
رئیس اداره امور عربستان در وزارت خارجه:

ایران تهدیدی برای عربستان نیست

رئیس اداره امور عربستان در وزارت امور خارجه تاکید کرد: ایران تهدیدی 
برای عربستان نیست و منافع ایران ایجاب نمی کند که عربستان دچار 

بی ثباتی شود.
به گزارش ایسنا، حسن درویش وند ، صبح امروز در نشست» علمی -تخصصی 
چشم انداز روابط ایران و عربستان« که در دانشگاه عالمه برگزار شد ، در بخشی از 
سخنان خود گفت :  ایران و عربستان دو قدرت مهم منطقه هستند و این دو  قدرت 

نمی توانند نسبت به یکدیگر بی تفاوت باشند.
وی با بیان اینکه در همین چارچوب آنها دو راهکار در پیش رو دارند یا اینکه با 
یکدیگر تعامل سازنده داشته باشند یا اینکه باید با یکدیگر رقابت کنند و این رقابت 
خدای نکرده  به مرور به خصومت تبدیل شود، اظهار کرد: مرزهای ایران و عربستان 
در هم تنیده است و دو کشور می توانند بر روی مسائل مشترک با یکدیگر کار کنند .
وی با بیان اینکه تهران و ریاض با توجه به برخورداری از ذخایر نفتی می توانند 
در این زمینه با یکدیگر همکاری خوبی داشته باشند، گفت: ولی متاسفانه می بینیم 
که در یک روند تاریخی این محصول تبدیل به موضوعی برای رقابت بین دو کشور 

شده است.
این مقام مسئول در وزارت خارجه با اشاره به مخالفت سعودی ها  با ایجاد توافق 
هسته ای و وقفه ای  که آنها در این زمینه در مقطعی با دادن برخی از قول ها و وعده ها 
به آمریکایی ها  به وجود آوردند ،  تصریح کرد:  همان طور که پیش از این گفتم دو 
کشور ایران و عربستان بر پایه  اشتراکاتی که دارند، می توانند همکاری های سازنده 
داشته باشند اما اکنون می بینیم که در داخل عربستان گروهی بر روی کار آمده  
است که باعث ایجاد مشکالت جدی در این کشور شده اند، درواقع به نوعی در این 
کشور کودتا شده است و حکومت آل سعود به حکومت آل سلمان و حکومت آل 

سلمان به حکومت محمد بن سلمان تغییر پیدا کرده است .
وی در بخشی دیگری از صحبت های خود با بیان اینکه طبق اخبار منتشر شده 
در حال حاضر ۳۰۰ نفر از شاهزاده های سعودی ممنوع الخروج هستند و وهابیت به 
عنوان زیرساخت عربستان تحت فشار است و تعدادی از علما در این کشور بازداشت 
شده اند، ادامه داد:  دولت عربستان در داخل کشورش با بحران ساختاری روبرو است  
و این بحران باعث شده که توازن در این کشور به هم بخورد در چنین شرایطی  
سعودی ها ترجیح داده اند که اقدام به فرافکنی کنند و به جای حل بحران های 
داخلی شان این مشکالت و مسائل را به یک دشمن خارجی به نام ایران منتسب 

کنند . 
درویش وند با بیان این که سعودی ها در  نقاط مختلف جهان دست به اقداماتی 
علیه ایران زده اند و در این زمینه هزینه های بسیاری کرده اند، خاطرنشان کرد: آنها 
مدعی هستند که ایران تهدیدی برای عربستان است در حالی که این تصور اشتباه 
است و ما تهدیدی برای عربستان نیستیم و  منافع ایران ایجاب نمی کند که عربستان 

دچار بی ثباتی شود.

سفیر اسپانیا در ایران:

برای همکاری دو کشور اسپانیا و ایران هیچ مشکلی 
وجود ندارد

سفیر اسپانیا در ایران گفت: ارتباط بین اسپانیا و ایران بسیار مثبت بوده و 
برای تعامالت ما هیچ گونه مشکلی وجود ندارد.

