
 دیدار سفیر ایران در ورشو
با معاون وزیر خارجه لهستان

سفیر کشورمان در ورشو به درخواست وزارت خارجه لهستان با معاون 
وزیر امورخارجه این کشور دیدار و درباره برگزاری کنفرانس بین المللی 

علیه ایران در لهستان گفت وگو کرد.
به گزارش ایسنا، وزارت امورخارجه لهستان اعالم کرد: مسعود ادریسی کرمانشاهی 

سفیر ایران در ورشو روز دوشنبه با معاون وزیر امورخارجه لهستان دیدار کرد.
بنابر اعالم وزارت امورخارجه لهستان، در این دیدار که به درخواست طرف لهستانی 
ایران نسبت به برگزاری یک کنفرانس  برگزار شد، دو طرف درباره نگرانی های 
بین المللی در ورشو با موضوع برقراری صلح و ثبات در خاورمیانه گفت وگو و توافق 

کردند که این رایزنی ها ادامه داشته باشد.
وزیر امورخارجه آمریکا روز جمعه با اعالم اینکه کشورش قصد دارد با همکاری 
لهستان کنفرانسی را در وروشو درباره خاورمیانه برگزار کند، گفت که تمرکز این 

کنفرانس برروی ایران قرار دارد.
ایران در اعتراض به این خبر کاردار لهستان در تهران را احضار و مراتب اعتراض 

کشورمان را به لهستان ابالغ کرد.
محمدجواد ظریف وزیر امورخارجه کشورمان در واکنش به برگزاری این کنفرانس 
در صفحه توییتر خود نوشت: یادآوری به میزبان و شرکت کنندگان کنفرانس ضد 
ایرانی، کسانی که در آخرین نمایش ضد ایرانی توسط آمریکا شرکت کرده بودند، یا 

مرده اند، یا بی آبرو شده و یا به حاشیه رانده شده اند؛ و ایران قوی تر از همیشه است.
وی ادامه داد: دولت لهستان نمی تواند این ننگ را پاک کند: در حالی که ایران 
لهستانی ها را در جنگ جهانی دوم نجات داد، این کشور اکنون میزبان یک سیرک 

درمانده ضد ایرانی می شود.

درخواست نمایندگان فرانسوی از ماکرون برای حمایت 
از کردهای سوریه

نمایندگان احزاب سیاسی مختلف در پارلمان فرانسه از رئیس جمهوری این 
کشور خواستند حمایت از نیروهای کرد در سوریه را افزایش دهد.

به گزارش ایسنا، شبکه الجزیره گزارش داد: نمایندگان احزاب سیاسی پارلمان 
فرانسه بیانیه ای را امضا کرده و در آن از امانوئل ماکرون، رئیس جمهوری این کشور 
خواستند حمایت از نیروهای کرد و هم پیمانان شان در سوریه دموکراتیک را افزایش 

دهد.
در این بیانیه آمده است: این نیروها جزو نیروهای اصلی ای هستند که مناطق 

شمال سوریه را از چنگال داعش آزاد کردند.
نمایندگان در این بیانیه تأکید کردند که حمایت فرانسه از نیروهای کرد تنها یک 
وظیفه اخالقی نیست، بلکه به نفع امنیت ماست. فرانسه نباید بهترین هم پیمانان و 

دوستانش را رها کند.
این نمایندگان هشدار دادند که حمله ارتش ترکیه به کردها احتماال موجب 
می شود که داعش قدرت خود را بازیابد. آنها از فرانسه خواستند که به مسؤولیت 
خود از طریق درخواست از شورای امنیت برای حمایت بین المللی از کردهای سوریه 
و از طریق مذاکره برای حل سیاسی و حذف حزب کارگران کردستان )پ ک ک( از 

لیست گروه های تروریستی عمل کند.

