بین الملل

پنج شنبه  31شهریور 1401
 25صفر .1444شماره 21040

تحلیل روز
دکتر سیدرضی عمادی

international@khorasannews.com

اینبارتهاجمآموزشیصهیونیستها!
مــدارس فلسطین در قدس اشغالی در اعتراض
به سیاستهای آموزشی رژیــم صهیونیستی و
یهودیسازی نظام آموزشی مدارس فلسطینی
اعتصاب سراسری را در دستور کار قرار دادند.
یکی از مهمترین راهبردهای رژیم صهیونیستی
علیه فلسطینیها ،هویتزدایی از آن هاست.
این راهبرد با اقدامهایی نظیر تخریب و مصادره
منازل فلسطینیها ،شهرکسازی ،تداوم اشغال
جغرافیا و تغییر در هویت مذهبی فلسطینیها
انجام میشود .رژیم صهیونیستی در سالهای
اخیردرسایهحمایتآمریکاییها،قدسراپایتخت
خود اعالم کرد و اکنون سعی دارد در کتاب های
فلسطینیهای ساکن قــدس اشغالی نیز این
موضوع را وارد و قدس را به عنوان پایتخت خود
معرفی کند .در یکی از کتابهای درسی که برای
سال تحصیلی جدید آماده شده ،صهیونیستها
در کتاب عربی ،از قدس به عنوان پایتخت و بزرگ
ترین شهر «اسرائیل» نــام بــردهانــد که در تضاد
کامل با حقایق تاریخ و در راستای یهودی سازی
اراضــی اشغالی فلسطین اســت .عــاوه بر این،
رژیم صهیونیستی در کتاب های فلسطینیها با
حذف اطالعات تاریخی و مذهبی آن ها ،ترویج
مراسم یهودی را در دستور کار خود قــرار داده
است  .صهیونیستها در کتاب های فلسطینیها
مراسم یهودی مانند عید پسح و تقدس روز شنبه
را ترویج و آثار تاریخی اسالمی ،عربی و مسیحی
را مــصــادره کــردهانــد .در همین حــال ،مقامات
رژیــم اشغالگر برپایی هرگونه برنامه ملی نظیر
برافراشتن پرچم فلسطین یا آموزش سرودهای
ملی فلسطین را در ایــن مــدارس ممنوع اعالم
کردهاند.هدفاصلیصهیونیستهاازایناقدام،
هویتزدایی از فلسطینیها و یهودیسازی نظام
آموزشی در مدارس فلسطینی است که در امتداد
سیاست اشغالگرایانه ارضی این رژیم قرار دارد.
به عبارت دیگر ،رژیم اشغالگر قدس ضمن این که
تغییر هویت را در قالب اشغالگری انجام میدهد،
تالش میکند آن را از طریق وارد کردن به کتاب
های درسی فلسطینیها به صورت فرهنگی نیز
نهادینهکند.درهمینراستا،جریانهاوگروههای
سیاسی فلسطینی در قدس با انتشار بیانیهای به
سیاستهای آموزشی جعلی و غیرمشروع رژیم
صهیونیستی در تحمیل کتاب ها و روشهــای
تدریساینرژیموقبولنکردنالگوهایتدریسدر
مدارسفلسطینیاعتراضوتاکیدکردند،اعتصاب
سراسریخودراآغازخواهندکرد.اتحادیهعمومی
معلمان فلسطین نیز همبستگی کامل خود را با
مدارس بیتالمقدس در اعتصاب اعالم و تصریح
کرده است :دانشآموزان ،معلمان ،کارمندان و
شوپرورشدر
دیگرکارکنانمدارسواداراتآموز 
اعتراض به محتوای آموزشی تکمیلی ،در مدارس
حاضرنخواهندشد.پیشترکمیتهاموردانشجویان
دانشکده ابراهیمی قدس هم با هشدار درباره
تعرض رژیم صهیونیستی به برنامههای مدارس
دولتی و خصوصی در قدس اشغالی اعالم کرده
بود :این مدارس در معرض تصمیمهای ظالمانه
رژیــم اشغالگر بــرای اعمال روش هــای تدریس
انحرافی است .رژیم صهیونیستی برای مواجهه
با این اعتراضها و بــرای تحمیل سیاستهای
آموزشی خود ،تهدید کرد در صورتی که معلمان و
مدیران مدارس فلسطینی از حضور در کالسها
و پیروی از الگوهای تدریس خ ــودداری کنند،
بودجهمدارسرادستکاریخواهدکرد.همچنین
مقاماترژیماشغالگر،دانشکدهابراهیمیقدسرا
تهدیدکردهبودنددرصورتیکهشیوههایتدریس
اعمالی را به کار نگیرد ،مجوز آن را باطل و آن را
تعطیلخواهندکرد.وزارتموسومبهمعارفرژیم
صهیونیستی نیز به تازگی مدارس قدس را برای
تفشار وآن
پیادهکردندستورالعملهایخودتح 
را شرط گرفتن حمایت مالی قرار داده است .این
رویکرد رژیم صهیونیستی نشان میدهد که این
رژیمدورتازهایازتقابلبافلسطینیهارااینباردر
قالبتهاجمآموزشیدردستورکار دارد.

