
سفیر ایران در ترکیه:

تهدید حمله به سفارت ایران در ترکیه از سوی فردی 
منتسب به داعش بوده است

سفیر ایران در ترکیه اعالم کرد: تهدید حمله به سفارت ایران در ترکیه از 
سوی فردی منتسب به داعش بوده است.

به گزارش ایسنا، ابراهیم طاهریان اظهار کرد: این تهدید توسط فردی انجام شده 
که خود را منتسب به داعش معرفی کرده و پلیس ترکیه در پی این تهدید اقدامات 

و تدابیر امنیتی را در اطراف سفارت تشدید کرده است.
بر اساس اعالم کانال تلگرام سفارت ایران در ترکیه  ، سفیر ایران در ترکیه 
همچنین اعالم کرده تخلیه کارکنان سفارت و هر گونه بمب گذاری و اخبار دیگر 

در این زمینه تکذیب می شود.
ساعتی قبل برخی رسانه های ترک در خبری فوری ادعا کردند که نیروهای امنیتی 
ترکیه پیامی مبنی بر یک حمله انتحاری به ساختمان سفارت ایران در آنکارا دریافت 
کرده اند که در پی آن خیابانی که ساختمان سفارت ایران در ترکیه در آن واقع شده، 
بسته شده و اقدامات امنیتی شدیدی در محل حکم فرما است. پلیس ترکیه نیز سفیر 

ایران را از ساختمان سفارت خارج و سفارت را تخلیه کرده است.
در پی این ادعا، بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه با تکذیب این خبر 
اظهار داشت: چنین خبر و ادعایی کذب محض است و پرسنل سفارت ما در سالمت 

و امنیت کامل در محل کار خود حضور دارند و مشغول کار روزانه خود هستند.

موگرینی: خواهان تحقیق شفاف و همکاری عربستان با 
ترکیه درباره خاشقجی هستیم

دارد  انتظار  اتحادیه  این  گفت،  اروپا  اتحادیه  خارجه  سیاست  مسئول 
کشور  این  مخالف  روزنامه نگار  خاشقجی،  جمال  پرونده  در  عربستان 

تحقیقی شفاف انجام داده و با ترکیه همکاری کند.
به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک روسیه، فدریکا موگرینی، مسئول 
سیاست خارجه اتحادیه اروپا در جمع خبرنگاران اظهار داشت: اتحادیه اروپا از 
مسئوالن عربستانی انتظار دارد یک تحقیق کامل انجام داده و آنها هماهنگ با شرکا 
و همپیمانان اصلی ما در واشنگتن با مسئوالن ترکیه برای روشن شدن پرونده 

خاشقجی همکاری کنند.
موگرینی افزود: مساله خاشقجی در دستور جلسه نشست ما قرار دارد.

وزیر خارجه عراق با رئیس جمهوری سوریه دیدار کرد

 ابراهیم الجعفری وزیر خارجه عراق امروز دوشنبه در دمشق با بشار اسد 
رئیس جمهوری سوریه دیدار کرد.

به گزارش خبرگزاری رسمی سوریه )سانا( ، در این دیدار آخرین تحوالت سوریه و 
عراق و نیز اوضاع منطقه ای و بین المللی بررسی شد.

رئیس جمهوری سوریه در این دیدار ارتقا و گسترش روابط تاریخی با عراق را مهم 
توصیف کرد وافزود: پیروزی های سوریه و عراق در برابر تروریسم، مشترک است، زیرا 
دو کشور در یک میدان هستند و خون قهرمانانی که این پیروزی ها را در دو کشور 

رقم زدند، با هم در آمیخته است.
اسد با اشاره به اهمیت توسعه روابط تاریخی دو کشور تاکید کرد و گفت :با وجود 
شرایط امنیتی و تالش های خارجی برای جلوگیری از توسعه روابط خارجی، دو 
کشور همواره در عالی ترین سطح هماهنگی هستند و در مورد قضایای منطقه ای 

وجهانی دیدگاه و درک مشترکی وجود دارد.
وزیر خارجه عراق نیز دراین دیدار اظهار داشت که شرایط منطقه ای و بین المللی 

به سمت آنچه در سوریه و عراق رخ داده، تغییر مثبتی داشته است.
وی سوریه را دارای میراث تاریخی و تمدنی دانست و گفت که این کشور پس از 

نزدیکی پیروزی بر تروریسم، نقش بیشتری از گذشته در منطقه ایفا خواهد کرد.
الجعفری برای دیدار با مقامات سوری، دیروز یکشنبه وارد دمشق پایتخت این 

