
لفاظی ترامپ و مقام پیشین امنیت ملی آمریکا بر سر 
دیوار مکزیک با چاشنی ایران

معاون مشاور امنیت ملی پیشین آمریکا در پاسخ به رئیس جمهور کشورش 
تاکید کرد پولی که ایران با اجرای برجام دریافت کرد، متعلق به خود ایران 

بوده است.
به گزارش ایسنا، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در پیامی توئیتری بار دیگر 
این ادعای خود را تکرار کرد که واشنگتن با اجرای توافق هسته ای 150 میلیارد دالر 

به ایران پرداخت کرد.
وی در پیام خود نوشت: دموکرات ها و رئیس جمهور اوباما 150 میلیارد دالر به 
ایران پرداخت، اما هیچ چیز دریافت نکردند اما نمی توانند پنج میلیون دالر برای 

امنیت ملی و یک دیوار بپردازند.
ترامپ در اینجا به ساخت دیوار حائل در مرز آمریکا و مکزیک اشاره دارد که با 

مخالفت نماینده های دموکرات روبرو شده است.
بن رودز معاون مشاور امنیت ملی آمریکا در دوران ریاست جمهوری اوباما با انتشار 
یک پیام در صفحه توئیتر خود به این ادعای ترامپ واکنش نشان داد و آن را یک 

دروغ توصیف کرد.
وی نوشت: این یک دروغ است. تحریم ها رفع شد، این پول برای ایران بود، و ایران 
برنامه هسته ای اش را محدود کرد )برخالف کره شمالی(. اجازه بده ببینیم مکزیک 
چه زمانی برای ساخت دیوار همان طور که گفتی پول پرداخت می کند، چراکه تو 

برای عملی کردن وعده های اصلی انتخابی ات بسیار ضعیف هستی.

پذیرش مسافران ایرانِی گرجستان سخت تر می شود
شرایط پذیرش مسافران در مسیر تهران ـ تفلیس، همزمان با تشدید 

بدرفتاری ماموران فرودگاه این کشور با برخی از ایرانی ها، اعالم شد.
به گزارش ایسنا، ایران دیروز گالیه مندی خود را از وضعیت برخورد ماموران مرزی 
گرجستان با برخی اتباع ایرانی، به سفیر آن کشور ابالغ کرد. دستیار وزیر امور 
خارجه کشورمان، برخوردهای نامتعارف بعضی از ماموران مرزی گرجستان و افزایش 
میزان بازگرداندن اتباع ایرانی را مغایر با روابط دوستانه فیمابین اعالم کرد و تداوم 
این روند را آسیب زننده به روابط و ارتباطات خوب مردم دو کشور دانست. »یوسب 
چاخواشویلی« نیز با اظهار تاسف از برخی برخوردهای صورت گرفته، قول داد: شخصا 

به تفلیس سفر و موارد را پیگیری و نتیجه را اعالم کند.
وزارت امور خارجه و سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشورمان 
نیز در ادامه بازگرداندن اتباع ایرانی از مرزهای گرجستان درخواست کردند؛ تا اطالع 

ثانوی از انجام سفر غیرضروری به این کشور خودداری شود.
امروز یک شرکت هواپیمایی ایرانی که پروازهای مستقیم تهرانـ  تفلیس را پس 
از لغو روادید بین دو کشور برقرار کرده است، در اطالعیه ای از تمام چارترکننده ها 
و آژانس های مسافرتی درخواست کرد مسافران را نسبت به شرایط "سختگیرانه" 

پذیرش در مسیر تهرانـ  تفلیس توجه کنند.
در این اطالعیه آمده است: »با توجه به اعمال سیاست های سخت گیرانه پلیس 
فرودگاه تفلیس در روزهای اخیر و آمار باالی مسافران INAD )تایید نشده و 
بازگردانده شده( در مسیر فرودگاه امام خمینی )ره(ـ  تفلیس، به این وسیله از تاریخ 
۲۲ آذرماه ۹۷، مسافران محترم در این مسیر تنها با داشتن شرایط مشخص، پذیرفته 