و  کشاورزی  کمسیون  حاشیه  در  بوسکتس  لوپز  ادواردو  ایسنا،  گزارش  به 
آب و گردشگری در خراسان رضوی در جمع خبرنگاران با اشاره به فرصت های 
سرمایه گذاری در ایران، اظهار کرد: ما می توانیم موقعیت های بسیار زیادی را در زمینه 

توریست کشاورزی، گردشگری و کشاورزی ایجاد کنیم.
وی ادامه داد: زعفران و پسته دو محصول بزرگ ایران بوده که می توان به طور 

جدی تر بر آن وارد شد و  بر اساس آن در دنیا تجارت زیادی را راه اندازی کرد.
سفیر اسپانیا در ایران افزود: در خصوص گردشگری و توریست مشهد از جایگاه 
و اهمیت باالیی برخوردار است، اما در اروپا آن طور که باید شناخته شود اقدامی 

صورت نگرفته است.
بوسکتس با اشاره به تولید زعفران، عنوان کرد: همانطور که زعفران در آشپزی 
ایرانی جایگاه خاصی دارد در اسپانیا نیز بدین گونه بوده و در حقیقت در اسپانیا بر 
موضوع زعفران فعالیت های بسیاری صورت گرفته و همه متوجه اهمیت باالی این 

محصول شدند.
وی تاکید کرد: در مشهد شرکت های تولیدی زعفران توانمندی وجود دارد و 
مسأله مهم این بوده که ارتباط بین اسپانیا و ایران بسیار مثبت بوده و برای تعامالت 

ما هیچ گونه مشکلی وجود ندارد.
سفیر اسپانیا در ایران در خصوص نقطه ضعف ایران در صادرات زعفران، تصریح 

کرد: به نظر من نقطه ضعفی در این زمینه در ایران وجود ندارد.

ماکرون: گروه ۲۰ بر لزوم شفاف سازی عربستان درباره 
پرونده خاشقجی تاکید کرد

رییس جمهور فرانسه اظهار کرد در دیدارش با ولیعهد عربستان به وی 
تاکید کرده گروه ۲۰ خواستار توضیحی شفاف درباره حقایق موجود در 

پرونده جمال خاشقجی هستند.
به گزارش ایسنا، امانوئل ماکرون، رییس جمهور فرانسه در کنفرانس مطبوعاتی که 
در حاشیه نشست سران گروه ۲۰ در بوئنوس آیرس برگزار شد، گفت: به محمد بن 
سلمان ولیعهد عربستان پیام تندی حامل موضع گیری اروپا نسبت به پرونده جمال 
خاشقجی را انتقال دادم. رییس جمهور فرانسه در ادامه گفت: با جدیت به بن سلمان 
گفتم که ما به دنبال کشف تمامی حقایق در پرونده قتل جمال خاشقجی هستیم و 
به تحقیقی بین المللی و معتبر نیاز داریم. ماکرون افزود: امیدواریم که نتایج تحقیقات 
در سطح بین المللی معتبر باشد و همکاری هایی برای شفافیت در این پرونده شکل 
گیرد. این مسئول فرانسوی در ادامه کنفرانس مطبوعاتی گفت: بن سلمان مستقیما 
به اظهارات من پاسخ نداد و تنها به آنها توجه نشان داد. وی گفت: امیدوارم در اسرع 

وقت به این درخواست های کشورهای اروپایی پاسخ داده شود.
رییس جمهور فرانسه در ادامه اظهار کرد: در دیدار با بن سلمان بر تمایل کشورهای 
اروپایی به ایجاد راه حلی سیاسی برای یمن در اسرع وقت و نیز بهبود شرایط انسانی 

در این کشور تاکید کردم.
یک مسئول کاخ الیزه نیز اظهار کرد: ماکرون در دیدار با بن سلمان تاکید کرد 
که اروپایی ها بر مشارکت کارشناسان بین المللی در تحقیقات ویژه جمال خاشقجی 

اصرار خواهند داشت.