کشور شد.
از نگاه کارشناسان غرب آسیا هماهنگی در خصوص برخی مواضع درباره تحوالت 
و رویدادهای منطقه غرب آسیا ، حضور و فعالیت پراکنده تروریست ها در مناطق 
شرقی سوریه و غربی عراق ، حضور برخی قدرت های بیگانه در مناطق مرزی 
مشترک، توسعه روابط تجاری و اقتصادی بین دو طرف به دنبال از بین بردن 
تروریست ها، توسعه بیش از پیش مناسبات سیاسی بین دو کشور از مهم ترین 

محورهای گفت و گو میان مقام های سوریه و عراق خواهد بود.

عربستان سعودی در پرونده ناپدید شدن جمال خاشقجی 
بیش از پیش مستأصل شده و برخی این احتمال را می دهند 
که »محمد بن سلمان« برای بیرون کشیدن خود از این باتالق 

به پروژه »قربانی سازی« متوسل شود.
خبرگزاری مهر، گروه بین المللـ  رامین حسین آبادیان: هرچقدر 
که از ناپدید شدن »جمال خاشقجی« فعال مدنی، روزنامه نگار و 
منتقِد رژیم سعودی بیشتر سپری می شود، شواهد و قرائن بیشتری 
مبنی بر نقش داشتن مقامات ریاض و در رأس آنها »محمد بن 
سلمان« ولیعهد ناپخته سعودی در این پرونده پیچیده، به چشم می 

خورد و ابعاد جدیدی برای افکار عمومی آشکار می شود.
از زمانی که جمال خاشقجی قدم به کنسولگری عربستان سعودی 
در ترکیه گذاشت و هیچوقت از آنجا خارج نشد، مقامات ریاض گمان 
نمی کردند که مورد شدیدترین هجمه های رسانه ای و سیاسی قرار 
گرفته و بدین ترتیب با یکی از بی سابقه ترین بحران های تاریخ خود 
مواجه شوند؛ بحرانی که نتیجه ای جز بی آبرویی و رسوایی برای حکام 
مستبد سعودی و شاهزاده تشنه قدرت آن یعنی محمد بن سلمان در 

نزد افکار عمومی منطقه و جهان، نخواهد داشت.
برای  اردوغان  به  بن سلمان  میلیارد دالری  پیشنهاد ۵  افشای 
از  ریاض  قدردانی  ناپدید شدن خاشقجی،  پرونده  مختومه کردن 
واشنگتن به دلیل تساهل در این پرونده، لغو سفر ولیعهد ابوظبی به 
پاریس به دلیل ترس از پیامدهای ناپدید شدن خاشقجی و همچنین 
محو شدن عادل الجبیر از مقابل دوربین های رسانه ها همزمان با سر 
به نیست شدن فعال منتقد سعودی، تنها بخشی از علل و عواملی 
هستند که طی چند روز گذشته بر مسأله ترور روزنامه نگار مخالف 

ریاض صحه گذاشته اند. 
در چند روز گذشته به دلیل ظهور و بروز همین شواهد و قرائن 
و همچنین در سایه ناتوانی ریاض در اثبات برائتش از هرگونه اتفاق 
احتمالی برای خاشقجی، موجی از هجمه های سیاسی و رسانه ای 
علیه سعودی ها به راه افتاده است؛ هجمه هایی که مقامات ریاض را 
عمال در پرونده خاشقجی خلع سالح کرده و آنها را به استیصالی بی 

سابقه کشانده است. 
در همین راستا، اتحادیه سراسری رونامه نگاران عرب در خصوص 
پرونده ناپدید شدن جمال خاشقجی بیانیه ای را صادر کرد. این 
اتحادیه اعالم کرد که روزنامه نگاران جهان عرب تحوالت مربوط 
به پرونده ناپدید شدن خاشقجی در شرایطی ابهام آلود را از نزدیک 
پیگیری می کنند. اتحادیه سراسری روزنامه نگاران عرب همچنین 
تأکید کرد: ناپدید شدن خاشقجی در شرایطی ابهام آلود مسأله ای 

است که موجبات نگرانی فراوانی را فراهم کرده است.
این اتحادیه اعالم کرد که هرگونه جنایت احتمالی علیه فعال مدنی 
و منتقِد سعودی را محکوم کرده و خواستار محاکمه و مجازات عامالن 
این جنایت است. اتحادیه مذکور همچنین به تالش ها برای سرپوش 
گذاشتن بر حقایق پیرامون سرنوشت خاشقجی اشاره و اعالم کرد: از 

تمامی نهادها و مؤسسات ذی ربط می خواهیم که هرچه سریعتر از 
حقایق این ماجرا پرده بردارند.