خواهند شد. )به استثناء مسافران دارای اقامت کشور گرجستان(.
این شرکت هواپیمایی از چارترکننده ها و آژانس های مسافرتی خواسته است 

مسؤول اطالع رسانی به زیرمجموعه ها و مسافران باشند.
دولت گرجستان هنوز پاسخ شفافی درباره برخوردهای اخیر ماموران فرودگاه این 
کشور که گفته می شود تحت تاثیر تغییر رییس جمهور و سیاست های مهاجرتی این 
کشور بوده، نداده است. این شرایط نیز از سوی شرکت های ایران به این شرح تعیین 
شده است: الزام همراه داشتن بلیت برگشت )در مسیر ایرانـ  گرجستان(، واچر هتل، 

بیمه مسافرانی و هزینه سفر متناسب با تعداد روزهای اقامت.
ایران و گرجستان از سال ۲01۶ رژیم لغو روادید را به اجرا گذاشته اند که به گفته 
سفیر این کشور در تهران، از آن زمان تا کنون سفر ایرانی ها به گرجستان ۶00 

درصد رشد داشته است.

جلسه امروز هاسپل با رهبران مجلس نمایندگان آمریکا 
درباره پرونده خاشقجی

یک مقام در مجلس نمایندگان آمریکا به خبرگزاری رویترز گفت، رئیس 
سازمان اطالعات مرکزی آمریکا )سیا( در جلسه ای پشت درهای بسته 
رهبران مجلس نمایندگان آمریکا و رهبران کمیته های امنیت ملی را در 

جریان پرونده جمال خاشقجی خواهد گذاشت.
به گزارش ایسنا، جینا هاسپل، رئیس سیا هفته پیش در جلسه  پشت درهای بسته، 
مقامات مجلس سنا را در جریان این پرونده و وضعیت آمریکا و عربستان قرار داده 
بود که منجر شد اعضای برجسته سنا اظهارات آتشینی درباره پرونده قتل جمال 
خاشقجی روزنامه نگار منتقد سعودی داشته باشند و با اطمینان بیشتری به دست 

داشتن محمد بن سلمان ولیعهد سعودی در قتل خاشجی صحبت کنند.
روزنامه وال استریت ژورنال پیشتر نوشته بود، هاسپل با مطلع ساختن رهبران سنا 
درباره قتل خاشقجی در حالی موافقت کرد که در جلسه ای با حضور وزیران خارجه 

و دفاع آمریکا درباره روابط عربستان و آمریکا حاضر نشد.
در این راستا باب کورکر، رئیس کمیته روابط خارجه مجلس سنای آمریکا رای 
گیری روز سه شنبه درباره طرح مسؤول دانستن بن سلمان در قتل خاشقجی را 

مطرح کرده است.
وی گفت،  ممکن است سنا با این طرح موافقت کند اگر این طرح رای بیاورد به 

کاخ سفید فرستاده می شود تا ترامپ آن را امضا یا رد کند.

باال گرفتن انتقادها نسبت به صالحیت رهبری »ترزا می« 
از سوی نمایندگان حزب محافظه کار انگلیس، راه را برای 
به چالش کشیدن وی در مقام نخست وزیر توسط دیگر 
احزاب سیاسی در مجلس این کشور بازکرده و احتمال 
اروپایی  کشور  این  در  را  سراسری  انتخابات  برگزاری 

افزایش داده است.
به گزارش روز چهارشنبه ایرنا، »گراهام بردلی« دبیر کمیته 
1۹۲۲ حزب محافظه کار امروز صبح اعالم کرد که دستکم 48 
نامه اعالم بی اعتمادی به صالحیت رهبری »ترزا می« دریافت 