اردوغان رئیس جمهوری ترکیه زمانی به پوتین نزدیک 
از جمله  بر سر چند موضوع  اروپا  و  آمریکا  با  که  شد 
حقوق بشر، سرکوب فعاالن ُکرد، بازداشت یک شهروند 
آمریکایی و ... وارد چالش شد، به مسکو نزدیک تر شد.
سلمان  بن  محمد  - شاهزاده  غبیشاوی  رضا  عصرایران؛ 
افتتاحیه نشست سران گروه ۲۰  ولیعهد سعودی در مراسم 
در شهر بوینس آیرس )پایتخت آرژانتین(، یکی از سوژه های 

مورد پی گیری خبرنگاران بود.
ولیعهد  با  کسی  چه  که  کردند  می  پیگیری  خبرنگاران 
سعودی دیدار می کند و رفتار سران دیگر کشورها در برابر او 
چگونه است همانگونه که تصاویر و فیلم ها نشان داد او در انزوا 
قرار گرفت. در عکس یادگاری سران کشورها، در حاشیه قرار 
داده شد و بسیاری از سران کشورها، حتی از دست دادن با او 

هم خودداری کردند.
محمد بن سلمان از نظر افکار عمومی جهان، متهم به دخالت 
)جمال خاشقجی(  منتقد کشورش  روزنامه نگار  قتل یک  در 
است به همین دلیل در سطح جهانی، در انزوا قرار گرفته است. 
که  غربی  کشورهای  سران  اکثر  اینکه  انزوا  های  نشانه  از 
اعالم کرده اند با محمد بن سلمان دیدار می کنند گفته اند 
دیدارشان انتقادی است و ۲ موضوع چالشی خاشقجی و یمن 
را در آن مطرح می کنند. از جمله مکرون و ترزا می سران 

فرانسه و بریتانیا. 
اما یکی از جالبترین اتفاقات، مربوط به خوش و بش محمد 
بن سلمان و پوتین و صحنه »بزن قدش« دو مقام قبل از آغاز 

نشست سران گروه ۲۰ در پایتخت آرژانتین بود.
کاخ کرملین قبل از سفر پوتین به آرژانتین هم اعالم کرده 
که او با محمد بن سلمان دیدار خواهد داشت. این بیانیه زمانی 
منتشر شد که هنوز گمانه زنی ها درباره اینکه چه کسی از 
سران کشورها با محمد بن سلمان دیدار خواهد کرد مطرح 

می شد. 
در گام بعدی هم کرملین اعالم کرد که پوتین به عربستان 
سعودی سفر خواهد کرد و این در حالی است که سران کشورهای 

غربی ارتباط با سعودی را به کمترین میزان رسانده اند. 
همزمان در هفته های اخیر می توان به تمجید مطبوعات 
سعودی از واکنش مقامات و رسانه های روسیه نسبت به حادثه 
خاشقجی اشاره کرد. روس ها برخالف کشورهای غربی، از موضع 

دولتمردان سعودی در ماجرای خاشقجی حمایت کردند.
به نظر می رسد مقامات سعودی و در راس آنها، ملک سلمان 

و محمدبن سلمان، از واکنش های اروپا و آمریکا در برابر حادثه 
قتل خاشقجی شوکه شده اند و همین موضوع انگیزه آنها را 
برای تقویت روابط با شرق )چین و روسیه( افزایش داده است 
چرا که چین در این موضوع، سکوت تاییدآمیز داشت و روس 

ها هم از موضع ریاض حمایت کردند.
البته می توان پیش بینی کرد که رابطه استراتژیک آمریکا 
و عربستان سعودی، نابود نخواهد شد اما قطعا رابطه ریاض – 

