمریکا با ایران، ماه آینده )میالدی( زمانی 
که دولت وی تحریم ها علیه تهران را مجددا اعمال می کند به 
یک نقطه عطف می رسد، تحریم هایی که هدف آن اعمال فشار 

اقتصادی سخت بر دولت ایران است.
این اقدامات سخت و بی رحمانه که بخشی از تصمیم ترامپ 
در هشتم ماه مه برای خروج از توافق هسته ای 2015 با ایران 
است، تالش بیشتر است برای رد آنچه رییس جمهور قبلی آمریکا 
انجام داده است. این نشان دهنده یک شکاف اساسی واشنگتن با 
نزدیک ترین متحدانش، یعنی انگلیس، فرانسه و آلمان است که به 

طور قوی و جدی کماکان متعهد به این توافق هستند.
ترامپ برای بازگرداندن این تحریم ها امیدوار است که ایران را 
ملزم به پذیرش خواسته های غیرواقع بینانه آمریکا، شامل پایان 
دادن به تمام فعالیت های هسته ای و نقش خود در سوریه و یمن 
کند. مشخص نیست که آیا دولت واقعا پیامدهای اقدامات خود را 
بررسی کرده است یا نه. ممکن است این رویکرد حتی نتیجه ای 
عکس داشته باشد و به تقویت تندروها در ایران و بی ثباتی بیشتر 

در منطقه بینجامد.
دونالد ترامپ حتی نتوانسته است انگلیس، فرانسه، آلمان، 
روسیه و چین را که همگی امضاکنندگان توافق هسته ای هستند 
در جنگ خود علیه ایران همراه کند. اروپایی ها تاکید می کنند که 
این توافق به نفع امنیت ملی شان است و از خروج یکجانبه ترامپ 

از توافق نیز به خشم آمده اند.
اکنون نیز اروپایی ها تالش می کنند با ایجاد یک سازوکار مالی 
ویژه تحریم های آمریکا را دور زنند، توافق هسته ای را حفظ کنند 
و از این طریق به شرکت هایشان اجازه می دهند به تجارت نفت با 
ارز داخلی یا از طریق تهاتر به جای دالر ادامه دهند. هدف ایجاد 
یک مسیر جایگزین برای نقل و انتقال پول به ایران در شرایطی 
است که بانک های غربی پس از اعمال تحریم های ترامپ از این 

کار سر باز می زنند.
طرح اروپایی ها برای دورزدن تحریم های آمریکا نشان دهنده 
عمق عصبانیت این متحدان از ترامپ است. این که این سازوکار 

موثر باشد یا خیر، هنوز مشخص نیست اما تحلیلگران می گویند 
که در نهایت به نفع رقبایی خواهد بود که خواهان جایگزینی 
برای دالر به عنوان ارز رایج جهان هستند و می خواهند خسارتی 

بلندمدت به آمریکا بزنند.
ترامپ در این میان، با یک مشکل دیگر نیز مواجه است. فارغ از 
این که وضع مجدد این تحریم ها چه اندازه پرزحمت خواهد بود، 
به طور قطع به اندازه زمانی که قدرت های بزرگ در اجرایشان 
متحد بودند موثر نخواهد بود. چین، هند و ژاپن این پیام را ارسال 
کرده اند که دست کم  خواهان ادامه خرید بخشی از نیاز نفتی 

خود از ایران هستند.
و  قاطعیت  با  که  زمانی  تحریم ها  که  می دهد  نشان  تاریخ 
حمایت گسترده  بین المللی همراه است، بیشترین تاثیر را دارد. 
این رویکرد تند که مورد حمایت اسرائیل و عربستان سعودی 
است، ماه گذشته زمانی که ترامپ و مشاوران ارشدش از یک 
سری سخنرانی ها برای حمالت لفظی  هماهنگ علیه دولت ایران 

استفاده کردند و به این کشور هشدار دادند که اگر رفتارش را 
تغییر ندهد با پیامدهایی وحشتناک روبه رو خواهد شد، به اوج 

