
چاووش اوغلو:

برای عملیات در شرق فرات از کسی اجازه نمی گیریم

وزیر خارجه ترکیه حضور گروه های تروریستی تحت حمایت آمریکا در 
شمال سوریه را تهدیدی برای آینده این کشور و کل منطقه دانست.

به گزارش ایسنا به نقل از خبرگزاری آناتولی، مولود چاووش اوغلو، وزیر خارجه 
ترکیه در گفتگو با ان تی وی گفت: عملیات احتمالی ارتش ترکیه علیه پ.ک.ک و 
یگان های مدافع خلق کرد در سوریه در شرق فرات ارتباطی با عقب نشینی نظامیان 
آمریکا از سوریه ندارد. حتی اگر اگر آمریکا عقب نشینی را به تعویق بیندازد ترکیه 
حمالت خود را آغاز خواهد کرد. اگر این عقب نشینی به بهانه های مسخره مثل کشتا 

رکردها که البته واقعیت ندارد به تاخیر بیفتد ما تصمیم خود را اجرا خواهیم کرد.
وزیر خارجه ترکیه افزود: ترکیه به طرح حمله خود ادامه خواهد داد.ما درباره زمان 

تصمیم خواهیم گرفت و در این باره از کسی اجازه نمی گیریم.
وی گفت: ترکیه به آمریکا اعالم کرده است که تمامی انواع حمایت های لجستیکی 

را در جریان عملیات عقب نشینی آمریکا از سوریه فراهم خواهد کرد.
چاووش اوغلو از تصمیم خود برای برقراری تماس تلفنی با مایک پامپئو، همتای 
آمریکایی اش طی امروز خبر داد و گفت، دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا وعده 

داده که به ترکیه سفر کند.
وزیر خارجه ترکیه تصریح کرد، برخی مقامات امنیتی آمریکا برای متقاعد کردن 
ترامپ به انصراف از تصمیم خود برای خروج از سوریه به بهانه اینکه ترکیه کردها را 
قتل عام خواهد کرد، تالش می کنند. ترکیه با یگان های مدافع خلق مبارزه می کند، 

خواه آمریکا برود یا در سوریه بماند.
وی با بیان اینکه گروه های رادیکالی، مخالفان سوریه در ادلب را مورد حمله قرار 

می دهند، تاکید کرد، اقدامات ضروری برای توقف این حمالت اتخاذ شده است.
وزیر خارجه ترکیه عنوان داشت، در صورتیکه آمریکا ما را مجبور به عدم خرید 
سامانه اس-400 روسیه کند، محال است با واشنگتن بر سر خرید موشک های 
پاتریوت توافق کنیم. وی افزود: اگر شرایط مناسب باشد ممکن است در آینده از 

آمریکا راکت های پاتریوت خریداری کنیم.

کارمندان آمریکا در اعتراض به تعطیلی دولت 
تظاهرات کردند

صدها نفر از کارمندان دولتی در آمریکا که با تعطیلی دولت این کشور 
بدون حقوق مانده اند، در اعتراض به تداوم این روند به سمت کاخ سفید 

راهپیمایی کردند.
به گزارش پنجشنبه شب ایرنا به نقل از خبرگزاری رویترز، صدها تن از کارمندان 
دولتی آمریکا که بدون حقوق مانده اند، در اعتراض به تداوم تعطیلی دولت این کشور 

با شعار »ما می خواهیم کار کنیم« به سمت کاخ سفید راهپیمایی کردند.
در حالی که تعطیلی دولت آمریکا بیستمین روز خود را می گذراند، کارمندان بی 
حقوق شعار دادند: »ترامپ، تعطیلی را تمام کن«، »دولت را بازگشایی کن«، »بگذار 

کارم را بکنم«.
حدود 800 هزار نفر از کارمندان دولت فدرال به دلیل تعطیلی دولت بدون حقوق 

مانده و مجبورند یا در خانه بمانند یا بدون حقوق به کار خود ادامه دهند.
درگیری دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با دمکرات های کنگره این کشور 
بر سر بودجه دیوار مرزی باعث شد دولت از بامداد روز 20 دسامبر )28 آذرماه( 