مسکو روز به روز بیشتر تقویت خواهد شد.
تجربه  براساس  خاشقجی،  حادثه  از  قبل  سعودی  مقامات 
بهار عربی و حمایت های آمریکا و روسیه از متحدان خود در 
مصر و سوریه )حسنی مبارک و بشار اسد( و همچنین پیش 
بینی کاهش وابستگی آمریکا به نفت خلیج فارس و عربستان 
سعودی، خودکفایی آمریکا در زمینه واردات نفت، ارتقاء چین 

به رتبه اول اقتصاد جهانی و در نتیجه بزرگترین مصرف کننده 
نفت جهان و سیاست آمریکا برای انتقال توجه به سمت چین 
اند  و کشورهای همسایه خود در قاره آمریکا تصمیم گرفته 

ریاض را از اتکا صرف به آمریکا جدا کنند.
همزمان، در حالی که کشورهای غربی صادرات سالح خود 
به دیگر کشورها به ویژه سعودی را به هزار اما و اگر گره می 
زنند و آن را به تصمیم گیری و تصمیم سازی نهادهای مختلف 
داخل و خارج از حاکمیت مرتبط می کنند چین و روسیه، تنها 

با تصمیم دولت، سالح را تحویل می دهند.
 می توان به این نکته نیز اشاره کرد که وقتی کشورها، به 
دالیل مختلف وارد چالش با غرب )آمریکا – اروپا( می شوند و 
تنش به وجود می آید و مورد تحریم یا مجازات قرار می گیرند 
در نتیجه به جبر شرایط، به محور شرق نزدیک می شوند چرا 

که گزینه دیگری ندارند و باید نیازهای خود را برآورده سازند.
فیدل کاسترو رهبر انقالب کوبا از جمله مصادیق این شرایط 

است.
همچنین می توان به اردوغان رئیس جمهوری ترکیه اشاره 
بر  اروپا  و  آمریکا  با  که  نزدیک شد  پوتین  به  زمانی  او  کرد. 
از جمله حقوق بشر، سرکوب فعاالن ُکرد،  سر چند موضوع 
بازداشت یک شهروند آمریکایی و ... وارد چالش شد، به مسکو 

نزدیک تر شد.
علیه  اروپا  و  آمریکا  در  شدید  واکنش  و  خاشقجی  حادثه 
مقامات سعودی و منافع این کشور، هدیه ای آسمانی به روسیه 
بود تا هم پیمان تاریخی آمریکا در خلیج فارس به سمت مسکو 
تمایل پیدا کند و البته آغوش والدیمیر پوتین برای یک دوست 

جدید باز است.
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پلیس اسرائیل نتانیاهو و همسرش را متهم به فساد کرد
نخست وزیر رژیم صهیونیستی امروز )یکشنبه( با بیان اینکه توصیه های پلیس اسرائیل برای تشکیل پرونده ای درباره اتهامات فساد علیه او و همسرش به لحاظ حقوقی الزام آور نیستند، ابراز اطمینان کرد، دفتر دادستانی این رژیم موردی برای 

ارجاع پرونده به دادگاه نخواهد یافت. به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، پلیس رژیم صهیونیستی با استفاده از اختیاراتش به دادستان ها توصیه کرده است تا بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی و همسرش را به اتهام 
فساد تحت پیگرد قرار دهد. پیش از آن تحقیقاتی درباره روابط آنها با رهبری بیزک )Bezeq( موسوم به پرونده ۴۰۰۰، بزرگترین تامین کننده ارتباطات مخابراتی اسرائیل انجام شد.

