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خطیب زاده :آمریکا با تحریف راه
بهجایی نمیبرد

ســخنگوی وزارت امور خارجه تأکیــد کرد که به راه
انداختن یک نشســت نمایشــی نمیتواند واقعیتها
درباره برجام را تغییر دهد.به گزارش ایســنا ،ســعید
خطیــب زاده در توییتــی نوشــت« :ایاالتمتحــده
همچنان بــه تولید گزارههای جعلی ادامه میدهد .به
راه انداختن یک نشســت نمایشی برای گرفتن عکس
دستهجمعی با هدف غالب کردن یک روایت مجعول
در مورد لزوم بازگشت متقابل به برجام ،این واقعیت را
تغییر نمیدهد که بر خالف ایاالتمتحده ،ایران هرگز
برجــام را ترک نکرد».او ادامه داده اســت« :آمریکا با
تحریف راه بهجایی نمیبرد .تصمیمات عاقالنه ،نظیر
پایان دادن به شکســت حداکثری ،شاید نتیجهبخش
باشد».

حمایت تهران از پیشنهاد سازوکار
منطقهای  ۳+۳آنکارا در قفقاز جنوبی

ســفیر ایران در ترکیه اعالم کرد« :ایران از پیشنهاد
تشــکیل ســازوکار منطقهای  ۳+۳در منطقه قفقاز
جنوبی حمایــت میکند».به گزارش ایســنا محمد
فرازمند ،ســفیر ایران در ترکیه طی یادداشــتی در
خبرگــزاری آناتولی اعالم کرد« :تهران از پیشــنهاد
رجب طیب اردوغــان ،رئیسجمهور ترکیه در نوامبر
 ۲۰۲۰در زمینه تشکیل سازوکار همکاری منطقهای
در قفقاز جنوبی با مشــارکت کشــورهای آذربایجان،
ارمنستان و گرجستان بهعنوان سه کشور این منطقه و
همچنین با حضور ترکیه ،ایران و روسیه در قالب ۳+۳
حمایت میکند».او در این یادداشت خاطرنشان کرد:
«ایران با اشتیاق از این ایده استقبال کرد و نخستین
تحرک دیپلماتیک در جهت تحقق بخشــیدن به این
ایده را نیز در ســطح وزیر امور خارجــه انجام داد و
در بهمنماه ســال  ۱۳۹۹وزیر امور خارجه ایران در
ســفر دورهای به باکو ،ایروان ،مسکو ،تفلیس و آنکارا
بر اهمیت شکلگیری هرچه سریعتر این ابتکار تأکید
کرد .بهجز یک کشــور ،سایر کشورها بهطور اصولی با
این ابتــکار اعالم موافقــت کردند».فرازمند در ادامه
بیان کــرد« :ابتکار  ،۳+۳دقیقاً در راســتای اصول و
مبانی سیاســت ایران یعنی حل مشــکالت منطقه
توسط کشورهای که ذینفع منطقه ،به حداقل رساندن
زمینههای تنش و توســعه همکاریهای و ایجاد یک
منطقــه قدرتمند از طریــق همافزایــی توانائیهای
کشــورهای منطقه اســت .دولت آقای رئیسی نیز با
اعالم اینکه همسایگان اولویت سیاست خارجی ایران
هستند ،بر این مبانی صحه گذاشته و تاکنون چندین
بار موافقت خود را با ابتکار  ۳+۳اعالم داشــته است».
سفیر ایران در ترکیه یادآوری کرد« :شایانذکر است
حتی در اثنای جنگ بین دو همســایه شمالی ایران
در ســال  ۲۰۲۰نیز معاون سیاسی وقت وزارت امور
خارجه ایران با سفر به باکو ،ایروان و همچنین مسکو
و آنکارا پیشــنهاد مشابهی را برای ایجاد یک مکانیزم
کنتــرل تنش در قفقــاز و حل اختالفات به شــکل
عادالنه از طریق مســالمتآمیز بــرای پایان دادن به
اشــغال اراضی آذربایجان و ایجاد صلح پایدار مطرح
کرد».در ادامه متن این یادداشت آمده است« :ناگفته
پیداســت که در عرصه دیپلماسی ،ابتکارات و ایدهها
بهویژه سازوکارهای جمعی از زمان طرح ایده تا تحقق
آن ،نیازمند هماهنگی و تقریب دیدگاهها ،فراهم شدن
شــرایط ذهنی و عینی بین طرفهای مختلف ابتکار
است ،اما آنچه مهم اســت حفظ اراده جمعی ،تداوم
پیگیریها و پشــتکار برای به بار نشــاندن ایدههای
ســازنده است .خوشــبختانه برای تحقق ابتکار ،۳+۳
اراده جمعی و منافع مشــترک و درک متقابل باالیی
بین کشورهای ذینفع وجود دارد .بدون شک استقرار
صلح و ثبات و پایان دادن به یک تنش  ۳۰ســاله در
منطقه استراتژیک قفقاز جنوبی و باز شدن فرصتهای
توسعه و تجارت و ســرمایهگذاری و حملونقل روان
به ســود همه ملتهای این منطقه است ».به گزارش
خبرگزاری آناتولی ترکیه فرازمند در پایان با تأکید بر
اینکه ایران بهعنوان کشــوری که با تمامی کشورهای
داخل در این ابتکار روابط حسنهای دارد ،اضافه کرد:
«بســیار امیدوار و مشتاق تحقق این سازوکار است و
باور دارد در چارچوب این ابتکار افقهای روشــنی از
همکاریهای سیاســی ،امنیتی ،تجاری ،اقتصادی و
ترانزیتی روی ملتهای منطقه بازخواهد شــد ،مزیت
بزرگ این ابتکار آن اســت که هیچیک از طرفهای
ذیحق در آن کنار گذاشــته نشــدهاند .شــایانذکر
این ســه کشور همســایه قفقاز یعنی ایران ،ترکیه و
روسیه قب ً
ال تجربه موفقی را در کاهش تنش و کنترل
خونریزی در سوریه ارائه کردهاند».