نامه ترامپ به اون در آستانه دومین دیدار رهبران دو 
کشور

در میانه ایجاد مقدمات دومین دیدار رهبر کره شمالی و رییس جمهور 
آمریکا، دونالد ترامپ اوایل هفته جاری برای کیم جونگ اون نامه ای ارسال 

کرده است.
به گزارش ایسنا، شبکه سی ان ان به نقل از منابع آگاه گزارش کرد که دونالد ترامپ، 
رییس جمهور آمریکا در آستانه برگزاری دومین نشست خود با کیم جونگ اون، رهبر 

کره شمالی، نامه ای برای او ارسال کرده است.
به گفته این منبع خبری، نامه ترامپ اوایل هفته جاری و به طور دستی به کیم 
جونگ اون تحویل داده شده است. این خبر دو هفته پس از آن منتشر شد که ترامپ 
اظهار کرد، نامه ای از سوی رهبر کره شمالی دریافت کرده و به دنبال برگزاری دومین 
نشست خود با کیم جونگ اون است که در آینده دور مقرر نخواهد شد. نخستین 
دیدار این دو رهبر ژوئن سال گذشته در سنگاپور برگزار شد. طی این دیدار کیم 
جونگ اون به خلع سالح هسته ای از شبه جزیره کره در ازای تضمین امنیت کره 
شمالی از سوی آمریکا و توقف مانورهای نظامی واشنگتن و سئول متعهد شد. جان 
بولتون، مشاور امنیت ملی کاخ سفید در ماه دسامبر اظهار کرد، دومین نشست کیم 
و ترامپ احتماال در ژانویه یا فوریه صورت می گیرد. در همین حال رسانه های ژاپنی 
هفته پیش گزارش کرده اند که واشنگتن به پیونگ یانگ پیشنهاد داده که دیدار آینده 

را در اواسط فوریه در ویتنام برگزار کنند.

در اوایل سال ۲۰۱۷، زمانی که مک مستر به عنوان مشاور 
امنیت ملی، انتخاب شد، به پنتاگون دستور داد یک طرح 
کلی برای جنگ با ایران تهیه کند. متیس هم گزینه هایی 
در این خصوص تهیه کرد. اما طرح این دو، با درخواست 
اخیر بولتون برای انجام حمله انتقامجویانه و محدود به 

برخی تاسیسات نظامی ایران متفاوت است.
فرارو- روز یکشنبه گذشته، روزنامه آمریکایی وال ستریت ژورنال 
برای نخستین بار از درخواست چند ماه پیش شورای ملی آمریکا 
از پنتاگون برای تهیه گزینه هایی جهت حمله نظامی به ایران خبر 

داد. در این رابطه حداقل دو سناریو قابل طرح است.
بنا به ادعای روزنامه مزبور، در سپتامبر گذشته، پس از حمله 
راکتی به سفارت آمریکا در بغداد و کنسولگری این کشور در بصره، 
تیم امنیت ملی آمریکا، به رهبری جان بولتون، مشاور امنیت ملی، 
از پنتاگون درخواست کرده که برای حمله به ایران گزینه های 

نظامی در اختیار کاخ سفید قرار دهد.
این نخستین بار بود که در دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ، 
به صراحت حمله نظامی به ایران مطرح می شود. پیش از این، 
بحث حمله نظامی به ایران، فقط به شکل تحلیل و گمانه زنی در 
رسانه ها مطرح می شد. بسیاری از تحلیلگران، و حتی مقامات سابق 
آمریکایی، با استناد به مواضع سابق افرادی مثل بولتون و مایک 
پومپئو، وزیر خارجه آمریکا، در مورد احتمال تقابل نظامی آمریکا 

و ایران هشدار می دادند.
شاید به همین دلیل است که یک مقام سابق دولت آمریکا گفته 
درخواست شورای امنیت ملی، مقامات دولت آمریکا را به لرزه 
انداخت و آن ها را شوکه کرد. اما علیرغم اختالف نظر جیمز متیس، 
وزیر دفاع مستعفی آمریکا، با بولتون، پنتاگون از درخواست شورای 
امنیت ملی تبعیت کرد و، بنا به گفته وبگاه آکسیوس، گزینه هایی 

برای حمله به ایران به کاخ سفید ارائه کرد.
به طور کلی، تهدید حمله نظامی آمریکا به ایران، امر جدیدی 
نیست و در دولت های قبلی آمریکا هم، تلویحا و تصریحا، مطرح 
شده است. اما بازگشت این تهدید در برهه حساس کنونی، که 
تنش ها بین تهران و واشنگتن به اوج خود رسیده، قابل تامل است. 
بررسی اظهارات آمریکایی در این خصوص و نیز نحوه انتشار خبر 
درخواست بولتون نشان می دهد که این امر از دو سناریو خارج 