خبر متفاوت

ترامپ محل نشستن بایدن در ردیف چهاردهم
کلیسای«وستمینستر»درمراسمخاکسپاری
ملکه را نشانه بیاحترامی به او و تحقیر آمریکا
دانست .ترامپ نوشت :ایــن چیزی اســت که
طی دو سال بر سر آمریکا آمد .بدون احترام! با
این حال ،زمان خوبی است برای رئیسجمهور
ما که ســران برخی کشورهای جهان سوم را
بشناسد .اگر رئیسجمهور بودم ،من را آن عقب
نمینشاندند و کشور ما بسیار متفاوتتر از االن
میبود .در امالک و مستغالت مثل سیاست و
زندگی ،مکان همه چیز است!!!

پوتینباهشداربهغرب،فرمانفراخوان ۳۰۰هزارنیرویذخیرهروسیهراصادرکرد

تهدیداتمی«بلوفنیست»!

فرمان والدیمیر پوتین بسیج  ۳۰۰هزار نیروی
ذخیره ارتش روسیه به منظور اعزام به جبهههای
جنگ اوکراین کلید خورد .رئیسجمهور روسیه
اعالم کرد« :ما فقط درباره بسیج جزئی صحبت
میکنیم».بااینحال،بهنظرمیرسدتاکیدپوتین
بر «جزئی» و محدود بودن فرمان بسیج نیروهای
ذخیره ،تالشی برای اعتراف نکردن به ضعفها
و مشکالت روسیه در تهاجم نظامی این کشور به
اوکراین است .تحلیلگران و کارشناسان بارها

شریفی -ده روز پس از ضد حمله ارتش اوکراین
برای پس گرفتن مناطق اشغال شده در شمال
شــرق و جنوب ایــن کــشــور ،روســیــه اع ــام کرد
نیروهای ذخیره خود را «بــرای دفاع از سرزمین
مادری»فراخواندهاست.پوتین ،دریکسخنرانی
تلویزیونی از پیش ضبط شده ،گفت« :من الزم می
دانم از پیشنهاد (وزارت دفاع) برای بسیج نسبی
شهروندانذخیرهوکسانیکهقبالخدمتکردهاند
و دارای تجربه مرتبط هستند ،حمایت کنم ».با

وزارتدفاعارمنستان،باردیگرجمهوریآذربایجانرابهنقضآتشبسدرخطوطتماس
نیروهای 2کشورمتهمکرد

ارتشیمنبهمناسبتسالروزانقالب۲۱
سپتامبربارونماییازموشکهایجدید
وپیشرفته،خطونشانتازهایبرای
ائتالفمتجاوزسعودیکشید
نمونههایمشابهدراینبردیکسومشدهاست!
و زمان آماده سازی آن برای شلیک نیز بسیار کم
است .موشک حاطم نیز سال گذشته در چند
نوبتاهدافیرادرعمقخاکسعودیبهویژهدر
اطرافشهرجده(بندرنفتیینبع)هدفقرارداد
وباموفقیتصددرصدهدفخودرامنهدمکرد.
بنابراین موشک حاطم به تازگی وارد سازمان
رزم ارتش یمن نشده و سابقه عملیاتی دارد و
سعودیهابارها درداینموشکرااحساسکرده
اند.همزمان،راهپیماییگستردهایبهمناسبت
هفتمینسالگردانقالب ۲۱سپتامبردراستان
صعدهیمنبرگزارشد.باآغازراهپیماییگسترده
در استان صعده ،مردم صنعا  ،پایتخت یمن نیز
در حال آمــاده شدن برای بزرگداشت این روز
هستند و بالگردها در آسمان صنعا  ،در حال
ریختن بستههای شکالت و شیرینی و هدیه به
مناسبت این روز ملی در یمن در مناطق مختلف
پایتخت هستند .شبکه المسیره نیز با پخش
برنامههای مختلف از جمله سرودهای ملی و
سخنرانیهای رهبر انصارا ،...از تدارک برای
آغــاز یک راهپیمایی گسترده در سراسر این
کشور خبر میدهد .شرکتکنندگان در این
راهپیمایی با در دست داشتن پرچمهای یمن و
پرچمهاییکهرویآنها،شعارجنبشانصارا...
یمن درج شــده و نیز تصاویر و پالکاردهایی
از «حسین بدرالدین الحوثی» رهبر پیشین
جنبش الحوثی و تصاویر «عبدالملک بدرالدین
الحوثی»رهبرکنونیانصارا...یمن،شعارهایی
در حمایت از انقالب و آزادی و محکومیت تجاوز
به یمن سر میدهند.