خود رسید.
عمده آن نیز سخنرانی رییس جمهور آمریکا در مجمع عمومی 
سازمان ملل بود که سران ایران را هدف حمالت خود قرار داد 
و آنها را به ایجاد هرج و مرج و کشتار متهم کرد و به تهدیداتی 
خطرناک تر همچون روسیه، چین و کره شمالی حتی اشاره ای 

هم نکرد.
همان روز، مایک پمپئو وزیر امور خارجه آمریکا و جان بولتون 
مشاور امنیت ملی در نشست اتحادیه علیه ایران هسته ای در 
لفاظی کردند.  ایران  پرداختند و علیه  به سخنرانی  نیویورک 
بولتون گفت که اگر ایرانی ها آسیبی به آمریکا، شهروندانش یا 
متحدان آن وارد کند، هزینه اش را خواهد پرداخت. بنابراین آیا 
این رویکرد سخت و تند ترامپ می تواند به تغییر نظام در ایران 
منجر شود؟ چه زمانی؟ اما کارشناسان می گویند که با وجود 

نارضایتی و فشار اقتصادی، انتظار نمی رود که دولت ایران به این 
زودی از هم فروپاشد.

نیویورک تایمز در ادامه نوشت: همچنین الزم به ذکر است که 
سوابق آمریکا برای کودتا در ایران و برکنار کردن دولت ها در عراق 
و لیبی پایان خوشی نداشته است. در حقیقت، ایران برنده بزرگ 
جنگ عراق بود که منجر به سقوط صدام دیکتاتور این کشور شد.

نتیجه  یک  حصول  برای  راه  بهترین  گفت وگو  نهایت،  در 
صلح آمیز است و ترامپ، با وجود جنگ طلبی اش پیشنهاد دیدار 
با حسن روحانی رییس جمهوری ایران را مطرح کرده است. اگر 
او به توافق هسته ای پایبند می ماند، این فرصت را با همراهی دیگر 
قدرت ها داشت تا به موضوعات مورد نگرانی دیگر در خصوص 
ایران همچون برنامه موشکی این کشور و نقش منطقه ای تهران 
بپردازد، اما ترامپ در ازاء، از نزدیک ترین متحدان آمریکا جدا 
شد و شرایط یک مناقشه را ایجاد کرد که به راحتی می تواند از 

کنترل خارج شود.
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وزیر خارجه عراق وارد دمشق شد
وزیر خارجه عراق امروز )یکشنبه( در سفری دو روزه وارد دمشق شد. به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، ابراهیم جعفری، وزیر خارجه عراق در این سفر دو روزه با بشار اسد، رئیس جمهوری سوریه و مسؤوالن ارشد سوری دیدار و 

درباره تحوالت منطقه و روابط دوجانبه صحبت خواهد کرد. پیشتر احمد محجوب، سخنگوی وزارت خارجه عراق اعالم کرده بود که جعفری به زودی به دمشق سفر می کند. ولید معلم وزیر خارجه سوریه در دیدار با جعفری در حاشیه نشست های 
مجمع عمومی سازمان از او برای سفر به دمشق دعوت کرده بود.

اخبار نیویورک تایمز:

طرح اروپایی ها برای دورزدن تحریم ها، نشان دهنده عصبانیت آن ها است

کاردار پیشین ایران در عربستان مطرح کرد

دام آمریکایی ها برای »محمد بن سلمان«

 حربه های چین برای رویارویی با آمریکا در جنگ تجاری

کاردار پیشین ایران در عربستان اظهار کرد: براساس برخی اخبار و تحلیل ها 
به نظر می رسد قتل جمال خاشقجی روزنامه نگار منتقد سعودی، دامی برای 
محمد بن سلمان از سوی آمریکایی ها است به نحوی که او را در عرصه قدرت 

در عربستان مهار کنند.