اذعان یک صهیونیست به بیبرنامه
بودن نتانیاهو در قبال ایران

رئیس سابق رکن اطالعاتی ارتش رژیم صهیونیستی
در کنفرانسی خبری اذعان کرد که در دوران بنیامین
نتانیاهو ،هیــچ مناظره راهبردی جهت مقابله با ایران
انجام نمیگرفته اســت .به گزارش تایمز آو اسرائیل،
آموس یادلین ،رئیس اطالعاتی پیشــین ارتش رژیم
صهیونیســتی روز سهشنبه در اظهاراتی در کنفرانس
امنیتی در دانشگاه ریشــمن عنوان کرد که بنیامین
نتانیاهو ،نخســتوزیر پیشین رژیم صهیونیستی طی
دهه گذشته شــخصاً و بدون هیچگونه مشاورهای در
خصوص ایران تصمیمگیری میکرده اســت.او گفت:
«مسئله تنها به یک نفر خالصه میشد و گفتوگوهای
راهبردی انجام نمیگرفت ».این مقام صهیونیستی در
ادامه عنوان کرد که توافق هستهای از پیشرفت برنامه
هســتهای ایران جلوگیری میکــرد .او با بیان اینکه
اشتباه در سال  2015انجام نگرفت ،اذعان کرد« :این
اشتباه در سال  2018رخ داد که (آمریکاییها در آن
سالهای خوب از توافق خارج شدند».
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مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی با وزیر خارجه گفتوگو کرد