در همین حال، آلمان، فرانسه و انگلیس نیز با انتشار بیانیه ای 
مشترک نسبت به ناپدید شدن جمال خاشقجی، نویسنده منتقد 
سعودی واکنش نشان دادند. در این بیانیه، سه کشور اروپایی ضمن 
اعالم نگرانی جدی خود نسبت به ناپدید شدن جمال خاشقجی؛ 
خواستار انجام تحقیقات کامل و مفصل در این ارتباط شده اند. وزیران 
خارجه سه کشور در این بیانیه ضمن تاکید بر انجام تحقیقات مستقل 
در ارتباط با مسئله خاشقجی همچنین خواستار آن شده اند که عامالن 
این حادثه شناسایی و نسبت به پیگیری این واقعه اطمینان حاصل 
شود. سه کشور اروپایی همچنین گفته اند که از عربستان انتظار دارند 
تا پاسخی روشن و دقیق را در راستای تحقیقات مشترک با ترکیه 
ارائه دهد، ضمن آن که به گفته وزرای خارجه سه کشور اروپایی 
این درخواست بصورت مستقیم نیز به مقامات ریاض تحویل داده 

شده است.
هجمه های گسترده رسانه ای و سیاسی به عربستان سعودی و 
بن سلمان موجب شده تا این شاهزاده ناپخته سعودی بیش از هر 
زمان دیگری به فکر خروج آبرومندانه از باتالقی باشد که بادست خود 
با سرکوب مخالفانش برای خود ایجاد کرده است. وی در این راستا 
از »محمد بن زاید« ولیعهد ابوظبی نیز درخواست کمک کرده تا 

بدین ترتیب عربستان و امارات با مشارکت یکدیگر از بحران کنونی 
عبور کنند.

منابع آگاه اعالم کرده اند که عربستان سعودی و امارات متحده 
عربی پس از رایزنی های گسترده و فشرده با یکدیگر در اتاق های فکر 
مشترک، برای عبور از بحران کنونی به گزینه های مختلفی رسیده 
اند که یکی از آنها پروژه »قربانی سازی« است. بدین ترتیب، در این 
سناریو فردی باید به عنوان قربانی معرفی شده و مسئولیت ناپدید 

شدن و کشته شدن احتمالی خاشقجی به دوش او گذاشته شود. 
طبق این سناریو، فرد مذکور می بایست از درون دربار سعودی باشد 
و اینگونه ادعا شود که اقداماتش علیه خاشقجی بدون اطالع مقامات 
ارشد سعودی از جمله ملک سلمان و محمد بن سلمان انجام شده 
است. البته مقامات سعودی و اماراتی برای پیاده سازی این سناریو 
مقدماتی را نیز پیش بینی کرده اند که از جمله آن می توان به ابالغ 

دستورالعمل هایی به رسان های تحت الحمایه شان اشاره کرد. 
ریاض و ابوظبی برای تکمیل سناریوی مذکور همچنین رایزنی های 
گسترده ای را با سران کشورهای غربی و در رأس آنها ایاالت متحده 
آمریکا کلید زده و طی این رایزنی ها از طرف های غربی و آمریکایی 
خواسته اند تا ضمن همراهی با سناریوی پیش بینی شده، از متهم 
کردن بن سلمان به دست داشتن در پرونده ناپدید شدن خاشقجی 
امتناع کنند. البته همانطور که گفته شد این یکی از سناریوهای بن 

سلمان برای خروج از باتالق کنونی است و این احتمال نیز وجود دارد 
که در نهایت بنا به هر دلیلی به مرحله اجراء نرسد. درحال حاضر این 

سناریو در دست بررسی است.
اما واقعیت آن است که اگر این سناریو درنهایت تکمیل شده و به 
منصه ظهور برسد و سعودیها فردی را به عنوان قربانی، عامل ناپدید 
شدن خاشقجی معرفی کرده تا از خود سلب اتهام کنند، بدون شک 
شاهد موج دیگری از واکنش های سیاسی، رسانه ای و مردمی در 
سطوح منطقه ای و بین المللی علیه ریاض خواهیم بود. افکار عمومی 
به خوبی می دانند که شاهزاداگان سعودی به دلیل موجب سرکوبگری 
ها و خوی توحش بن سلمان، بدون اجازه او جرأت نوشیدن جرعه ای 
آب هم ندارند، چه برسد به انجام اقدامی که خاندان سعودی را وارد 