تعطیل شود.
ساخت دیوار در مرز آمریکا با مکزیک یکی از شعارهای انتخاباتی ترامپ در سال 

2016 است که وی برای اجرای آن خواستار 5.7 میلیارد دالر بودجه است.
با خودداری دمکرات ها از تامین این بودجه، رئیس جمهوری آمریکا اعالم کرده که 

هر الیحه ای که شامل این مبلغ نباشد را وتو می کند.
ترامپ همچنین اعالم کرده است که تا زمانی که بودجه دیوار مرزی تامین نشود، 

تعطیلی دولت ادامه خواهد یافت، حتی اگر ماه ها یا سال ها طول بکشد.
کارمندان بدون حقوق آمریکا که نزدیک به 3 هفته است هیچ دریافتی نداشته 

اند، در سرمای سخت زمستان واشنگتن شعار دادند: ما حقوقمان را می خواهیم!
این تعطیلی دولت آمریکا که در بیستمین روز خود است، دومین تعطیلی طوالنی 

مدت این کشور از اواسط دهه هفتاد میالدی به این سو به شمار می آید.
بسیاری از کارمندان بدون حقوق مانده آمریکا برای تامین مایحتاج خود از غذا تا 

قبض های آب و برق به سایت های خیریه روی آورده اند.

رئیس جمهوری عراق؛

تقویت روابط تهران و بغداد به نفع ثبات و امنیت منطقه 
است

برهم صالح رئیس جمهوری عراق در دیدار بیژن زنگنه وزیر نفت جمهوری 
اسالمی ایران، تاکید کرد که گسترش روابط تهران - بغداد به نفع ثبات و 

امنیت در کل منطقه است.
به گزارش ایرنا، وزیر نفت جمهوری اسالمی ایران پنجشنبه شب در بغداد در محل 
کاخ سالم )صلح( ریاست جمهوری، با برهم صالح رئیس جمهوری دیدار و گفتگو 
کرد.در این دیدار همچنین در خصوص راههای گسترش روابط دو کشور در زمینه 

های مختلف بویژه نفت و انرژی گفتگو شد.
زنگنه نیز در این دیدار از سطح و کیفیت روابط دو کشور در زمینه های مختلف 

ابراز خرسندی و آمادگی جمهوری اسالمی برای تقویت آن را اعالم کرد.
وزیر نفت جمهوری اسالمی ایران پس از دیدار با رئیس جمهوری عراق و پایان 

برنامه سفر رسمی یک روزه خود، دقایقی پیش بغداد را به مقصد تهران ترک کرد.
این دیدار با حضور ایرج مسجدی سفیر جمهوری اسالمی ایران در بغداد و هیات 
همراه وزیر نفت ایران برگزار شد. زنگنه صبح پنجشنبه در راس هیاتی برای یک سفر 
رسمی وارد بغداد پایتخت عراق شد و مورد استقبال ثامر الغضبان همتای عراقی خود 
قرار گرفت.وی سپس به دیدار عادل عبدالمهدی نخست وزیر عراق رفت و با وی درباره 
روابط دو جانبه و مسائل مورد عالقه دو کشور گفتگو کرد.زنگنه و هیات همراه در این 
سفر مذاکراتی را با هیاتی متشکل از مدیران ارشد وزارتخانه های نفت و برق عراق با 
حضور ثامر الغضبان وزیر نفت و لوی الخطیب وزیر برق عراق جهت توسعه همکاری ها 
انجام داد.وزیر نفت همچنین بطور جداگانه با فواد حسین وزیر دارایی این کشور دیدار 
و گفتگو کرد.ایران و عراق در حال حاضر در بخش انرژی همکاری های خوبی دارند 
و بر اساس آخرین آمارها ایران 1350مگاوات برق از طریق سه خط انتقالی در بصره، 
دیاله و عماره به عراق صادر می کند.صادرات گاز ایران به عراق نیز هم اکنون حدود 15 
میلیون مترمکعب است که در صورت عملیاتی شدن همه طرح های صادراتی، میزان 

صادرات به حدود 40 میلیون مترمکعب در روز افزایش خواهد یافت.