بیش از ســه دهــه از استقالل جمهوریهای
شوروی سابق میگذرد اما اختالفات مرزی به
جا مانده از آن دوران همچنان در گوشه و کنار
اینمنطقهپابرجاستوهرازگاهیموجبشروع
درگیری های خونین بین این کشورها میشود.
دیــروز نیز ایــروان ،باکو را به نقض آتش بس در
خطوط تماس نیروهای دو کشور متهم کرد.
وزارت دفاع ارمنستان با انتشار بیانیه ای اعالم
کرد :نیروهای نظامی جمهوری آذربایجان روز
سه شنبه ( ۲۰سپتامبر) با استفاده از سالح های
سبک به سمت مناطق شرقی ارمنستان شلیک
کرده اند .تاکنون ارتش جمهوری آذربایجان به
اتهام های طرف ارمنی پاسخی نداده است .در
جریان درگیری های نظامی هفته گذشته دو
طرف ،تلفات انسانی چشمگیری به دو کشور
وارد شده است .در همین خصوص ،وزارت دفاع
جمهوری آذربایجان تلفات نظامیان آذری در
نبردهایهفتهگذشتهرادرمجموع 80تناعالم
کرده است .ارتش ارمنستان نیز تلفات نیروهای
ارمنی را در جریان درگیری های هفته گذشته
 207تن اعالم کرده است .طی حدود دو سال
گذشته و پس از امضای توافق نامه ماه نوامبر،
بــدون شــک ،درگــیــری هــای هفته گذشته در
روزهای  12و  13سپتامبر ،شدیدترین درگیری
میان نیروهای نظامی باکو و ایــروان تلقی می
شود .ناگفته نماند که پس از پایان درگیری های
 44روزه نظامی باکو و ایــروان و امضای توافق
نامه آتش بس میان سران جمهوری آذربایجان
و ارمنستان که به جنگ دوم قــره بــاغ مشهور
شــده اســت ،با میانجیگری پوتین توافق نامه
صلح قره باغ در نیمه شب نهم ماه نوامبر سال
 2020میالدی به امضا رسید .با وجود امضای
توافق نامه آتش بس ،مقام های دولت باکو به
خصوص شخص الهام علی اف رئیس جمهور

حمله بایدن به پوتین

رئیسجمهورآمریکادرسخنرانیخوددرمجمععمومیسازمانمللباتکرارادعاها
دربارهتوافقباایرانگفت:هدفپوتین،حذفاوکراینازنقشهاست

جو بایدن ،رئیسجمهور آمریکا در سخنرانی
خوددرهفتادوهفتمیناجالسمجمععمومی
سازمانمللمتحدمدعیشدواشنگتنخواستار
پایان یافتن جنگ در اوکــرایــن اســت .بایدن
همچنین با اشــاره به نظم جهانی تحت سلطه
آمریکا مدعی شد که «نظم قانونمحور» توسط
برخیکشورهاتحتحملهقرارگرفتهاست.وی
درباره جنگ اوکراین گفت« :روسیه در اقدامی
شــرمآور با حمله بیرحمانه و غیرضروری به
اوکراین ،اصول محوری منشور سازمان ملل را