احمد دستمالچیان در گفت وگو با ایسنا با بیان اینکه براساس برخی تحلیل ها و 
گمانه زنی ها به نظر می رسد که آمریکایی ها از عملکرد نابخردانه محمد بن سلمان 
ولیعهد کنونی عربستان راضی نیستند و در همین چارچوب به دنبال برنامه ای برای 
مهار او و یا کمرنگ کردن حضورش در عرصه قدرت در عربستان هستند، گفت : در 
طول مدتی که محمد بن سلمان به عنوان ولیعهد عربستان مشغول یکه تازی در عرصه 
قدرت در این کشور عربی شده است او به هر پرونده ای که وارد شده است ، به دلیل 
کم تجربگی وجاه طلبی هزینه های سنگینی را از نظر سیاسی، امنیتی و حیثیتی 
به عربستان تحمیل کرده که ازجمله  می توان به حمایت او از جریان های تکفیری 
در منطقه به ویژه در سوریه و عراق ، به  گروگان گرفتن وقیحانه نخست وزیر لبنان 
درعربستان ، فرو رفتن بیش از  پیش در باتالق یمن  که بدون هیچ نتیجه ای بوده است 

و یا نزدیکی بیش از حد به رژیم صهیونیستی و .... اشاره کرد.
این دیپلمات پیشین کشورمان ادامه داد : او همچنین در داخل خاک عربستان نیز 
اقدام به دستگیری شاهزاده های مهم  سعودی از جمله »متعب بن عبداهلل« رئیس 
سابق گارد پادشاهی سعودی و »ولید بن طالل« سرمایه دارپرنفوذ سعودی  و اخذ 
باج از آنها  و به زندان انداختن تعدادی از فعاالن حقوق بشر و علمای دینی مخالفش 
کرد که این موضوع نیز تبعات منفی برای وی در داخل  عربستان و خاندان آل سعود 

به همراه داشته است .
وی با بیان اینکه این شکست ها برای آمریکایی ها خوشایند نیست چراکه ثبات 
وامنیت کشور عربستان برای دولت واشنگتن بسیار مهم است و این تالطم های 
سیاسی متناسب با استراتژی ثبات ساز آمریکا در عربستان نیست ، تصریح کرد : در 

همین چارچوب به نظر می رسد که آمریکایی ها در ارتباط با پرونده خاشقجی دامی را 
برای محمد بن سلمان پهن کرده اند تا او مجبور شود یا از عرصه قدرت در عربستان 
کناره گیری کند و یا تحت فشار مضاعف، قدرت او را در اداره این کشور محدود کنند.

دستمالچیان خاطرنشان کرد: در همین راستا طی چند روز اخیر اخبار ضد و  
نقیضی منتشر شده مبنی بر اینکه محمد بن سلمان عنوان کرده قتل خاشقجی را بنا 
به درخواست آمریکایی ها انجام داده است و یا اینکه  به ترکیه برای مختومه کردن این 
پرونده پیشنهاد رشوه داده  است گرچه ممکن است این اخبار درست نباشد ولی قطعا 
انتشار  این اخبار باعث ضربه زدن اساسی به حیثیت سیاسی محمد بن سلمان در 
داخل کشور عربستان و همچنین عرصه منطقه ای و بین المللی می شود و شاید بتوان 
این را دامی از سوی آمریکایی ها علیه محمد بن سلمان دانست  تا زمینه را برای حضور 
برادر کوچکتر او »خالد بن سلمان« در عرصه قدرت فراهم کنند ، حتی اگر چنین 
اتفاقاتی نیز رخ ندهد برای حیثیت واعتبار آل سعوداین حوادث گران تمام خواهد ، لذا 

باید منتظر واکنشهای بعدی بود.
کاردار پیشین ایران در عربستان تصریح کرد: البته روی دیگر سناریو را باید این طور 
دید که بعد از تحقیر سعودی ها توسط ترامپ وعدم ارسال سیگنال مناسب از سوی 

ریاض ، این پرونده سازی برای باج خواهی جدید ترامپ از آل سعود است .
 وی در پایان  این گفت وگو تاکید کرد : در نهایت باید توجه داشت که موضوع 
هرچه که باشد تاکنون هزینه سنگینی برای محمد بن سلمان به همراه آورده 
است که باید فاکتور آن راپرداخت کند وگرنه خودش در دام این تیغ تیز، گرفتار 

خواهد شد .