بحرانی بی سابقه کرده است.
بنابراین، در پیش گرفتن احتمالی سیاست »قربانی سازی« توسط 
رژیم سعودی نمی تواند پاسخ قانع کننده ای برای افکار عمومی و 
کسانی که به دنبال یافتن واقعیت ناپدید شدن خاشقجی هستند، 
باشد. البته درست به همین دلیل است که مقامات سعودی تاکنون 
اجرایی ساختن چنین سناریویی را به تأخیر انداخته اند. ریاض خود 
نیک می داند که واکنش ها به این سناریو کامال سلبی خواهد بود و به 
همین دلیل است که تالش می کند فشارهای کنونی را به جان بخرد 

و بیشتر به ابعاد مختلف سناریوی مذکور بیندیشد.
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دادگاه فدرال عراق دستور العبادی درباره عزل رئیس حشد شعبی را لغو کرد
دادگاه فدرال عراق امروز )دوشنبه( دستور نخست وزیر این کشور درباره برکناری رئیس حشد شعبی از همه سمت هایش را لغو کرد. به گزارش ایسنا، به نقل از سومریه نیوز، دفتر رسانه ای فالح الفیاض، رئیس حشد شعبی در بیانیه ای اعالم کرد، دادگاه 
فدرال عراق حکم لغو دستور حیدر العبادی، نخست وزیر این کشور مبنی بر عزل الفیاض از سمت هایش را صادر کرد، این دادگاه حکم داد الفیاض به همه پست های دولتی خود بازگردد. این دفتر اعالم کرد، یک منبع در دادگاه گفته که دلیل لغو دستور 

العبادی این است که وی ادله محکمه پسندی برای برکناری الفیاض ارائه نکرده و دستورش براساس قانون اساسی نیست. العبادی 3۰ اوت دستور عزل الفیاض از سمتش در مشاور امنیت ملی، ریاست حشد شعبی و سازمان امنیت ملی را صادر کرده بود.

اخبار استیصال سعودی در پرونده »خاشقجی«

ریاض به »قربانی سازی« می اندیشد؟

تهدید کنگره آمریکا:

 اگر ترامپ عربستان را تنبیه نکند ما این کار را انجام می دهیم
"مارکو روبیو" گفته است اتحاد سنتی آمریکا و عربستان سعودی نباید باعث 

شود واشنگتن به همه اشتباهات دولت سعودی سرپوش بگذارد.
سناتورهای آمریکایی به حمالت لفظی خود به دولت عربستان سعودی ادامه 
می دهند و در آخرین اظهار نظرها "مارکو روبیو" سناتور جمهوریخواه تهدید کرد در 

صورتی که ترامپ از تنبیه دولت سعودی سر باز بزند، کنگره این کار را خواهد کرد.
به گزارش عصرایران، روبیو که روز یکشنبه با شبکه خبری"سی ان ان" مصاحبه 
می کرد، گفت: من فکر می کنم دولت ترامپ کارهایی در قبال عربستان خواهد کرد اما 
اگر کاری نکند، من به شما اطمینان صددرصد می دهم که کنگره وارد عمل خواهد 

شد. این موضوعی است که از اجماعی دوحزبی برخوردار است."
او افزود: عربستان سعودی متحد ماست و در برابر توسعه طلبی های ایران در منطقه 
با این کشور همکاری داریم اما این دلیل نمی شود هر کاری که آنها کردند تایید کنیم. 

مساله حقوق بشر موضوعی مهم برای آمریکا است.
روبیو گفت: اگر ما در قبال قتل روزنامه نگاران از سوی دولت سعودی ساکت بمانیم 
آن وقت چطور می توانیم برای مثال به پوتین اعتراض کنیم که چرا روزنامه نگاران 
منتقد در روسیه کشته می شوند؟ او گفت: من معتقدم دولت ایاالت متحده آمریکا 
در صورتی که اثبات شود دولت سعودی در قتل خاشقچی دست داشته، باید به 

محکم ترین وجه ممکن واکنش نشان دهد.
گفتنی است دولت سعودی دیروز در واکنش به اعتراضات و تهدیدات برخی مقامات 

آمریکایی و اروپایی درباره سرنوشت خاشقچی، تهدید کرده است در برابر هر اقدام 
واکنشی کشورهای غربی، به شدیدترین وجه ممکن تالفی خواهد کرد.