کرده است.
هر چند شمار و نام و نشان این نمایندگان اعالم نشده است، اما 
بر اساس رویه سیاسی، رأی گیری درباره صالحیت نخست وزیر با 
دریافت 48 درخواست، معادل 15 درصد کل نمایندگان حزب 
به  نسبت  تن   15۷ درصورتی که  و  می شود  آغاز  محافظه کار 
صالحیت نخست وزیر اعالم بی اعتمادی کنند، وی برکنار می شود.
رأی گیری درباره رای اعتماد به نخست وزیر انگلیس بین ساعت 
برگزار  به وقت تهران(  تا۲3:30   ۲1:30( لندن  به وقت  18تا۲0 
می شود و چنانچه »می« از آن جان سالم به درببرد، در مقام خود 
باقی می ماند و در غیر این صورت باید از مقام خود کناره گیری 
حالتی،  چنین  در  بود.  درون حزبی  انتخابات  منتظر  و  کرده 
عالقمندان به برعهده گرفتن مقام ریاست حزب محافظه کار، اعالم 
نامزدی کرده و پس از هفته ها برگزاری نشست های درون حزبی، 
دو نفر به عنوان نامزدهای نهایی انتخاب شده و به رأی گذاشته 
می شوند. گفتنی است ازآنجایی که حزب محافظه کار، اکثریت 
مجلس عوام را در اختیار دارد، انتخاب هر فردی به ریاست این 

حزب به معنی سپردن منصب نخست وزیری به خواهد بود.
منابع انگلیسی می گویند تا اینجای کار 10۷ هم حزبی »می« به 
ادامه رهبری وی اعالم وفاداری کرده و چنانچه 51 نماینده دیگر 
نیز به این مساله اذعان کنند، می توان انتظار داشت که نخست وزیر 

از مرحله نخست این بحران عبور خواهد کرد.
رهبری »می« حمایت  ادامه  از  که  کابینه  اعضاء  از  گذشته 
کرده اند، افرادی مانند دیوید کامرون نخست وزیر اسبق انگلیس که 
تخم جدایی انگلیس از اتحادیه اروپا را سال ۲013 شکاند، گفته 
است: 'در مسیر رسیدن به بهترین توافق با شرکایمان در اتحادیه 
اروپا، نبایستی مانعی ایجاد شود.' او ابراز امیدواری کرده است که 
»می« وزیر سابق کشور در زمان رهبری او بر حزب محافظه کار، 

در رای گیری امروز پیروز شود.
»می« امروز طی سخنانی در مقابل دفتر نخست وزیری هشدار 
داد که برکناری او از قدرت، روند برگزیت و آینده این کشور را به 

خطر می اندازد.
او یادآور شد که دستیابی به توافق نهایی با اتحادیه اروپا و 
منطبق با خاستگاه نمایندگان کشورش، به زودی قابل تحقق است 
و در این رابطه به دیدارهایی که دیروز با آنگال مرکل صدراعظم 
آلمان، دونالد توسک رئیس شورای اروپا و ژان کلود یونکر رئیس 

کمیسیون اروپا داشته اشاره کرد.
به  تا  کند  سفر  دوبلین  به  بود  قرار  امروز  کرد،  اضافه  وی 

تالش هایش در این زمینه ادامه دهد، 'اما اینک در لندن می مانم تا 
از رهبری  خود در برابر همکاران پارلمانی ام دفاع کنم'.

نخست وزیر انگلیس هشدار داد: تغییر نخست وزیر در حالی 
کشور را دچار ابهام می کند که در حال حاضر کمتر از عهده آن 
برمی آییم و عنان مذاکرات برگزیت از دست دولت خارج می شود.