رایزنی در تهران برای تصمیم در وین

همدلی| رایزنیهای قبل از مذاکرات دوباره
برجــام همچنان ادامــه دارد .شــاید بتوان
گفت که مذاکرات هســتهای ایــران یکی از
فرسایشیترین نوع از مذاکرات بینالمللی برای
حلوفصل موضوعی مورد مناقشه بوده است.
قرار اســت مذاکرات ایران و سایر طرفهای
برجام در وین ،روز  ٢٩نوامبر (هشتم آذرماه)
یکجانــب آمریکا
با هــدف رفــع تحریمهای
ِ
علیــه ایران در پایتخت اتریش از ســر گرفته
شــود .در همین حال ،یک هفته مانده تا دور
جدید ایــن مذاکرات در وین ،مدیرکل آژانس
بینالمللی انرژی اتمی برای ادامه گفتوگوها
در تهران است و مســئوالن سایر کشورهای
طرف مذاکره نیز همچنان در حال تبادلنظر
در جزییات این مسئله هستند.
در راســتای ایــن گفتوگوها،روز گذشــته
رافائل گروســی با امیر عبداللهیان وزیر امور
خارجه ایــران ،دیدار و رایزنی کرد .این اولین
دیدار گروسی با حســین امیر عبداللهیان در
مقام وزیر امور خارجه اســت .او پیشتر نیز با
اسالمی ،رئیس ســازمان انرژی اتمی دیدار و
رایزنی کــرده بود .به گزارش ایســنا ،محمد
اسالمی با اشاره به دیدارش با مدیرکل آژانس
گفت که گفتوگوهایی درباره مسائل موجود
و آنچه برای توســعه همکاریهاســت را در
دستور کار قرار دادهایم .رئیس سازمان انرژی
اتمی همچنین گفت« :آقای گروسی چندین
بار در مالقات و گفتوگوهای امروز گفتند که
هیــچ انحرافی در برنامههای هســتهای ایران
مشــاهده نکردند و ایران طبــق معاهدات و
ضوابــط ،فعالیتهای هســتهایاش در حال
انجام است».
او ادامه داد« :مســئله مهــم برای ما و آژانس
این اســت که کل مســائل فیمابین ایران و
آژانس مســائل فنی اســت و مسائل سیاسی
و نفوذهــای توطئــه آمیزی را که دشــمنان
ایــران بــرای پیشــبرد برنامه هســتهای ما
اعمال میکنند آژانــس مدنظر ندارد و از آن
تأثیرپذیری نــدارد ».رئیس ســازمان انرژی

اتمــی همچنین تأکید کــرد« :مطلب مهمی
که آقای گروســی چندین بــار در مالقات و
گفتوگوها گفتند این است که هیچ انحرافی
در برنامههای هستهای ایران مشاهده نکردند
و ایران طبق معاهدات و ضوابط ،فعالیتهای
هستهایاش در حال انجام است».
اسالمی درباره مطالب و سؤاالتی که توسط
مخالفــان ایــران منتشرشــده و در اختیار
آژانس قرارگرفته اســت گفت کــه به این
سؤاالت پاســخ دادیم و بخشهایی از آنها
باقیمانده که بخشهایی اســت که مربوط
به مسائل بستهشــده گذشته است که قب ً
ال
به آنها پرداختهشــده اســت .امروز تفاهم
کردیــم که این مــوارد را خاتمه دهیم و با
رویهای که اتخاذ خواهیم کرد که مذاکراتش
هم هنوز ادامه دارد ،اینها تداوم پیدا نکند.
رئیس سازمان انرژی اتمی همچنین گفت:
«ایران در برنامه هســتهای خودش مصمم

هســت و تأثیرات آن در زندگی مردم است
که میتوانیم همه ابعاد فناوری هستهای را
در بخشهــای گوناگون مــورد بهرهبرداری
قرار دهیم و این در دســتور کار ماســت و
آژانس دراینباره به مــا کمک خواهد کرد.
ما گفتیم کــه حداقل  10هزار مگاوات برق
هستهای را باید در ایران ایجاد کنیم ،بهویژه
با نیروگاههای کوچــک حداکثر با ظرفیت
 300مــگاوات و آژانس کشــورهای دارای
این تکنولوژی و صنعت را تشــویق خواهد
کرد که با استفاده از ظرفیت صنعتی صنایع
ایران بتوانند در راســتای توسعه و گسترش
ظرفیت برق هســتهای کشــور ما را کمک
کنند».
از سوی دیگر ،آنتونی گروسی مدیرکل آژانس
بینالمللی انرژی اتمی نیز در این زمینه گفت:
«مذاکرات با ایران را با این نگاه که زمینههای
مشــترک را پیدا کنیم ،ادامــه میدهیم ».به