زیر پا گذاشته است ».او مدعی شد هدف پوتین
وروسیهازبینبردنحقاوکراینبرایزیستنبه
عنوان یک کشور مستقل است .او گفت« :اجازه
بدهیدبهزبانسادهصحبتکنیم.یکعضودایم
شورایامنیتسازمانمللبههمسایهاشحمله
و تالش کرد این کشور مستقل را از نقشه حذف
کند».رئیسجمهور آمریکا در بخش دیگری
از اظهاراتش به مذاکرات رفع تحریمهای وین
هم اشــاره کرد و گفت« :آمریکا آمــاده بازگشت
دوجانبه به برنامه جامع اقدام مشترک است؛

اگر ایــران به تعهداتش عمل کند».وی اضافه
کرد« :آمریکا به صراحت گفته است :ما به ایران
اجازهنخواهیمدادبهسالحهستهایدستپیدا
کند.منهمچنانمعتقدمکهدیپلماسیبهترین
راه رسیدن به این هدف است».رئیسجمهور
آمریکا همچنین در اظهاراتی مداخلهجویانه
دربارهناآرامیهادرایرانگفت«:امروزمادرکنار
شهروندانشجاعوزنانشجاعایرانهستیمکه
همین االن در حال تظاهرات برای رسیدن به
حقوقاساسیشانهستند».

پرونده «ابوعاقله» در دیوانکیفری بینالمللی
سندیکای روزنامهنگاران فلسطینی اعالم کرد
که پرونده «شیرین ابوعاقله» خبرنگار فلسطینی
الجزیره به دیوان کیفری بینالمللی تحویل داده
شد .شیرین ابوعاقله خبرنگار فلسطینی شبکه
الجزیره قطر بود که  11می  2022در جنین
در کرانه باختری توسط نظامی اسرائیلی ترور
شد و به شهادت رسید .فلسطینیها و همچنین
شبکهالجزیرهقطربرترورعمدیویتأکیددارند

▪روندجنگتغییریمیکند؟

جاستین برانک ،یک تحلیلگر دفاعی در موسسه
سلطنتی خــدمــات نظامی و امنیتی بریتانیا
( ،)RUSIمیگوید :آمــوزش و بسیج سربازان
جدید ممکن است تا شش ماه طول بکشد ،حتی
اگرپوتینبهدنبالفراخواندننیروهایذخیرهای
است که قب ً
ال تجربه نظامی داشتهاند .جاستین
برانک همچنین میگوید :بسیاری از ماموران
و درجـــهداران روســی که باید آن ها را آمــوزش
دهند ،در نبردهای اوکراین درگیر هستند یا
کشته شــدهانــد .نیروهای جدید به واحدهای
روسی ملحق یا جایگزین این واحدها خواهند
شد ،واحدهایی که هم از نظر پرسنل و هم از نظر
تجهیزات متحمل خسارات سنگینی شدهاند.
برای این که یک نیروی رزمی مؤثر باشد ،آن ها به
چیزیبیشازتفنگنیازدارند.یکیازحوزههایی
که ممکن است در درازمــدت تفاوت ایجاد کند،
تــدارکــات اســت ،رانــدن کامیونها و رساندن
سوخت به خط مقدم و آزاد کردن سایر نیروهای
ارتــش بــرای جنگ .دولــت روسیه همزمان با
فراخوان نیروهای ذخیره ،شمار کشته شدگان
خود در جنگ علیه اوکراین را اعالم کرد .سرگئی
شویگو ،وزیر دفاع روسیه ،شمار تلفات ارتش این
کشور در جنگ تهاجمی علیه اوکراین را پنج هزار
و  ۹۳۷نفر اعالم کرد .این نخستین بار در چند
ماه گذشته است که رهبر مسکو بهطور رسمی
آمــاری از تلفات ارتش روسیه منتشر میکند.
با این حال ،ناظران نظامی تصور میکنند که
روسیه متحمل تلفات بسیار بیشتری شده است.