 یک تحلیلگر صهیونیست تاکید کرد که کشورهای سنی 
منطقه خاورمیانه که به تازگی با رژیم صهیونیستی علیه 
ایران ائتالف کردند ، همپیمان غیرقابل اعتماد برای تل آویو 

هستند.
به گزارش ایرنا، اوفیر هایوری  معاون موسسه امور علمی هرتزل 
و مدیر طرح راهبرد ملی رژیم صهیونیستی در آستانه سفر جان 
بولتن مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری آمریکا به کشورهای 
خاورمیانه با انتشار تحلیلی در سندیکای خبری یهود در آمریکا 

این مطلب را اعالم کرد.
وی افزود: اگرچه کشورهای سنی و عمدتا عرب منطقه در یک 
چیز و آن هم در خطر جدی که از ناحیه ایران حس می کنند 
با اسرائیل اتفاق نظر دارند، اما این دسته از اعراب و اسرائیل هیچ 
وجه مشترک دیگری نداشته و در نهایت اسرائیل نمی تواند آنها را 

همپیمان قابل اعتمادی برای همیشه در نظر بگیرد.
این تحلیلگر صهیونیست خاطر نشان کرد : طی هفته های اخیر 
مقامات رژیم اسرائیل، آمریکا و جهان عرب بسیار رک و پوست 
کنده در باره ظهور یک ائتالف علیه سیاست های ایران حرف 
می زنند، ائتالفی که مورد حمایت شدید واشنگتن نیز قرار دارد، 
اما در واقع این یک پیشرفت خطرناک است که در کوتاه مدت به 
قیمت تحمل ضررهای بسیار محسوس و سنگین برای اسرائیل 

محقق خواهد شد.
هایوری افزود، اگر چه ایران همچنان به سمت به خطر انداختن 
منافع اسرائیل از جمله در عراق، سوریه، لبنان، یمن و غزه پیش 
می رود، اما رجب طیب اردوغان اسالمگرا به عنوان یک هم پیمان 
بالقوه اسرائیل علیه ایران با عقب گردی که انجام داد، این خطر را 

نادیده گرفته است.
وی ادامه داد، به همین دلیل هم بود که مقامات اسرائیل و 
آمریکا بهتر آن دیدند از همپیمانی با ترکیه صرف نظر کرده و 
با کشورهای عرب سنی منطقه یعنی عربستان سعودی، اردن و 
مصر یک ائتالف جدید تشکیل دهند، ائتالفی که بسیار ضعیف 
و شکننده است چرا که این کشورها دارای دولت های بی ثباتی 
هستند که همه نیروهای خود را مجبورند صرف سرکوبی مخالفان 

داخلی خود کنند.
این تحلیلگر صهیونیست تاکید کرد، ائتالف رژیم صهیونیستی 
با این کشورها به عنوان یک عامل تعادل در برابر ایران، طرحی 
اساسا غیرواقعی بود که به تل آویو تحمیل شد، با این توجیه که 
منافع مشترک رژیم اشغالگر قدس با این کشورهای سنی مذهب 

محدود و موقت است.
به اعتقاد این نویسنده ، کشورهای عرب نه تنها به لحاظ اقتصادی 
و نظامی هیچ سودی به حال تل آویو ندارند بلکه همکاری آشکار 

تل آویو با دولت های این کشورها متضمن بروز حمالت شدید 
مردمی علیه این دولت ها خواهد بود و در نهایت تردید هم وجود 
ندارد که این کشورها هرگز نمی توانند علنا از اقدامی علیه ایران از 
سوی اسراییل حمایت کرده و حتی در کنار صهیونیست ها با ایران 
درگیر شوند ، چرا که مردم آنها به دولتمردان خود اجازه نخواهند 