گزارش ایســنا ،رافائل گروســی پس از پایان
مذاکرات دوســاعته خود با رئیس ســازمان
انرژی اتمی گفــت« :چند ماه پیش که ایران
آمــدم توافق کردیم کــه برگردم تــا درباره
مواردی گفتوگو و کار مشترک و شفافسازی
کنیم و تداوم و تعمیق گفتوگوها را داشــته
باشــیم و امروز هم افتخار دارم با وزیر خارجه
ایران دیدار کنم».
او ادامه داد« :صحبتهای امروز فشــرده بود.
ما دنبال آن هســتیم که مذاکــرات را ادامه
دهیم بااین نگاه که زمینههای مشترک را پیدا
کنیم .موضوعاتی است که ما و رئیس سازمان
انرژی اتمی داریم بررســی میکنیم و هدف
این اســت که با توجه به تغییرات اقلیمی به
انرژیهای پاک منجر شود و سرسختانه تالش
داریم که نشســت امــروز نتیجهگیری مثبت
داشــته باشــد و این هدف ما از صحبتهای
امروز است».

رهبران لبنان برای حل بحران تشکیل جلسه دادند
همدلی| لبنــان همچنان درگیر مناقشــات داخلی و خارجی
گسترده اســت .نارضایتیهای عمومی ،بحران اقتصادی ،تضاد
بین گروههای سیاســی برای بررســی پرونده انفجار بیروت و
همچنیــن اختالف اخیر ایجادشــده بین لبنان و کشــورهای
عربی ،از محورهای اصلی مشــکالت در این کشــور است .در
همین حال ،روز دوشــنبه ،روسای ســهگانه این کشور یعنی
میشــل عون رئیسجمهوری لبنان ،نبیــه بری رئیس پارلمان
و نجیب میقاتی نخســتوزیر این کشور برای بررسی مشکالت
اصلی کشور ،جلسهای را برگزار کردند .برخی منابع لبنانی نیز
روز گذشــته ،جزئیات این دیدار را که در سالروز استقالل این
کشور برگزار شد فاش کردند.
روزنامه الدیار لبنان در این زمینه نوشــت« :روســای سهگانه
لبنان در این دیدار در مورد بازپرس پرونده انفجار بندر بیروت
و روابــط لبنان با شــورای همکاری خلیجفــارس به توافقاتی
رســیدند ».طبق نوشته الدیار ،در دیدار روسای سهگانه لبنان،
در خصوص موضوع قاضی طارق بیطار ،بازپرس پرونده انفجار
بندر بیروت توافق شد که از طریق دستگاه قضایی یا به دست
پارلمان حل شــود و طی روزهــای باقیمانده از ماه نوامبر یک
راهحل مناسب اتخاذ خواهد شد.
پیشازایــن دادگاه تجدیدنظر بیروت تصمیــم گرفته بود که
در پاســخ به شکایت یک وزیر ســابق لبنان ،کار قاضی طارق
بیطار بــرای ادامه تحقیقات مربوط به انفجــار بندر بیروت را
متوقــف کنــد .روزنامه الدیار به نقل از منابــع نزدیک به کاخ
بعبدا همچنین نوشــت که روسای سهگانه لبنان توافق کردند
تا روابط با کشــورهای عضو شــورای همکاری خلیجفارس را
به وضعیت عــادی خود برگردانند اما بــه دلیل عدم آمادگی
عربســتان برای باز کردن کانالهای گفتوگــو ،هیچکدام از
روســا دیدگاه واضحی در مورد نحوه حــل این پرونده ندارند.
منابع مذکور گفتند ،مســئله برکناری جــورج قرداحی ،وزیر