آتش افروزی بی پایان باکو

رونمایی انصارا . . .از
موشک های مخوف

رژه نیروهای مسلح دولت نجات ملی یمن در
صنعا نشان داد که ارتش این کشور به موشک
های بالستیک نقطه زن با قابلیت هدایت تا
لحظهاصابتدستیافتهاست .بهگزارشمهر،
بهمناسبتسالروزپیروزیانقالب ۲۱سپتامبر
و در جریان رژه باشکوه نظامی با حضور مهدی
المشاط رئیس شورای عالی سیاسی یمن در
میدان السبعین در صنعا پایتخت یمن ،سالح
جدید و رعــب آوری رونمایی شــد .در جریان
این مراسم از سالح های بازدارنده ،از موشک
های بالستیک دوربــرد گرفته تا سامانه دفاع
هواییودریاییرونماییشد.ازجملهاینسالح
ها می تــوان به موشک حاطم ،موشک فلق،
حیدر ،موشک دریــای ســرخ ،موشک معراج،
موشک قدس ۳و دیگر موشک های راهبردی و
رعب آور اشاره کرد .کانال اخبارسوریه نوشت:
برخی میگویند موشک حاطم همان موشک
خیبرشکناستکهچندیپیشباحضوررئیس
ستادمشترکنیروهایمسلحودرشهرموشکی
نیروی هوافضای سپاه از آن رونمایی شد با این
حال به نظر میرسد حاطم به لحاظ ابعاد کمی
کوچکترازخیبرشکنباشدبااینحالدرعکس
چیزی مشخص نیست و باید منتظر اعالم ابعاد
دقیق و همچنین برد نهایی این موشک توسط
مقاماتنظامییمنیباشیم.موشکخیبرشکن
دارای سوخت جامد مایل پرتاب است که در
واقع جدیدترین نسل از موشک های خانواده
فاتح است و بردی معادل 1450کیلومتر دارد.
با طراحی جدید و استفاده از کامپوزیت های
سبک تر در ساخت بدنه ،وزن موشک نسبت به

اشاره کردهاند که کرملین با وجود نیاز به نیروی
بیشتر در جنگ اوکراین از اعالم بسیج عمومی به
دلیل واهمه از واکنش تند مردم روسیه خودداری
میکند .رئیس جمهور روسیه دیــروز همچنین
کشورهای عضو پیمان آتالنتیک شمالی (ناتو) را
به تهدید این کشور با سالحهای اتمی متهم کرد و
هشداردادکهمسکونیزابزارهاینابودکنندهایدر
اختیارداردکهازتسلیحاتناتوپیشرفتهترهستند.
پوتینتهدیدکرداگرتمامیتارضیروسیهبهخطر
بیفتد ،این کشور از تمام ابزاری که در اختیار دارد
بــرای محافظت از خود و شهروندانش استفاده
میکندواینحرف«یکبلوفنیست».جانکربی،
سخنگوی شورای امنیت ملی دیروز در واکنش
به «تهدید اتمی» والدیمیر پوتین ،اعالم کرد که
آمریکا تهدید استفاده از تسلیحات هستهای در
جنگاوکراینراجدیمیگیردودرصورتچنین
اقدامی «عواقب شدید» در انتظار روسیه خواهد
بود .به گزارش شبکه ایبیسی ،او گفت« :این
یغیرمسئوالنهازسوییکقدرتهستهای
لفاظ 
اســت .وضعیت استراتژیک آن ها(روسیه) را
در بهترین صورتی که میتوانیم زیر نظر داریم
تا ما نیز در صــورت لــزوم وضعیت خود را تغییر
دهیم اما اکنون هیچ چیزی که داللت بر چنین
ضرورتی باشد ،وجود نــدارد ».پس از اظهارات
پوتین شاخص هر دالر آمریکا که ارزش آن در
برابر واحدهای پولی دیگر چون یورو ،ین ژاپن و
پوند بریتانیا مشخص میشود ،روز چهارشنبه به
 110.87واحد رسید .این رقم باالترین شاخص
دالر آمریکا از سال  ۲۰۰۲به شمار میرود.

اما ارتــش اسرائیل ضمن اذعــان به این که این
جنایت توسط نظامیان اسرائیلی انجام شد،
ادعا کرد این جنایت به صورت غیرعمد رخ داده
است .کشتار غیرنظامیان به ویژه خبرنگاران در
مواجهه نظامی صهیونیستها با فلسطینیان نه
یک اتفاق ناخواسته و استثنا بلکه روندی ثابت
و سازمانیافته اســت .ابوعاقله به عنوان یک
فلسطینی غیرنظامی که از قضا خبرنگار نیز بود،