»می« با نزدیک شدن به مهلت قانونی خروج انگلیس از اتحادیه 
به توافق  تا  افزود که رهبر جدید فرصت نخواهد داشت  اروپا، 
برگزیت دست پیدا کند و آن را به تائید پارلمان برساند که به گفته 
او سبب می شود اجرای ماده 50 پیمان لیسبون که ناظر بر خروج 
انگلیس از اتحادیه اروپاست، به تعویق افتاده و یا پس گرفته شود. 
'این بدین معناست درست زمانی که مردم می خواهند ما به کارمان 

ادامه دهیم، برگزیت به تعویق افتاده و یا متوقف شود.'
وی افزود: تغییر رهبری در کشور، اساس مذاکرات با اروپا را 
تغییر نخواهد داد و سبب ایجاد شکاف بیشتر میان نمایندگان 
خواهد شد، این در حالی است که باید در کنار هم به کشور خدمت 

کنیم.
نخست وزیر انگلیس هشدار داد که اقدام هم حزبی هایش برای به 
چالش کشیدن رهبری او، 'به سود منافع ملی نیست' و یادآور شد 
که حزب محافظه کار اینک مسئولیتی ملی و تاریخی بر عهده دارد. 
»می« سخنان خود را با این کالم به پایان برد که برای پایان دادن 

به مأموریت برگزیت، در جای خود باقی می ماند.
بررسی  به  هم اکنون  از  انگلیس  رسانه های  حال  همین  در 
نامزدهای احتمالی برای جایگزینی نخست وزیر پرداخته و فهرستی 

را منتشر کرده اند که در آن نام افرادی همچون بوریس جانسون 
وزیر مستعفی امور خارجه، دومینیک راب وزیر مستعفی امور 
برگزیت، ساجد جاوید وزیر کشور، مایکل گوو وزیر محیط زیست 
و جرمی هانت وزیر امور خارجه به چشم می خورد. در این میان، 
پیش بینی می شود بوریس جانسون که رگه هایی از قدرت طلبی 
حتی در دوران تصدی وزارت امور خارجه در او دیده می شد، از 

شانس باالیی برای جایگزینی »می« برخوردار باشد.
به  امروز  »می«  هم حزبی های  چنانچه  حالت،  بهترین  در 
صالحیت او رأی اعتماد بدهند، با چالش دیگری از سوی سایر 
احزاب سیاسی در این کشور مواجه خواهد شد که عاقبت آن به 

انحالل پارلمان و برگزاری انتخابات سراسری منجر خواهد شد.
لیبرال دمکرات،  ایرنا؛ سران چهار حزب سیاسی  به گزارش 
پلید کیمرو، ملی اسکاتلند و سبز انگلیس روز گذشته )سه شنبه 
(در نامه ای خطاب به 'جرمی کوربین' رهبر حزب مخالف دولت، 
شده اند.  نخست وزیر  به  اعتماد  رأی  عدم  الیحه  ارائه  خواستار 
نویسندگان این نامه با توجه به نزدیک شدن مهلت خروج انگلیس 
از اتحادیه اروپا، بر لزوم اقدام سریع حزب کارگر تأکید کرده و 
نوشته اند: بایستی اطمینان حاصل کنیم که زمان کافی برای اقدام 

جایگزین وجود دارد.
رهبران احزاب یادشده تصریح کرده اند: حزب کارگر درصورت 
ارائه الیحه عدم رأی اعتماد به نخست وزیر، از حمایت کامل آنها 
برخوردار است و 'الزم است پارلمان پیش از آنکه دیر شود زمام 

امور را در دست گیرد.

نخست وزیر انگلیس روز دوشنبه از بیم شکست در پارلمان، 
اعالم کرد که رأی گیری درباره توافقنامه برگزیت را به تعویق 
انداخته است تا آخرین فرصت خود را برای نجات این توافق و 