ل پیشنهادی،
اطالعرسانی لبنان همچنان مطرح نیست و راهح 
اســتعفای داوطلبانــه او خواهد بود و این مســئله هم به یک
توافق سیاســی و نقشه راهی نیاز دارد که فع ً
ال دولت لبنان به
آن فکر نمیکند.
از ســوی دیگر ،رئیسجمهــور لبنان نیز به وجــود موانع در
مقابل روند اصالحات اشــاره و تأکید کرد کــه رهبران لبنان
برای از بین بردن این موانع در حال تالش هستند .به گزارش
سایت اینترنتی النشره ،میشــل عون ،رئیسجمهور لبنان در
دیدار با ژوزف عون ،فرمانده ارتش و هیئتی از شــورای نظامی
و معاونان رئیس ســتاد ارتش و دستگاه اطالعات و همچنین
مدیــرکل امنیت لبنان و دیگر مســئوالن امنیتــی و نظامی
گفت« :همچنان موانعی بر ســر راه اصالحاتی که قرار بود طی
ســالهای گذشته انجام شود ،وجود دارد اما بااینحال ما برای
از بین بردن این موانع تالش میکنیم».
او ادامه داد« :من برای حل مســائل موجود ازجمله پیشــبرد
اصالحــات و حل پرونده اقتصادی از طریق برنامه دولت تالش
خواهم کرد ».میشــل عون همچنین نقــش ارتش و نهادهای
امنیتی را در حفظ امنیت و ثبات کشور بهرغم شرایط اقتصادی
و معیشــتی دشــوار این نهادها به دلیل بحــران اقتصادی که

آغاز عملیات جدید ارتش عراق
برای تعقیب داعشیهای باقیمانده

مرکز رســانه امنیتی عراق روز گذشــته از آغاز عملیات امنیتی برای تعقیب و بازداشت داعشیها
در تمامی مناطق این کشــور خبر داد.به گزارش ســایت صدی البلد ،مرکز رســانه امنیتی عراق
امروز در بیانیهای اعالم کرد« :با نظارت فرماندهی عملیات مشــترک ،مرحله اول عملیات موسوم
به «رعدوبرق آســمان» در تمامی مناطق آغازشــده و گردانهای شناســایی در تمامی گروهها و
فرماندهیهای عملیات ارتش عراق عملیات شناســایی گستردهای را با حمایت جنگندههای ارتش
و یــگان هوایی و جنگندههای ائتالف ضد داعش آغاز کردند».این مرکز در ادامه تأکید کرد« :این
عملیات برای تعقیب تروریســتها و مقابله با هر کســی که سعی در ناامن کردن کشور دارد و نیز
برای از بین بردن مخفیگاههای تروریســتها ،جلوگیری از عملیات نفوذ و همچنین پاکســازی
مناطق تحت مســؤولیت آغاز شــد ».در پایان این بیانیه نیز آمده است« :نیروهای امنیتی قهرمان
ما قصد دارند بر اســاس اقدامات گسترده اطالعاتی و دادههای دقیق گزارششده از مخفیگاههای
تروریستها ،آنها را بازداشت کرده و به شکل عادالنهای آنها را محاکمه کنند».