اخبار ریاض در مسیر مسکو:

محمد بن سلمان در آغوش پوتین

ادعای وزیر خارجه انگلیس مبنی بر مغایرت آزمایش موشکی ایران با قطعنامه 2231

آتش بس تجاری ۹۰ روزه آمریکا و چین

وزیر امورخارجه انگلیس در واکنش به آزمایش موشکی که ادعا می شود 
ایران به تازگی انجام داده است، گفت که این اقدامی تحریک برانگیز و مغایر 

با قطعنامه ۲۲31 شورای امنیت است.
به گزارش ایسنا، جرمی هانت وزیر امورخارجه انگلیس با انتشار پیامی در صفحه 
توئیتر خود به این ادعا که ایران به تازگی یک موشک بالستیک میان برد آزمایش کرده 

است، واکنش نشان داد.
وی در پیام خود مدعی شد: من به شدت نسبت به آزمایش موشک بالستیک میان 
برد توسط ایران نگران شده ام. این اقدامی تحریک برانگیز و تهدیدآمیز بوده و در تضاد 

با قطعنامه ۲۲۳1 شورای امنیت سازمان ملل است.
جرمی هانت ادامه داد: حمایت ما از برجام به هیچ وجه از نگرانی ما درباره برنامه 
موشکی بی ثبات کننده ایران و از عزم ما نسبت به اینکه باید متوقف شود، کم نمی کند.

به گزارش ایسنا، این ادعا در حالی شب گذشته از سوی وزیر امورخارجه آمریکا 
مطرح شد که تاکنون هیچ مقام نظامی یا دفاعی ایران آن را تائید نکرده است.

مایک پمپئو، وزیر امور خارجه آمریکا در ادامه رویکرد بدخواهانه کشورش، مدعی 
شد که آزمایش موشک های میان برد ایران که توانایی حمل چندین کالهک موشکی 
منفجره را دارند تخطی از توافق بین المللی هسته ای تهران است و  آن را محکوم کرد.

در اثنای تنش ها میان واشنگتن و تهران در زمینه موشک های بالستیک، پمپئو 
در پیام توییتری خود هشدار داده است که ایران در حال افزایش آزمایش و تکثیر 

موشک هایش است و از جمهوری اسالمی ایران خواست این اقدامات را متوقف کند.

پمپئو در ادامه ادعاهای خود به جزئیاتی درباره آخرین آزمایش موشکی ایران نیز 
اشاره کرد. وی همچنین مدعی شد که این آزمایش از قطعنامه ۲۲۳1 شورای امنیت 

سازمان ملل تخطی کرده است.
این در حالی است که مقامات کشورمان تا کنون بارها ضمن تاکید بر اقتدار و استقالل 
برنامه موشکی ایران از آن به عنوان ابزاری دفاعی یاد کرده و خاطرنشان کرده اند که 
ضمن پاسخ کوبنده به هرگونه تجاوز احتمالی هیچ گاه به دنبال جنگ افروزی در هیچ 

کجای جهان نیستند.
در همین راستا، بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان در واکنش 
به ادعای مایک پمپئو که آزمایش های موشکی ایران را نقض قطعنامه ۲۲۳1 شورای 
امنیت دانست، اظهار داشت: برنامه موشکی ایران ماهیت دفاعی دارد و بر اساس 

نیازهای کشور طراحی می شود.
یا  و  موشکی  برنامه  امنیت  شورای  در  ای  قطعنامه  هیچ  کرد:  تاکید  قاسمی 

آزمایش های موشکی ایران را ممنوع نکرده است.
وی خطاب به وزیر امور خارجه آمریکا افزود: جالب و البته مضحک آنجاست به 
قطعنامه ای استناد می کنید که با خروج یک جانبه و غیر قانونی تان از برجام نه تنها 
خود آن را نقض کرده اید بلکه دیگران را هم به نقض آن تشویق و یا حتی اگر آن را 

اجرا کنند تهدید به تنبیه شدن و تحریم می کنید.