ماندن در قدرت، به بوته آزمایش بگذارد.
توافقنامه برگزیت پس از دو سال مذاکرات فشرده انگلیس و 
اتحادیه اروپا، ماه گذشته )نوامبر( در بروکسل به تصویب سران ۲۷ 
کشور اروپایی رسید و قرار بود روز سه شنبه در پارلمان انگلیس 
به رأی گذاشته شود تا پس از تائید ملکه انگلیس به قانون تبدیل 
شود. با این  حال، تأخیر در برگزاری این رأی گیری سبب شده 
است تا فضای پارلمان از عصر روز دوشنبه به شدت دچار تشنج 
شود. »جان برکو« رئیس مجلس عوام انگلیس طی اظهاراتی از 
تصمیم دولت انگلیس برای لغو رأی گیری به گفته او در دقیقه 
آخر، به شدت انتقاد کرد و با اشاره به اینکه نزدیک به 150 تن 
)معادل یک چهارم( از نمایندگان با وی، هم عقیده هستند، خواستار 

تجدیدنظر دولت در باره این موضوع شد.
نخست وزیر انگلیس کمتر از چهار ماه مانده به خروج رسمی 
کشورش از اتحادیه اروپا، تالش می کند تا توافقنامه برگزیت را 
از سد پارلمان بگذراند. بااین حال ناظران بر این باورند که او هیچ 

شانسی برای تصویب این توافقنامه تا پیش از مهلت مقرر ندارد.
بحران سیاسی در انگلیس زمانی تشدید خواهد که هم حزبی های 
»می« در رأی گیری امروز به او رأی اعتماد نداده و سایر نمایندگان 
را  او  نخست وزیر،  صالحیت  عدم  طرح  با  نیز  سیاسی  احزاب 

ضربه فنی کنند.
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راهپیمایی در استراسبورگ موقتا ممنوع شد
مقام های فرانسه امروز )چهارشنبه( به صورت موقت برگزاری هرگونه راهپیمایی را در استراسبورگ و در نتیجه تیراندازی روز سه شنبه ممنوع کردند. به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، لوران نونیه، معاون امور امنیتی وزیر کشور 

فرانسه گفت: این اقدام از امروز برای استراسبورگ اعمال شده است. وی همچنین گزارش های مربوط به این مساله را که این اقدام در جهت سرکوب تظاهرات جلیقه زردها بوده، رد کرد. براساس گزارش وزارت کشور فرانسه، در نتیجه تیراندازی 
در استراسبورگ و در نزدیکی یک بازار کریسمس سه تن کشته و 13 تن دیگر نیز زخمی شدند.

اخبار از سوی نمایندگان حزب محافظه کار انگلیس صورت گرفت

 چالش اعتماد به نخست وزیری »ترزا می« 

گوترش به مذاکرات یمن می پیوندد

دور جدید مذاکرات اوایل ۲۰۱۹ برگزار می شود

 سفیر جدید ایران در قزاقستان استوارنامه خود را تقدیم کرد

فرستاده سازمان ملل به یمن اولین نشست مستقیم را با رؤسای هیئت های 
دولت مستعفی یمن و هیئت انصاراهلل در سوئد با حضور سفرای پنج کشور 

عضو دائم شورای امنیت برگزار کرد.

به گزارش ایسنا، خبرنگار الجزیره در سوئد گزارش داد که مارتین گریفیث، فرستاده 
سازمان ملل به یمن روز سه شنبه اولین نشست رو در رو میان رؤسای هیئت های 
دولت مستعفی یمن و انصاراهلل در سوئد را با حضور سفرای کشورهای عضو دائم 

شورای امنیت برگزار کرد.
دو هیئت لیست اسرا و بازداشت شدگان را مبادله کردند. رئیس کمیته اسرا در 
هیئت انصاراهلل اعالم کرد که تمامی اسرا و بازداشت شدگان ۲0 ژانویه آزاد خواهند شد.

دو هیئت دو هفته مهلت دارند تا پرونده ها را بررسی و از اسامی و اوضاع افراد 
مشخص شده اطمینان حاصل کنند.

همچنین قرار است آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل روز پنجشنبه در اختتامیه 
مذاکرات صلح در سوئد حاضر شود و با طرف های مذاکره کننده دیدار کند.