نیست.
سناریوی اول: تغییر محاسبات ایران

بولتون از درز اخبار محرمانه شورای امنیت ملی آمریکا متنفر 
است و تمایل زیادی برای کنترل کانال گزارش دهی به ترامپ 
دارد. بنابراین، احتمال اینکه خبر وال ستریت ژورنال بدون اطالع 
او منتشر شده باشد، اندک است. با وجود گذشت دو روز از انتشار 
خبر درخواست شورای امنیت ملی، نه او و نه هیچکدام از مقامات 

دولت ترامپ، این خبر را تایید یا تکذیب نکرده اند.
قراین، می توان  و  برپایه برخی شواهد  در سناریوی نخست، 
حدس زد که بولتون و تیمش در شورای امنیت ملی، به طور 
هماهنگ شده این خبر را به رسانه ها داده اند تا عنصر »تهدید 
معتبر نظامی« را به کارزار فشار حداکثری اقتصادی کاخ سفید 
علیه ایران اضافه کنند. »معتبر بودن« این عنصر، لزوما به معنای 
عملی شدن آن نیست. بلکه آمریکایی ها می خواهند با مطرح کردن 
احتمال حمله نظامی به ایران، آن هم به خاطر یک واقعه نسبتا کم 
اهمیتی که هیچگونه خسارت مادی یا جانی در پی نداشته، ایران 
را از اتخاذ اقدامات مهمتر -نظیر از سرگیری غنی سازی اورانیوم با 

غنای باال یا بستن تنگه هرمز- باز دارند.
علیرغم آنکه بسیاری از مقامات آمریکا عمال - و نه رسما- 
اما عده  پیگیری می کنند،  را  ایران«  رژیم در  سیاست »تغییر 
کمی از آن ها به یک جنگ تمام عیار نظامی با ایران عالقه دارند. 
آن ها معتقدند که همین االن هم تحریم های اقتصادی آمریکا کار 
خودش را می کند و نیازی به ایجاد تقابل نظامی نیست. تقابلی 
که ممکن است ظرف چند روز صادرات نفت خاورمیانه را مختل 
کند و قیمت های نفت را به شدت افزایش دهد. عامل نفت، عامل 
مهمی است و نباید آن را نادیده گرفت. دولت ترامپ نشان داده 

است که به پایین آوردن قیمت نفت اهمیت زیادی می دهد. در 
واقع صدور معافیت تحریمی به هشت مشتری عمده نفت ایران 
هم اقدامی برای کنترل قیمت ها بود. آن ها پس از این معافیت ها، 
توانستند قیمت نفت را به سطوح پایینی کاهش دهند. مضاف بر 
این، آمریکایی ها ادعا می کنند راه ضربه زدن به ایران را پیدا کرده 

و نیازی به استفاده از ابراز های نظامی نیست.
به این اظهارات برایان هوک، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران، 
دقت کنید: »ما بر بخش انرژی بسیار متمرکز هستیم. زیرا اقتصاد 
ایران به نحوی ساختاربندی شده که بزرگترین آسیب   پذیری آن 

در این بخش است.«
او در جایی دیگر، ضمن تاکید مجدد بر عزم کاخ سفید برای 
صفر کردن صادرات نفت ایران، افزود: »ما توانسته ایم فشار زیادی 
بر ایران وارد کنیم. ۸۰ درصد درآمد های آن ها )ایران( از صادرات 
نفت می آید«. هوک تصریح کرده که آمریکا بسیار تالش کرده 
که در عین حذف مقدار زیادی از صادرات نفت ایران، قیمت های 

نفت افزایش نیابد.
شاهد بعدی که نشان می دهد خبر وال ستریت ژورنال یک امر 
هماهنگ شده است، به بیانیه گارت مارکویس، سخنگوی این 
شورا، مربوط می شود. تاکنون حداقل سه رسانه آمریکایی خبر 
پوشش  گوناگون،  رویکرد های  با  را،  ایران  به  درخواست حمله 
داده اند. اما همه در یک چیز با هم مشترک بودند: بیانیه مارکویس.