هدف نظامیان صهیونیستی قرار گرفته است .از
سال 2000تاکنون 45خبرنگارتوسطنظامیان
صهیونیستیبهشهادترسیدهاندوترورابوعاقله
نیز آخرین آن نخواهد بود .درخواست از دیوان
کیفری برای رسیدگی به این جنایت به این دلیل
است که این دیوان در سال 2021طی بیانیهای
صالحیتخودرابرایرسیدگیبهجنایتهایبه
وقوعپیوستهدرسرزمینهایاشغالیاحرازکرد.
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آذربایجان ،با توصیه و راهنمایی های برخی
از سیاستمداران بیگانه ،تالش کرده اند ماده
جدیدی به توافق نامه 10ماده ای رئیس جمهور
روسیه اضافه کنند .بر اساس این ماده ،رئیس
جمهور آذربایجان عزم خود را جزم کرده است تا
ازاستانجنوبیسیونیکارمنستان،داالنیرابه
عرض 5کیلومتروطول 60کیلومتر،ازارمنستان
تاجمهوریخودمختارنخجواندراختیاربگیرد.
الهام علی اف نام این داالن را «داالن زنگزور» و
دولت ترکیه نام این راه ارتباطی را «داالن ترک»
گذاشته است .مقام های ارمنستان به تازگی به
اشکال مختلف اعالم کرده اند ،پیش از جنگ
دوم قــره بــاغ ،مقام هــای ترکیه بارها از دولت
ایروان خواستار دریافت چنین داالنی شده اند.
بحث این داالن پیش از این نیز مطرح بــوده و
دولت ترکیه این راه ارتباطی را پیگیری می کرده
است .مقام های دولت ایــروان نیز با واگــذاری
داالن به جمهوری آذربایجان مخالفت و تصریح
کرده اند که تنها بر اساس توافق نامه 10ماده
ای صلح ،حاضر هستند مسیرهای ارتباطی
جمهوریآذربایجانبهنخجوانرادراختیاردولت
باکو قرار دهند .بر اساس ماده نهم توافق نامه ماه
نوامبر ،مقرر شده است جمهوری آذربایجان از
اراضــی ارمنستان به نخجوان دسترسی یابد و
در مقابل ،ارمنستان نیز از طریق الچین به قره
باغ کوهستانی مرتبط شود .در واقع ،این مسیر
ارتباطی در زمان اتحاد جماهیر شوروی نیز دایر
بودهاستووسایطنقلیهجمهوریآذربایجاناعم
از سواری ،راه آهن و خطوط هوایی از این مسیرها
به نخجوان مرتبط می شدند اما در شرایط فعلی
دولتالهامعلیافتالشمیکندمسیردیگریاز
ارمنستاندریافتکندکهاینمسیرمیتواندبرای
دولت«نیکولپاشینیان» حکمنابودیارمنستان
راداشته باشد.

پیشخوان بین الملل

یتسمن در تــازه ترین شماره خــود با
نیو اِس ِت
َ
طراحی جالب توجهی روی جلد به مرگ ملکه
انگلستان و وارث تخت پادشاهی او پرداخته
است .این هفته نامه با طراحی نیمرخی از ملکه
الیزابت که در داخل آن چهره شاه جدید بریتانیا
یعنی چارلز سوم دیده می شود ،در پرونده ای با
عنوان «جانشین» پایان یک دوره در این کشور و
چگونگی ادامه یافتن پادشاهی در آینده بریتانیا
را زیر ذره بین برده است.

قاب بین الملل

سگ های ملکه انگلیس پس از خاک سپاری او
در قلعه وینسور /رویترز

چهره روز
نتانیاهو ،رئیس مخالفان
کابینه رژیم صهیونیستی با
حمله به نخستوزیر موقت
ایــن رژیــم گفت :الپید در
برابر تهدیدهای نصرا...
کام ً
ال عقبنشینی کرد .نصرا ...الپید را تهدید
کرده که اگر میدان کاریش را قبل از امضای
قرارداد گازی با لبنان فعال کنیم ،به اسرائیل
حمله خواهد کرد .الپید وحشت کرد و کاریش
را فعال نکرد.

نمای روز

رجــب طیب اردوغــــان رئیس جمهور ترکیه
کــه بــه منظور شــرکــت در هفتاد و هفتمین
نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در
نیویورک به سر میبرد ،با یائیر الپید ،نخست
وزیر رژيم صهيونيستى دیدار و گفتوگو کرد.
این دیــدار در خانه ُتــرک ( )Türkeviو بدون
حضور خبرنگاران و پشت درهای بسته صورت
گرفت .رئیسجمهور ترکیه با نمایندگان جامعه
یهودیان آمریکا هم دیــدار کــرد .اردوغ ــان در
مالقات با سران جامعه یهودی آمریکا اعالم کرد
که قصد دارد از اسرائیل بازدید کند.