فرحان حق، معاون سخنگوی دبیرکل سازمان ملل اظهار کرد: آنتونیو گوترش 
توافق تبادل اسیران بین طرفین درگیری در یمن را گامی مثبت خواند و گفت،  
سازمان ملل آماده پاسخگویی به خواسته های لجستیکی در رابطه با تکمیل این 

توافق است.
ما  و  می گیرد  صورت  توافق  این  جزئیات  بررسی  برای  تالش هایی  گفت:  حق 
می خواهیم مطمئن شویم که طرفین درگیر می توانند بار دیگر به هم اعتماد کنند 

و درگیری ها را خاتمه دهند.
مارتین گریفیث تأکید کرد که دور جدید مذاکرات اوایل ۲01۹ برگزار می شود و 

موعد و مکان آن با دقت بررسی خواهد شد.
وی گفت که هر دو طرف در این باره تصمیم خواهند گرفت.

وزیر خارجه دولت مستعفی یمن نیز اعالم کرد که هیئت این دولت لیست 85۷۶ 
بازداشتی انصاراهلل را تحویل داده است.

به گفته منابع، لیست اسرای دو طرف شامل حدود 15 هزار اسیر است. صنعا و 
سیئون به عنوان محل تبادل اسرا با نظارت صلیب سرخ مشخص شده است. دوره 

اجرای این توافق 48 روز است.
به گفته منابع، لیست اسرای انصاراهلل ۷500 تن و لیست دولت شامل 8۲00 تن 

بوده است.
رئیس هئیت صلیب سرخ در یمن نیز در این باره گفت که احتماال تبادل اسرا چند 

هفته به طول بینجامد.
وی افزود: طی ماه های گذشته سوءتغذیه در میان یمنی ها افزایش داشته و حتی در 

صورت توقف درگیری ها این کشور با گرسنگی مواجه است.
در مذاکرات سوئد سازمان ملل پیشنهاد عقب نشینی گروه های مسلح از هر دو طرف 
را از شهر ساحلی الحدیده و تشکیل یک کمیته موقت برای اداره شهر را داد. این 

پیشنهاد همچنین شامل استقرار ناظران سازمان ملل در این  شهر است.
در همین راستا، یکی از اعضای دولت مستعفی یمن بعید دانست که در مذاکرات 

سوئد آتش بس اعالم شود.

امروز  صبح  آستانه،  در  ایران  جدید  سفیر  صابر«  زاده  صمد  »مجید   
)چهارشنبه( طی مراسمی در کاخ ریاست جمهوری قزاقستان، استوارنامه 

خود را به نور سلطان نظربایف رئیس جمهوری این کشور تقدیم کرد.
استوارنامه خود  تقدیم  از  مجید صابر سفیر کشورمان پس  ایرنا،  گزارش  به 
در گفت و گو با خبرنگاران ضمن تبریک ۲۷ مین سالگرد استقالل جمهوری 

قزاقستان روابط دو کشور را دوستانه و برادرانه توصیف و اظهار داشت، ایران جزو 
نخستین کشورهایی بود که استقالل قزاقستان را به رسمیت شناخت و سفارت 

خود را در قزاقستان افتتاح کرد.
وی تصریح کرد: در سال های پس از استقالل نیز روابط خوبی را میان دو کشور 
شاهد بودیم. قزاقستان یک کشور باثبات در منطقه است و ما در بسیاری از موضوعات 

منطقه ای و بین المللی مواضع مشابهی را با این کشور داشته و داریم.
صمدزاده صابر پیش از این رئیس دبیرخانه خزر، سفیر ایران در گرجستان و 

همچنین نفر دوم سفارت ایران در اوکراین بوده است.
مجتبی دمیرچی لو از سال 13۹3 عهده دار سفارت ایران در قزاقستان بود. دمیرچی لو 

نیز رئیس اداره روسیه در وزارت امور خارجه شده است.