رهبران آمریکا و چین به آتش بسی 9۰ روزه در جنگ تجاری دو کشور 
که بازارهای مالی را تحت تاثیر قرار داده و رشد اقتصادی جهان را تهدید 

کرده، دست یافتند.
به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری پرس آسوسیشن، این تحول در پی 
نشست دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا با شی جینپینگ، همتای چینی 
وی طی یک مراسم شام در جریان اجالس گروه ۲۰ در بوئنوس آیرس رخ 
داده است که بر این اساس ترامپ قبول کرده برنامه های آمریکا را برای افزایش 
تعرفه ها در ابتدای ۲۰1۹ علیه کاالهای وارداتی چینی به ارزش  ۲۰۰ میلیارد 

دالر متوقف کند.
کاخ سفید گفت: همچنین چین نیز قبول کرده »اقدام به خریداری حجم 
چشمگیری از محصوالت صنعتی، کشاورزی و حوزه انرژی و محصوالت دیگر 
آمریکا که هنوز بر سر آنها توافق نشده، کند« تا به این ترتیب کسری تجاری 

عظیم آمریکا در تجارتش با چین کاهش یابد.
این آتش بس تجاری بعد از مراسم شامی که بیشتر از دو ساعت میان شی 
جیپینگ و دونالد ترامپ به طول کشید، به دست آمد و به این ترتیب برای دو 
کشور زمان می خرد تا اختالفاتشان را بر سر تالش های تهاجمی چین به منظور 

به چالش کشیدن تسلط تکنولوژی آمریکا را هم حل و فصل کنند.
ترامپ در حین حضور در هواپیمای مخصوص ریاست جمهوری به خبرنگاران 

گفت: این یک توافق خارق العاده است. او خاطرنشان کرد: کاری که من انجام 
خواهم داد دست نگه داشتن از اعمال تعرفه ها است. چین نیز دست به گشایش 
خواهد زد و از تعرفه ها خالص  خواهد شد. چین قرار است حجم چشمگیری از 

محصوالت را از ما خریداری کند.
در عین حال گزارش شد که چین طی یک امتیاز به آمریکا که از مدت ها پیش 
برای آن تالش می شد قبول کرد که ماده مخدر مرگبار فنتانیل را که مسئول 
کشته شدن دهها هزار آمریکایی در هر سال است، به عنوان یک ماده شیمیایی 

کنترل شده طبقه بندی کند.
جوری که کاخ سفید درباره  این آتش بس تجاری توضیح داده این امر یک 
پیروزی برای ترامپ و تاکتیک های مذاکره او است به نحوی که وی به تعهدی از 
جانب چین برای ورود به مذاکرات درباره  اولویت های اقتصادی مهم آمریکا دست 
یافته، در حالی که آمریکا امتیاز روشن چندانی نداده است. در عین حال کاخ 
سفید به نظر می رسد از رویکردش نسبت به تهدیدهای قبلی برای وابسته کردن 
مذاکرات تجاری به نگرانی های امنیتی از جمله بحث سر طرح های گسترش 

اراضی چین در دریای چین جنوبی عقب نشینی کرده است.
دیدار شی جینپینگ و ترامپ رخداد مهم سفر دو روزه رئیس جمهور آمریکا 

به پایتخت آرژانتین به منظور شرکت در اجالس گروه ۲۰ محسوب می شود.
رئیس جمهور آمریکا قبل از آن در واکنش به تنش های اخیر روسیه و اوکراین 

در تنگه کرچ اقدام به لغو دیدارش با پوتین در این اجالس کرد.
پیشتر ترامپ اقدام به اعمال مالیات واردات علیه محصوالت چینی به ارزش 
۲۵۰ میلیارد دالر کرده بود که شامل ۲۵ درصد افزایش برای یک مجموعه 
کاالهای ۵۰ میلیارد دالری و 1۰ درصد افزایش شامل ۲۰۰ میلیارد دیگر می شد.
بر اساس توافق حاصله در بوئنوس آیرس دو کشور ۹۰ روز وقت دارند تا 
اختالفاتشان را بر سر سیاست های تکنولوژیکی پکن و نیز عدم توازن تجاری 
دو طرف حل و فصل کند. اگر آنها نتوانند این اختالفات را حل کنند تعرفه های 
افزایش یافته آمریکا علیه وارداتی به ارزش ۲۰۰ میلیارد دالر از چین اعمال خواهد 
شد. در عین حال ترامپ در هواپیمایش در حین بازگشت به واشنگتن اظهار کرد 
که احتماال نشست بعدی او با کیم جونگ اون رهبر کره شمالی ماه ژانویه یا فوریه 