برخی منابع خبری رسمی سعودی همچنین به صورت تلویحی تهدید کرده اند در 
صورتی که با تنبیهی احتمالی بر سر موضوع خاشقچی مواجه شوند، با کاهش عرضه 

نفت به بازار جهانی قیمت این ماده خام را به باالترین رقم ها خواهد رساند.
برخی کارشناسان بازار نفت در آمریکا به شبکه خبری" سی ان بی سی" گفته اند 
با توجه به روند رو به کاهش عرضه نفت ایران در پی تحریم های آمریکا، بازار نفت 
خام دنیا در قبال تهدیدات دولت سعودی بسیار آسیب پذیر است و ممکن است در 
صورت تشدید تنش بین دولت سعودی و غرب، قیمت این ماده خام به رقم های باالتر 

از 100 دالر برسد.
دولت سعودی منکر دست داشتن در قتل احتمالی جمال خاشقچی است اما شواهد 
قوی وجود دارد که این روزنامه نگار منتقد دولت سعودی سه شنبه دو هفته پیش پس 
از ورود به کنسولگری سعودی در شهر استانبول از این مکان بیرون نیامده و برخی 
خبرهای غیررسمی حاکی از احتمال قتل او در محل کنسولگری به دست عوامل 

اطالعاتی سعودی است.
دیروز رییس جمهوری ترکیه و "ملک سلمان" پادشاه سعودی درباره این موضوع به 
صورت تلفنی گفتگو کردند. ترکیه و دولت سعودی توافق کرده اند برای بررسی موضوع 

ناپدید شدن مرموز خاشقچی یک کمیته مشترک تشکیل دهند.

یک کارشناس مسائل ترکیه با اشاره به آزادی کشیش 
این  هم زمانی  و  آنکارا  دولت  سوی  از  برانسون«  »اندرو 
موضوع با پرونده جمال خاشقجی اظهارکرد: هم زمانی این 
دو اتفاق عمدی نیست و با یک برنامه ریزی قبلی صورت 

نگرفته است.
محمد علی دستمالی در گفت وگو با ایسنا با بیان اینکه به نظر 
نمی رسد هم زمانی این دو اتفاق عمدی باشد و اینکه ترک ها  به 
عمد در حالی که جهان بر روی پرونده خاشقجی زوم کرده اقدام 
به آزادسازی این کشیش  آمریکایی کنند تا نگاه افکار جهانی را به 
موضوع دیگری جلب کنند، خاطرنشان کرد: در حاشیه برگزاری 
هفتاد و سومین مجمع عمومی سازمان ملل، رجب طیب اردوغان 
در مصاحبه ای تاریخ محاکمه این کشیش را اعالم کرده بود و به 
نظر می رسد در جریان دیدار پمپئو و چاووش اوغلو، وزیران امور 
خارجه آمریکا و ترکیه در مورد آزادی این کشیش به توافقات اولیه 

دست پیدا کرده بودند.
برانسون چه  آزادی کشیش  این سوال که  به  وی در پاسخ 
تاثیری بر روابط آنکارا و واشنگتن خواهد گذاشت و آیا می تواند 
از چالش های موجود بین دو کشور بکاهد؟ افزود: روابط ترکیه 
و آمریکا با روی کار آمدن ترامپ به صورت جدی آسیب دید 
. از دیگر سو موضوع کشیش برانسون مسئله کم اهمیتی برای 
آمریکایی ها نبود چنانکه دولت ترامپ به خاطر این موضوع اقدام به 
وضع تحریم هایی علیه این کشور و برخی از مقامات آن کرد و این 
موضوع عمال میلیاردها دالر به اقتصاد ترکیه ضربه زد و ترک ها به 

دنبال راهکاری برای جبران این ضربه بودند .
برای  راه   این کشیش  آزادی  با  اینکه  بیان  با  وی همچنین 
انجام  گفت وگو های جدید بین مقامات دو کشور باز شده است، 
خاطرنشان کرد: بعد از آزادی این کشیش ، ترامپ اعالم کرد که 

ما می خواهیم به دوران شکوفایی  روابط دو کشور بازگردیم، گرچه 
این موضوع شرط و شروط هایی را  نیز دارد.