داد تا چنین اتفاقی بیفتد.
براساس دیدگاه این هایوری ، حتی رژیم های سنی میانه رو 
منطقه هم در نهایت در صورت بروز هرگونه درگیری به ایدئولوژی 
پان عربی که ماهیت اسرائیل را عنصر بیگانه می داند تکیه خواهند 

کرد و به تل آویو پشت می کنند.
وی تصریح کرد، شاید برخی از کشورهای عرب سنی بخواهند 
تا جایی با تل آویو همراهی کنند اما به هیچ وجه حاضر نخواهند 
شد مناسبات خود را با صهیونیست ها کامال عادی کنند، چرا 
که این امر بقای این دولت ها را در داخل با خطر جدی رو به 

رو خواهد کرد.
تحلیلگر مزبور ادامه داد ، امروزه حتی کشورهایی که خواستار 
گسترش مناسبات با تل آویو هستند و از منافع این مناسبات نیز 

بهره می برند ، توانایی و در واقع شایستگی آن را ندارند تا علنا 
بگویند که با آن مراوده دارند، به این دلیل که مثال اگرچه محمد 
بن سلمان شاهزاده سعودی تل آویو را کشتی نجات خود در برابر 
تهدید ایران می داند اما چنانچه روزی بخواهد این مکنون قلبی 
خود را علنی کند ، بی تردید حاکمیت خود را در داخل کشورش 

از دست خواهد داد.
حتی رئیس جمهوری مصر که به تازگی در یک مصاحبه چند 
جمله ای از همکاری های امنیتی کشورش با تل آویو سخن بر 
زبان آورده است بالفاصله با حمالت شدید عمومی روبه رو شد و 
یا پادشاه بسیار ضعیف و وابسته به اسرائیل مانند اردن نیز به هیچ 
وجه حق ندارد علنا در باره بحران آب و مسائلی که به اسرائیل 

مربوط است در کشورش سخنی بر زبان آورد.
به اعتقاد این تحلیلگر صهیونیست، شاید این کشورهای سنی 
عرب نتوانند و نخواهند به ما )صهیونیست ها( کمک کنند، اما 
حتی اگر هم نخواهند به ما آسیبی برسانند، باز هم همپیمانی با 
آنها برای اسرائیل سودی نخواهد داشت، بنابر این ائتالف سنی ها 
با اسرائیل ولو به شکل پنهان و پیچیده و ظریف آن نیز هزینه های 

سنگینی برای اسرائیل به همراه خواهد داشت به ویژه زمانی که 
اسرائیل بخواهد در سوریه و یا غزه اقدام نظامی انجام دهد.

به طور مثال در زمان جنگ خلیج فارس در سال 1990، به رغم 
آنکه عراق به تل آویو موشک اسکاد شلیک کرد، اما اسرائیل برای 
حفظ حمایت کشورهای عربی از آمریکا از حمله به عراق خودداری 
کرد و البته هزینه های این اقدام را نیز در کنفرانس سال 1991 
مادرید پرداخت کرد چرا که فشارها بر اسرائیل برای دادن امتیازات 

سیاسی و دیپلماتیک باال گرفت.
نویسنده این تحلیل در پایان تصریح کرد، امروز نیز قبول طرح 
صلح عربستان و امتیاز دهی بیشتر اسرائیل به نفع ائتالف سنی 
به همان میزان و حتی بیشتر از آن برای اسرائیل و طرف مقابل 

آن خطرناک است.
وی افزود: پس ضروری است دریابیم که ما )اسرائیل( باید با 
تکیه بر داشته های خودمان با تهدیدات اطراف کنار بیائیم و به 
دوستان آمریکایی خود بفهمانیم که ائتالف با سنی ها نه تنها موثر 
نیست بلکه کامال غیرقابل اطمینان و اعتماد است و سرانجامی جز 

پشیمانی در بر نخواهد داشت.
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 پاسخ ظریف به ادعاهای پمپئو در مصر
 وزیر خارجه ایران در پاسخ به ادعاهای وزیر خارجه آمریکا در مصر گفت: هرگاه واشنگتن در مساله ای دخالت کند، آشوب، سرکوبگری و نارضایتی به بار می آورد. به گزارش پنجشنبه شب ایرنا، محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در پیامی 