چین در تالش است ابزارهای مختلف و راهکارهای تازه ای را بکار گیرد تا بتواند 
با اقتدار در جنگ تجاری مقابل آمریکا ایستادگی کرده و تسلیم زورگویی های 

اقتصادی و تجاری این کشور نشود.
به گزارش ایرنا در یکی از موارد جدید، دولت اعالم کرده است تعرفه بر روی هزاران قلم 

کاالی وارداتی از دیگر کشورهای مختلف بجز آمریکا را کاهش می دهد.
این کشور همچنین 60 میلیارد دالر تعرفه بر روی کاالهای وارداتی از آمریکا در نظر 
گرفته است تا به تعرفه های آن کشور بر روی 250 میلیارد دالر کاالی چینی پاسخ 

درخور داده باشد.
کاهش مالیاتی از دیگر برنامه های چین برای مقابله با آمریکا در جنگ تجاری است قرار 
است در جریان اجرای این برنامه، ارتباط اقتصاد و جامعه تقویت شود، مالیات پرداختی 
موسسات کاهش یابد، مصرف در جامعه تقویت شود و بسته های محرک اقتصادی نیز در 

نظر گرفته شود و سعی گردد به اقشار کم درامد کمک بیشتری اختصاص یابد.
به گفته وزیر دارایی چین، در سال 2018 میالدی یک هزار و 300 میلیارد یوان )هر دالر 

معادل 9/6 یوان( مالیات در این کشور کاهش خواهد یافت.
برنامه دیگر چین پیشبرد توافقنامه های تجارت آزاد با کشورهای مختلف و دادن 
امتیازات ترجیحی به آنها و همچنین شرکت های خارجی است تا به سرمایه گذاری 

مستقیم در این کشور ادامه داده و دفاترشان را در چین تاسیس کنند.
چین همچنین برای اینکه بتواند با هجمه تجاری آمریکا علیه خود مقابله کند اعالم کرد 
یک بسته محرک اقتصادی به ارزش 110 میلیارد دالر در نظر گرفته است این پول قرار 
است به اقتصاد چین که در ماه های گذشته تحت فشار مضاعف تعرفه های آمریکا قرار 

گرفته است تزریق شود.
بانک مرکزی چین می تواند با تزریق این پول از طریق بانک های خود پویایی اقتصادی 
را حفظ کند و همزمان بانک های تجاری دست بازتری برای پرداخت وام به شرکت هایی 

خواهند داشت که در معرض مخاطرات تجاری قرار گرفته اند.
افزون بر این بانک های چین 65 میلیارد دالر نیز دریافت می کنند تا با استفاده از آن 

قروض قبلی به بانک مرکزی را پس دهند.
چین همچنین می کوشد تا بیش از گذشته به توانایی هایش در زمینه های فنی و علمی 
تکیه زده و خود به فناوری های پیشرفته دست یابد تا ممنوعیت ها و محدودیت های 

واشنگتن اقتصاد پویای این کشور را به ایستایی نکشاند.
از طرف دیگر چین در تالش است تا برنامه چند جانبه گرایی را درچارچوب نهادهای 
مختلف ادامه داده و ضمن حراست از سازمان تجارت جهانی، آمریکا را در این زمینه نیز به 

انزوا کشانده و یکجانبه گرایی واشنگتن را متوقف کند.

اتکا به خود، توسعه علمی و فنی، دستیابی به فناوری های پیشرفته، پیشبرد برنامه چند 
جانبه گرایی، باز کردن درهای واردات به روی کاالهای خارجی برای مقابله با تعرفه های 
آمریکا و همچنین حرکت به سمت توسعه اقتصاد باز از برنامه های چین برای مقابله با 
آمریکا در نبرد تجاری بزرگ است که زوایای سیاسی و نظامی نیز پیدا کرده و دو کشور 

را سرشاخ کرده است.
از آنجا که صندوق بین المللی پیش بینی کرده است چین با خسارات بیشتری نسبت به 
آمریکا در این جنگ مواجه شده و رشد تولید ناخالص داخلی اش تا نزدیک دو درصد در 
یک سال آینده کاهش خواهد یافت، طبیعی است که پکن به دنبال راهکارهایی باشد که 