دستمالی با اشاره به برخی موارد اختالفی دیگر بین ترکیه و 
آمریکا اظهارکرد: این دو کشور در ارتباط با موضوع سوریه علیرغم 
اشتراک نظرهایی که دارند با اختالفات جدی  نیز روبرو هستند. 
دو کشور معتقد هستند که بشاراسد باید برود و نظام سیاسی 
سوریه نیز عوض شود ولی هر دو در مورد آینده سوریه با یکدیگر 
اختالف نظرهایی دارند. آمریکایی ها از کردها در سوریه حمایت 
می کنند و معتقدند که باید در دولت آتی به آن ها نقش داد ولی 
ترک ها آن ها را جزو گروه تروریستی »پ ک ک «می دانند و از 

حمایت  آمریکا کردها ناراضی و ناخشنود هستند.
این کارشناس مسائل ترکیه همچنین موضوع ایران را یکی 
دیگر از موارد اختالفی بین آنکارا و واشنگتن عنوان کرد و گفت: 
آمریکایی ها توقع داشتند که وقتی وزیر خزانه داری این کشور در 
ارتباط با موضوع تحریم های ایران به ترکیه سفر کرد، مقامات 
دولت آنکارا از این تحریم ها حمایت کنند ولی ترک ها به صورت 
صریح به آمریکایی ها اعالم کردند که از این تحریم ها حمایت 
نخواهند کرد، چرا که از بابت آن خسارت عمده ای به این کشور 

وارد می شود.
دستمالی همچنین با اشاره به قرارداد چند میلیارد دالری که 
دو سال پیش بین آمریکا و عربستان در آغاز روی کار آمدن دولت 
ترامپ  منعقد شد، خاطرنشان کرد : این توافق بیانگر اهمیتی 
است که آمریکایی ها به عربستان می دهند و ترک ها از بابت این 
میزان اهمیت دولت واشنگتن به دولت ریاض چندان خشنود 
نیستند، چرا که انتظار دارند که آمریکایی ها از ترکیه به عنوان یک 
عضو ناتو و هم پیمان قدیمی آمریکا حمایت بیشتری انجام دهند 
و ازاین که این حمایت ها بیشتر به سمت دولت ریاض سوق پیدا 

کرده است ناراضی هستند .
وی همچنین در بخشی دیگر از گفت وگوی خود با ایسنا در 
ارتباط با تاثیر پرونده جمال خاشقجی بر روابط ترکیه و عربستان 
با این موضوع نوک اتهامات  اظهارکرد: دولت آنکارا در ارتباط 
را متوجه دولت عربستان کرده است و معتقد است که از نظر 
سیاسی و دیپلماتیک ممکن است که این موضوع تبعاتی را برای 
ترکیه به همراه داشته باشد. آن ها از این که شهر استانبول به 
بابت  از  از مهم ترین کانون های گردشگری جهان  عنوان یکی 
اینگونه حوادث بدنام شود، نگران هستند، چرا که مقامات ترکیه 
همواره خواسته شان بر این موضوع بوده که همه شهرهای ترکیه 
را به عنوان نقاطی امن به جهانیان برای گردشگری معرفی کنند. 
در همین چارچوب گله مند هستند که  اگر سرویس اطالعاتی 
عربستان این قتل را انجام داده ، چرا پیش از انجام این کار با 

سرویس های اطالعاتی ترکیه هماهنگی نکرده است .

دستمالی همچنین در بخشی دیگر از صحبت های خود با بیان 
اینکه عربستان به دلیل ثروت ملی باال توانسته نفوذ قابل توجهی 
در بین کشورهای منطقه ای و بین المللی داشته باشد، ادامه داد: 
به خاطر همین موضوع ترکیه نمی تواند عربستان را به صورت 
شفاف در مورد پرونده خاشقجی مورد هجوم قرار دهد و گویی 
به نوعی در یک حالت رودربایستی و تعارف گیر افتاده است، 
گرچه در طی روزهای اخیر با توجه به فشار افکار عمومی و 
رسانه ها مقامات ترکیه تا حدودی این تعارف را کنار گذاشته اند، 
چنانکه وزیر خارجه ترکیه روز شنبه تاکید کرد که عربستان 
باید در ارتباط با این پرونده همکاری بیشتری با دولت آنکارا  

داشته باشد.
وی در پایان گفت: در واقع استراتژی ترکیه این است که در 
مورد این پرونده تمام اتهامات را متوجه عربستان کند و از طرف 

دیگر روابط ترکیه و آمریکا نیز دچار خدشه جدی نشود.

یک کارشناس مسائل ترکیه مطرح کرد

عصبانیت ترکیه از عربستان در ارتباط با پرونده »خاشقجی«