درخواست جدید ترکیه از عربستان درباره پرونده خاشقجی

دســتگاه قضایی ترکیه از همتای ســعودی خود خواست نتایج محاکمه قاتالن جمال خاشقجی را
به این کشــور بدهد.به گزارش موازین نیوز ،جلســه محاکمه غیابی متهمان قتل جمال خاشقجی،
روزنامهنگار منتقد سعودی که سال  ۲۰۱۸در کنسولگری ریاض در استانبول ترور شد ،روز گذشته
در کاخ دادگســتری ترکیه در استانبول برگزار شد .در این جلسه وکالی متهمان ،خدیجه جنگیز،
نامزد خاشــقجی و وکالیش و ناظر کنسولگری آلمان در استانبول حضور داشتند.این دادگاه ترکیه
از دســتگاه قضایی عربســتان خواست نتایج محاکمه قاتالن خاشــقجی را برای ممانعت از اعمال
تحریمهای مشــابه یا تکرار مجازات متهمان به آنکارا بدهد .خاشقجی سال  ۲۰۱۸در کنسولگری
عربســتان در ترکیه به دست یک تیم سعودی ترور شــد و بر اساس برخی تحقیقات و گزارشها
محمد بن سلمان ،ولیعهد عربستان دستور قتل وی را صادر کرده بود.

نتیجه انباشته شدن حوادث داخلی و خارجی و سوءمدیریت و
گسترش فساد بوده ،ستود.
در همین حــال ،موضــوع تحقیق در خصوص انفجار ســال
گذشــته بندر بیروت نیز یکی دیگر از مناقشــاتِ این روزهای
لبنــان را به خود اختصاص داده اســت .در همیــن زمینه بر
اســاس گزارشها ،ســازمان ملل نیز درخواســتهای مکرر
برای تحقیــق در خصوص این انفجار را نادیده گرفته اســت.
به گزارش بیبیســی ،ســازمان ملل متحد درخواست تحقیق
و جســتوجو را در خصوص انفجار ســال گذشته بندر بیروت
به تعویق انداخته اســت و خانوادهها و بازماندگان این حادثه،
اطالعــات دقیقی در خصوص اینکه چه کســی مقصر اســت،
ندارند .تحقیق و جســتوجوی رسمی در خصوص این انفجار
قرار بوده انجام شود و صحتوسقم ماجرا بررسی شود؛ اما این
تحقیقات به تعویق افتاده است .ازآنجاییکه چهرههای سیاسی
ارشد که از آنها درخواست شده تا مدارک و شواهدی را ارائه
دهند ،شــکایت کردهاند ،این تحقیقــات بارها به حالت تعلیق
درآمده اســت .جمعی از معترضان علیه طارق بیطار ،بازپرس
قضایــی پرونده انفجار بندر بیروت ،اعتراض کردند که طی آن
 ۷تن از معترضان کشته شدند.
کابینه لبنان از  ۱۲اکتبر گذشته تا کنون تشکیل جلسه نداده
اســت و در انتظار حل بحرانی است که به دلیل اختالف شدید
بین احزاب سیاســی در لبنان در خصــوص تصمیمات طارق
بیطار ،بازپرس قضایی پرونده انفجار بندر بیروت ،به وجود آمده
اســت .یک هفته پس از انفجار ،قرار بود یک «تحقیقات فوری
و مســتقل» در خصوص رســیدگی به این اتفاق انجام شود؛
امــا هنگامیکه خانوادههای داغدار درخواســت کمک کردند،
ســازمان ملل متحد هیچ پاســخی نداد .عدم وجود هیچگونه
پیشــرفتی در خصوص رونــد قضایی این پرونــده ،انتقادات
بینالمللی را نیز به همراه داشته است.