اقتصاد این کشور را در حالت پویایی حفظ کند.
کارشناسان اقتصادی هشدار می دهند که جنگ تجاری آمریکا پکن ضربه بدی بر اقتصاد 
کشورهای یاد شده وارد می کند، زیرا آنها ناگزیر از کاهش صادرات خود به چین می شوند 

اما با کاهش تعرفه ها این احتمال می رود که چین موفق به مهار این فرایند شود.
آنها معتقدند جنگ تجاری که ترامپ علیه چین به راه انداخته کل منطقه جنوب شرق 
آسیا را درگیر خواهد کرد مبارزه تجاری ترامپ علیه بزرگترین اقتصاد جهان و آسیا، عجیب 
و غریب و بسیار عظیم است بنابراین شعله های جنگ دامن سایر کشورها را نیز در منطقه 

خواهد گرفت.

این  مقامات  ترکیه،  ینی شفق  روزنامه  گزارش  براساس 
کشور به ریاض تا امروز )یکشنبه( مهلت داده اند که به 
بازپرسان ترکیه ای اجازه ورود به کنسولگری عربستان و 
اقامتگاه کنسول را که در مسافت 3۰۰ متری کنسولگری 
کنسول  و  دیپلمات ها  صورت  این  غیر  در  بدهد،  است، 

سعودی از استانبول اخراج خواهند شد.
به گزارش ایسنا، این روزنامه ترکیه ای، نزدیک به حزب حاکم 
عدالت و توسعه این کشور، در گزارش خود آورده است، مذاکرات 
بین آنکارا و ریاض برای دادن مجوز به بازپرسان ترکیه جهت 

تفتیش کنسلوگری و منزل کنسول سعودی به طور همزمان 
ادامه دارد. بازپرسان بدان جهت خواهان این مجوزها هستند که 
متعقدند،  جمال خاشقجی،  روزنامه نگار و نویسنده منتقد سعودی 
بعد از کشته و مثله شدن احتماال در این دو مکان دفن شده  است.

این روزنامه نوشته است:  تیمی متشکل از 11 تن از ریاض برای 
مشارکت در تحقیقات ترکیه  به این کشور رفته اند. آنها روز جمعه 
کنسولگری را بازدید کردند و حدود نیم ساعت در آنجا بودند و بعد 

به محل اقامت خود رفتند.
احتمال می رود اعضای کمیته مشترک تشکیل شده از تیم 

سعودی و طرف  ترکیه ای نشستی با بازپرسان و نیروهای امنیتی 
ترکیه داشته باشند تا درباره نحوه ورود به کنسولگری عربستان در 
ریاض برنامه ریزی کنند. به نوشته این روزنامه، بازپرسان ترکیه ای 
هرگز به تفتیش دفتر کنسولگری و منزل کنسول اکتفا نخواهند 
کرد بلکه به جستجوی جسد خاشقجی در تمامی مناطقی که 
خودروهای کنسولگری همزمان با ناپدید شدن خاشقجی رؤیت 
شده اند، ادامه خواهند داد، به خصوص منطقه بندیک واقع در 
بخش آسیایی استانبول؛ اینجا جایی است که یکی از خودروهای 
کنسولگری در آنجا دیده شده است. این خودرو بعد از ورود به 

این منطقه از صفحه دوربین ها ناپدید شده و مجددا بعد از شش 
ساعت و نیم دوباره در دوربین های منطقه مشاهده شده است. 
مولود چاووش اوغلو، وزیر خارجه ترکیه روز گذشته عربستان را 
به عدم همکاری با تحقیقات ترکیه درباره این پرونده متهم کرد و 
از این کشور خواست با تیم تحقیقات و دادستانی ترکیه همکاری 

کرده و اجازه ورود به کنسولگری اش را بدهد.
لندن گفت،   به  در جریان سفرش  در جمع خبرنگاران  وی 
عربستان باید با درخواست تفتیش کنسولگری خود در استانبول 

همکاری کند.

ضرب االجل آنکارا به ریاض درباره تفتیش کنسولگری عربستان یا اخراج دیپلمات ها