توئیتری نوشت: هرگاه و در هرکجا که آمریکا دخالت کند، آشوب، سرکوب و نارضایتی به دنبال آن می آید. ظریف افزود: روزی که ایران بخواهد کشور تابع آمریکا باشد و از »الگوی حقوق بشر« مایک پمپئو  چه شاه باشد چه قصابان فعلی - تقلید 
کند تا یک کشور »عادی« تلقی شود، هرگز نخواهد آمد. بهتر است آمریکا با از دست دادن ایران کنار بیاید. وزیر خارجه ایران این پیام را در پاسخ به اظهارات مایک پمپئو وزیر خارجه آمریکا در دانشگاه آمریکایی قاهره منتشر کرد.

اخبار  تحلیلگر صهیونیست تاکید کرد

کشورهای سنی همپیمان غیرقابل اعتمادی برای اسراییل هستند

دیدارهای دستیار ارشد وزیر امور خارجه در مسکو

 وزیرخارجه اسپانیا: اروپا به حفظ توافق هسته ای متعهد است

دستیار ارشد وزیر خارجه در امور ویژه سیاسی که ظهر دیروز در راس 
با  پنجشنبه  امروز  بود،  مسکو شده  وارد  نظامی  و  سیاسی  هیات  یک 

تعدادی از مقامات روسیه ، دیدار و گفتگو کرد.
دیدار  نخستین  در  امروز  صبح  انصاری  جابری  حسین   ، ایسنا  گزارش  به 
رسمی خود، در مقر وزارت دفاع روسیه با سپهبد» الکساندر فومین« معاون 
بین الملل وزارت دفاع این کشور مالقات و درباره تحوالت میدانی و سیاسی 
تبادل  و  رایزنی  آتی  و  فعلی  مرحله  در  کشور  دو  های  هماهنگی  و  سوریه 

نظر کرد.
جابری انصاری سپس در دومین دیدار خود در محل مهمانسرای وزارت خارجه 
روسیه با »سرگی ورشینین« معاون وزیر خارجه و» الکساندر الورنتیف« نماینده 
ویژه پوتین در امور سوریه، مالقات و درباره آخرین تحوالت روند صلح در سوریه 
و یمن و هماهنگی سیاست های دو کشور در این زمینه گفتگو و تبادل نظر کرد. 

این گفتگوهای سه ساعته با ضیافت ناهار رسمی میزبان به افتخار جابری انصاری 
و هیات همراه ادامه یافت.

دستیار ارشد وزیر امور خارجه سپس در مقر وزارت خارجه روسیه، با »میخاییل 
باگدانف «نماینده ویژه پوتین در امور خاورمیانه و شمال آفریقا و معاون وزیر 
در  از جمله  ای  منطقه  مختلف  روندهای  پیرامون  و  دیدار  این کشور،  خارجه 

فلسطین، لیبی، سودان و سوریه رایزنی و تبادل نظر کرد.
ایران در  نیز در مقر سفارت جمهوری اسالمی  انصاری شب گذشته  جابری 
مسکو با» قدری جمیل« یکی از رهبران معارضه سوریه و رئیس مجموعه مسکو 
پیرامون آخرین تحوالت سوریه و مسائل مربوط به تاسیس کمیته قانون اساسی 

این کشور گفتگو و تبادل نظر کرد.
جابری انصاری و هیات همراه در پایان سفر فشرده خود به روسیه، شامگاه 

پنجشنبه مسکو را به مقصد تهران ترک می کند.