3

حاشیههای سیاست بین الملل
ُعمری گورن ،مردی  ۳۷ساله که اخیرا ً سازمان
اطالعات و امنیت داخلی اســرائیل مدعی شده به
نفع یک گروه هکری وابسته به ایران از خانه بنی
گانتس ،وزیر جنگ رژیم صهیونیســتی جاسوسی
میکرده اســت ،حداقل از سه سال پیش یعنی از
آوریل  ۲۰۱۹در این اقدام دســت داشــته است.
او آن موقع بهعنوان یــک خدمتکار در خانه بنی
گانتس که رئیس ســتاد ارتش بــود ،کار میکرد.
وقتی گانتس تازه بهعنوان رهبر حزب اپوزیسیون
آبی-ســفید وارد سیاســت شــده بود ،گوشــی
همراهــش موردحملــه هکرهای تحــت حمایت
ایران قرار گرفت .این باعث شــد به کنایه بگویند
رهبری که نمیتواند مراقب گوشی خودش باشد،
نباید خیال حفاظت از دولت را در ســر بپروراند.
حاال گفته میشــود این گورن بوده که به هکرها
دسترسی به تلفن گانتس را داده بود اما بعد اص ً
ال
به او شکی برده نشد.
ســخنگوی وزارت امور خارجه ایران ،نســبت
به حذف پست حمایتی حســین امیرعبداللهیان
از فلســطین توســط اینســتاگرام واکنش نشان
داد .ســعید خطیبزاده در صفحــه توییتر خود
دراینارتباط نوشت« :اعالم لیستهای تروریستی،
از سوی کشورهای غربی به ابزاری برای جرمگیری
حمایت مردمی از آرمان فلسطین بدل شده است.
این لیستسازیهای ساختگی فقط گروههایی را
که در برابر آپارتاید اســراییلی مقاومت میکنند،
هدف قــرار نمیدهد ،بلکه هدف نخســت آنها
جامعه مدنی همان کشورهاست».

خبر
مخالفت اردوغان با برگزاری
انتخابات زودهنگام در ترکیه

رئیسجمهــور ترکیه روز گشــته در پی تقاضای
مخالفــان دولتــش بــرای برگــزاری انتخابات
زودهنــگام بــا این درخواســت مخالفــت کرد.
به گــزارش خبرگزاری اســپوتنیک ،رجب طیب
اردوغان ،رئیسجمهور ترکیه در پاسخ به تقاضای
مخالفان برای برگــزاری انتخابات زودهنگام بیان
کرد کــه انتخابات در ترکیه در ژوئن  2023طبق
برنامهریزی برگزار خواهد شد .اردوغان اظهار کرد:
«چه انتخابات زودهنگامی موضوع صحبت ما بوده
اســت؟ انتخابات در ژوئــن  2023برگزار خواهد
شد ».اخیرا ً مخالفان دولت اردوغان ازجمله کمال
قلیچداراوغلو ،رهبر حزب مردم جمهوریخواه به
دنبال افت شدید ارزش واحد پول ترکیه خواستار
برپایی هر چه سریعتر انتخاباتی زودهنگام در این
کشور شدند.

پوتین :موضع روسیه در قبال
فلسطین تغییر نمیکند

پوتین به رئیس تشــکیالت خودگردان فلسطین
گفــت که موضع روســیه در خصوص فلســطین
تغییر نمیکند .به گزارش خبرگزاری اسپوتنیک،
والدیمیر پوتین ،رئیسجمهوری روسیه در دیدار
با محمود عباس اظهار کرد که مسکو معتقد است
که تمام مســائل باید بر اســاس تصمیمات سابق
شورای امنیت سازمان ملل متحد حلوفصل شود.
پوتین طی جلســهای در سوچی با محمود عباس،
رئیس تشــکیالت خودگردان فلســطین ،گفت:
«موضع روســیه در قبال مســئله شهرکسازی
تغییر نمیکند .مشــکل مردم فلســطین باید بر
اســاس تصمیمات قبلی شــورای امنیت سازمان
ملل مرتفع شود و منافع تمام مردمی که در آنجا
زندگی میکنند ،باید در نظر گرفته شود».
پوتین ،رئیسجمهوری روســیه خاطرنشــان کرد
که علیرغم مشــکالت و موانع احتمالی ،مســکو
در این راســتا همکاری خواهد کرد .او حین این
دیدار به عباس گفت« :این خیلی مهم اســت که
جلســات منظمی را برگزار کنیم و نظرات خود را
در خصوص خاورمیانه به اشتراک بگذاریم .پوتین
افزود که انجام کار کمیسیون بین دولتی روسیه-
فلســطین که در جریان همهگیری کووید 19-به
حالت تعلیق درآمده است ،امری ضروری و حیاتی
است».