رییس جمهور ترکیه با بیان اینکه عملیات در شرق فرات 
طی چند روز آینده آغاز می شود، گفت: هدف ما سربازان 

آمریکا نیست، بلکه عوامل تروریستی است.
آناتولی، رجب طیب  از خبرگزاری  ایسنا، به نقل  به گزارش 
اردوغان رییس جمهور ترکیه گفت: ما عزم راسخ داریم که شرق 
فرات را به یک منطقه توام با آرامش برای صاحبان اصلی آن تبدیل 

کنیم.
وی ادامه داد: تنها بدین شکل می توان بازگشت سوری های 
آواره را تضمین کرد. ما به سمت کسانی که به دنبال فریب کاری 
علیه ملت و کشور ما هستند، نمی رویم بلکه در کنار دوستان خود 

حرکت خواهیم کرد.
اردوغان در بخش دیگری از اظهاراتش گفت: ما در کنار ناتو قرار 
داریم. اگر قرار است علیه داعش اقدامی انجام شود این اقدام باید 
دوشادوش یکدیگر و با همکاری هم انجام شود نه این که ما را 

کنار گذاشته و با تروریست ها همکاری کنید. ما هنوز در منبج به 
نتیجه ای دست نیافته ایم.

وی ادامه داد: گفته شده بود که در طول 30 روز این منطقه 
پاکسازی شده اما در نهایت نیز ما خودمان باید وارد عمل شویم. 
ما صاحب یک ارتش قوی هستیم و این موضوع را همه می دانند، 
هر زمان که ما در مساله  سوریه وارد شدیم معادالت تغییر یافت. 
داعش  با  مبارزه  بهانه  به  سالیان گذشته  در طول  که  کسانی 
مناطقی را در سوریه تحت کنترل قرار داده بودند، با عملیات سپر 

فرات، با آنها مقابله کردیم.
اردوغان افزود: ما با توافق خود در ادلب توانستیم از بحران انسانی 
جلوگیری کنیم. اکنون زمان نابودی تروریست ها در شرق فرات فرا 
رسیده است، متاسفانه با حدود ۲0 هزار کامیون برای تروریست ها 

در شمال سوریه سالح ارسال شده است.
وی ادامه داد:  متاسفانه واقعیت این است که با آمریکا اختالفات 

منبج  سوریه،  داریم،  عمیقی  نظرهای  اختالف  داریم،  عمیقی 
به  آنها  درباره   باید  آمریکا  که  هستند  مسائلی  فرات  شرق  و 

وعده هایش عمل کند.
رئیس جمهور ترکیه اضافه کرد: اما آمریکا به بهانه مبارزه با 
داعش در نزدیکی مرزهای کشورمان انواع تروریست ها را گنجانده  
است. من به آمریکایی ها اعالم کردم که نباید شرایط به این شکل 
ادامه یابد. اما آنها با بیان این که حامی حفظ تمامیت ارضی سوریه 

هستند اعالم کردند که رابطه با یگان های مدافع خلق یک اقدام 
تاکتیکی است.

اردوغان خطاب به آمریکا گفت: چه کسی را فریب می دهید؟ 
استفاده کردید و سپس  نیز  را درباره  عراق  اظهارات  این  شما 
مشاهده کردیم که در دستان تروریست ها سالح های شما است. 
ما به آمریکا پیشنهاد دادیم که عملیات رقه را با هم انجام دهیم، 
اما آنها باز هم همکاری با یک گروه تروریستی تجزیه طلب را 
درخواست کردند. سوریه پس از داعش زیر سایه یگان های مدافع 
خلق له شده است. ما این آمادگی را داریم که هر چه سریع تر 
عناصر داعش را خنثی کنیم. دیگر نیازی به همکاری با یگان های 

مدافع خلق وجود ندارد.
وی ادامه داد:  ما دیگر در برابر بازی هایی که در نزدیکی مرزهای 
وعده هایش  به  آمریکا  باید  کرد.  نخواهیم  سکوت  می شود،  ما 

خودش عمل کند.

اردوغان: 

عملیات شرق فرات طی چند روز آتی آغاز می شود