روزنامه های اسپانیایی ال پائیس و ال وانگواردیا نوشتند که »جوسف بورل« 
وزیر خارجه اسپانیا در دیدار با »محمد جواد ظریف« به وی اطمینان داد که 
اتحادیه اروپا به حفظ توافق هسته ای متعهد بوده و خواهان جلوگیری از 

اثرات منفی  خروج آمریکا از برجام است.
به گزارش پنجشنبه شب ایرنا ، ال پائیس افزود: اروپا حمایت کامل خود از صلح 
هسته ای با ایران را محفوظ دارد اما در عین حال به اعمال تحریم هایی  علیه برخی  

رفتار های تهران در دستور دارد.
نشریه اسپانیایی نوشت:بورل روز چهارشنبه تالش کرد تا که در دیدار با ظریف 
همتای ایرانی خود در دهلی  نو که در چارچوب گفت و گوی رایسینا برگزار شد، این 

تعادل دشوار را حفظ کند .
ال پائیس به گفت وگوی وزیران خارجه ایران و اسپانیا اشاره کرد و یادآورشد:این 

دیدار در همان روزی برگزار شد که اتحادیه اروپا به اعمال تحریم ها علیه دو نفر و یک 
نهاد ایرانی با این اتهام که در قتل دو مخالف در هلند دست داشتند پرداخت. تهران 

این اتهام ها را رد کرده است .
نشریه اسپانیایی همچنین ادامه داد که رئیس دستگاه دیپلماسی اسپانیا این دیدار 
را پر بار توصیف کرد هرچند که به مشکالت اتحادیه اروپا برای تضمین به ایران در 
مورد ایفای تعهدات توافق هسته ای که از زمان خروج آمریکا از آن و اعمال تحریم 
ها علیه شرکت هایی  که به کسب و کار با تهران می  پردازند به طور مرگباری زخمی 

شده است اعتراف کرد .
بورل در این باره پس از دیدار با ظریف در گفت و گو با رسانه ها افزود:ایرانی  ها 
از ما می  خواهند که کارهای بیشتری انجام دهیم .من در دیدار با ظریف، از فرصت 
استفاده کرده و به وزیر ایرانی گفتم که اتحادیه اروپا به طور کامل با حفظ این توافق 

متعهد است . ال پائیس نوشت که موضوع تحریم دو نفر و یک نهاد ایرانی نیز بخشی 
از صحبت های بورل و ظریف بود و در آن ، وزیر ایرانی ناراحتی  خود را به همتای 
اسپانیایی ابراز کرد . روزنامه اسپانیایی به نقل از بورل افزود:ایران می گوید که افراد 
به قتل رسیده در هلند، تروریست بوده و من به وزیر ایرانی یادآورشدم که اروپا علیه 

تروریسم در تمامی اشکال آن مبارزه می  کند .
روزنامه ال وانگواردیا نیز نوشت :بورل در این دیدار ، قصد اتحادیه اروپا از جمله اسپانیا 
در کار برای جلوگیری از اثرات منفی  تصمیم یکجانبه دولت ترامپ در اعمال تحریم 

های جدید علیه ایران را به ظریف اعالم کرد .
ال وانگواردیا ادامه داد: اتحادیه اروپا و اسپانیا از نقض یکطرفه توافق هسته ای از 
سوی آمریکا انتقاد دارند و به همین دلیل در حال مطالعه فرآیندی برای جلوگیری از 

این تحریم ها هستند.

هفته  چهارمین  به  آمریکا  دولت  تعطیلی  حالیکه  در 
دموکرات های  با  جلسه  ترامپ  دونالد  می شود،  نزدیک 
کنگره را اتالف وقت دانسته و به صورت ناگهانی پس از 

2۰ دقیقه جلسه با این قانونگذاران را ترک کرد.
به گزارش ایسنا، رهبران دموکرات های کنگره می گویند دونالد 
ترامپ جلسه مذاکره با آنها را نیمه کاره رها کرده و با عصبانیت 
اتاق را ترک کرده است. ترامپ تهدید کرده است که اگر کنگره 
با بودجه دیوار او موافقت نکند شاید با اعالم وضعیت فوق العاده 