آینده اتفاق خواهد افتاد.
او تاکید کرد که سه مکان برای چنین دیداری در دست بررسی هستند اما از نام 
بردن آنها خودداری کرد، در عین حال رئیس جمهور آمریکا گفت به زودی اطالعیه 
رسمی به کنگره خواهد داد مبنی بر این که قصد پایان دادن به توافق تجارت آزاد 
آمریکای شمالی موسوم به نفتا را دارد و شش ماه به سیاست مداران آمریکایی برای 

تصویب توافق جایگزینی که او روز جمعه امضاء کرد، مهلت می دهد.
وی تاکید کرد:  آنها می توانند بین توافق جایگزین موجود میان آمریکا – 

مکزیک – کانادا و یا هیچ چیز، انتخابی داشته باشند.

رئیس جمهوری ترکیه اظهار داشت: واقعیت جنایت قتل 
جمال خاشقجی که دولت عربستان سعی کرد ابتدا آن را 
انکار و سپس سعی کرد واقعیت را مخدوش کند و نهایتا 
به وقوع آن اعتراف کرد برتری موضع قاطع ترکیه را به 

اثبات رساند.
به گزارش ایسنا، رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه 
در کنفرانس خبری در پایان اجالس سران گروه ۲۰ در بوئنوس 
آیرس، پایتخت آرژانتین اظهار کرد: ترکیه قصد ندارد به خاندان 
سلطنتی در عربستان ضرر برساند در واقع شناسایی عامالن قتل 
جمال خاشقجی روزنامه نگار منتقد سعودی به نفع خود عربستان 

سلمان،   بن  محمد  افزود:  ترکیه  رئیس جمهوری  هست.  هم 
ولیعهد سعودی دادستان کل عربستان را برای تحقیق درباره قتل 
خاشقجی به ترکیه فرستاد اما او هیچ اطالعاتی به آنکارا ارائه نکرد.
وی خاطرنشان کرد، کشورش ادله و شواهدی دارد که نشان 
می دهند خاشقجی در عرض هفت و نیم دقیقه کشته شده و این 
ادله را به هر کشوری که درخواست کرده از جمله آمریکا، انگلیس 
و عربستان داده است. رئیس جمهوری ترکیه تصریح کرد، آنکارا تا 
زمان مشخص نشدن آمر قتل خاشقجی آرام نخواهد گرفت و این 

به مصلحت عربستان است.
اردوغان افزود: این گفته بن سلمان که نمی توان به ادعایی ثابت 

نشده کسی را در قتل خاشقجی متهم کرد را قبول ندارد. او بعد 
از دیدار با رئیس جمهوری آمریکا تاکید کرد که موضع گیری بن 

سلمان را درباره این جنایت قبول ندارد.
وی افزود، نخست وزیر کانادا موضوع خاشقجی را با محمد بن 

سلمان مطرح کرد جوابی به او داد که من آن را باور نمی کنم.
اردوغان تصریح کرد: از همان لحظه اولی که ما متوجه جنایت 

شدیم تمام توان خود را برای افشای ابهامان آن به کار گرفتیم.
قتل  مظنونان  خواست  عربستان  از  ترکیه  رئیس جمهوری 
خاشقجی را تحویل دهد و همچنین نسبت به محاکمه آنها در 

عربستان ابراز نارضایتی کرد.

اردوغان: موضع بن سلمان درباره قتل خاشقجی را قبول ندارم

قصد ضرر زدن به خاندان سلطنتی را نداریم