شخصا دستور احداث فوری دیوار را بدهد.
به نقل از شبکه خبری بی بی سی، سناتور چاک شومر و نانسی 
پلوسی، رهبران دموکرات های کنگره روز چهارشنبه یک بار دیگر 
برای مذاکره با رییس جمهوری آمریکا برای خروج از بن بست بر 
سر الیحه بودجه دولت و بازگشایی بخش های تعطیل شده دولت 
فدرال به کاخ سفید رفته بودند. گفت وگوها میان دموکرات ها و 
رئیس جمهوری آمریکا در حالی دوباره بی نتیجه ماند که تعطیلی 
بخش هایی از دولت فدرال وارد بیستمین روز خود شده است و 
تنها دو روز کمتر از طوالنی ترین تعطیلی تاریخ دولت آمریکا 

فاصله دارد.
مختلف  وزارت خانه های  کارمندان  از  تن  هزار   800 حدود 

دولت آمریکا از روز 22 دسامبر سر کار نرفته اند و در پی آن 
نکرده اند.  دریافت  هنوز  هم  را  خود  ژانویه  ماه  ابتدای  حقوق 
اختالف اصلی میان رهبران دموکرات کنگره و دونالد ترامپ بر 
سر بودجه 5.7 میلیارد دالری احداث دیوار مکزیک است که 
ترامپ می گوید بدون تصویب آن حاضر نیست الیحه بودجه 

را امضا کند.
ترامپ دقایقی بعد از ترک جلسه با رهبران دموکرات ها در 
توییتر نوشت این جلسه وقت تلف کردن مطلق بود. او تهدید 
با اعالم  از راه کنگره به هدف خود نرسد  کرده است که اگر 
وضعیت فوق العاده از اختیارتش برای جابجایی بودجه دولت و 

ساخت فوری دیوار استفاده خواهد کرد.
نانسی پلوسی، رئیس مجلس نمایندگان آمریکا که به تازگی 
اکثریت آن به دست دموکرات ها افتاده است، پس از این جلسه 

نیمه کاره به خبرنگاران گفت: جو کاخ سفید بسیار سرد است.
سناتور چاک شومر، رهبر اقلیت دموکرات ها در مجلس سنا 
هم به خبرنگاران گفت ترامپ هنگامی جلسه را ترک کرد که 
پلوسی گفت هیچ بودجه ای برای احداث دیوار مکزیک تصویب 
نخواهد شد. شومر گفت: او از  پلوسی پرسید: آیا با طرح دیوار 
من موافقت می کنید؟ و وقتی پلوسی گفته نه، او برخاست و 

گفت پس دیگر دلیلی برای این مذاکره باقی نمانده و اتاق را 
ترک کرد. سناتور شومر همچنین به خبرنگاران گفت: یک بار 
دیگر شاهد اوقات تلخی او بودیم چون به خواسته اش نرسیده 
بود. سناتور شومر همچنین گفته است ترامپ پیش از ترک 
اتاق کنفرانس روی میز کوبیده اما استیو اسکالیس، از رهبران 
جمهوری خواهان در مجلس نمایندگان می گوید کسی روی میز 

نکوبیده است.
جلسه مذاکره روز چهارشنبه ترامپ با رهبران دموکرات ها در 
حالی نیمه کاره و بی نتیجه ماند که او سه شنبه شب در یک نطق 
تلویزیونی که به طور زنده از اکثر شبکه های تلویزیونی آمریکا 
به  تلفن کردن  با  ایاالت متحده خواست  مردم  از  پخش شد 
نمایندگان خود در کنگره از آنها بخواهند به او بودجه و امکانات 

الزم برای احداث دیوار مکزیک را بدهند.
عامل  را  دموکرات ها  دقیقه ای خود،  نطق هشت  در  ترامپ 
تعطیلی دولت معرفی کرد. رئیس جمهوری جمهوری خواه آمریکا 
خواهان اختصاص بودجه ای 5.7 میلیارد دالری از سوی کنگره 
قول های  از  که  است  مرتفع  فوالدی  مانع  یک  ساختن  برای 
انتخاباتی او بود، اما دموکرات ها قویا با تامین چنین بودجه ای 

مخالفت می کنند.

ترامپ با کوبیدن روی میز جلسه رهبران کنگره را ترک کرد

وقت تلف کردن بود