و  نیویورک تایمز  وال ستریت ژورنال،  رسانه  سه  به  مارکویس 
آکسیوس، بیانیه واحدی داده که در آن، به طور ضمنی، درخواست 
کاخ سفید از پنتاگون را تایید می کند. او گفته شورای امنیت ملی 
»سیاست را هماهنگ سازی می کند و به رئیس جمهور )ترامپ( 
گزینه هایی برای پیش بینی و پاسخ دادن به مجموعه ای از تهدید ها 
ارائه می کند«. او افزود: »در پی حمله ناکام به سفارت مان در بغداد 
و کنسولگری مان در بصره، ما همچنان وضعیت پرسنل مان را 
بازبینی می کنیم و ما برای حفظ امنیت شان و منافع مان، مجموعه 

کاملی از گزینه ها را بررسی می کنیم«.
برای  را  خود  بیانیه  ابتدا  در  مارکویس  زیاد،  احتمال  به 
وال ستریت ژورنال فرستاده و پس از مراجعه سایر رسانه ها، آن را 
به دیگران داده است. به هر حال، حتی اگر مارکویس، به دستور 
رئیسش بولتون این خبر را منتشر نکرده است، باز هم شواهدی 

وجود دارد که اقدام شورای امنیت ملی آمریکا تبلیغاتی است.
ترامپ، با وجود همه سختگیری هایش علیه ایران، با جنگ 

»جنگ های  به  دادن  پایان  بر  دیروز  همین  او  است.  مخالف 
بی پایان« و بازگرداندن سربازان آمریکایی به وطن تاکید کرده 
است. عالوه بر ترامپ، پومپئو هم با ایده جنگ نظامی با ایران 
موافق نیست. پومپئو، معتقد است که فشار اقتصادی برای ایجاد 
تغییرات بنیادین در رفتار یا احتماال در ساختار سیاسی ایران کافی 
است. به همین دلیل او مکررا از »مردم ایران« سخن می گوید و 
پیام هایی برای آن ها ارسال می کند. پومپئو، با ادعای اینکه ایران 
به دنبال سیطره بر »پنج پایتخت« - بغداد، بیروت، دمشق، صنعا 
و خود تهران- است، ابراز امیدواری کرد که تالش های آمریکا به 

»مردم ایران برای گرفتن کنترل پایتخت شان« کمک کند.
همزمانی اعالم درخواست بولتون با سفر پومپئو به خاورمیانه 
نیز قابل توجه است. در این سفر دو خبر درباره ایران منتشر شد 
که جو روانی علیه ایران را تشدید کرد. نخست نشست بین المللی 

لهستان و دومی درخواست تهیه گزینه های نظامی علیه ایران.
سناریوی دوم: تالش بولتون برای کشاندن آمریکا به 

جنگ با ایران
به گفته رسانه های آمریکایی، میرا ریکاردل، معاون اخراجی 
جان بولتون، در یک جلسه، حمالت در عراق را »اقدام جنگی« 
توصیف کرد و گفت: آمریکا باید قاطعانه پاسخ دهد. ریکاردل در 
اثر اختالفات با مالنیا ترامپ، بانوی اول آمریکا، از شورای امنیت 
ملی اخراج شد، اما مقامات قبلی و فعلی آمریکا گفته اند درباره 
تصدی یک شغل جدید در پنتاگون توسط ریکاردل، گفتگو هایی 
صورت گرفته است. همزمان با بررسی واکنش آمریکا در پاییز 
که  کرد  منتشر  صفحه ای  دو  بیانیه  یک  سفید  کاخ  گذشته، 

هشداری درمورد یک حمله نظامی به نظر می رسید.
بولتون، از زمانی که در دولت جورج بوش پسر خدمت می کرد 
دیدگاه های تندی درباره ایران داشت که پس از خروج از دولت 
بوش تندتر هم شد. او به عنوان یک تحلیلگر، بار ها خواستار حمله 
نظامی به ایران بود. در سال ۲۰۱۵، در حالی که دولت وقت آمریکا 
به دیپلماسی با ایران روی آورده بود، او طی یادداشتی تحت عنوان 
»برای متوقف کردن بمب ایران، ایران را بمبماران کنید«، در 

روزنامه نیوریوک تایمز، از حمله به ایران حمایت کرد.
به دلیل دو  ترامپ هم،  به دولت  از ورود  بولتون حتی پس 
دستگی در کاخ سفید، نتوانست برخی طرح های خود را عملی 
کند. برخی محافل آمریکایی، ژنرال اچ آر مک مستر، مشاور پیشین 
امنیت ملی، رکس تیلرسون، وزیر خارجه سابق، و جان متیس، 

وزیر دفاع مستعفی، را »محور عقالی« دولت ترامپ می دانند 
که تمایالت تندروی ترامپ را کنترل می کردند. متیس آخرین 
بازمانده این محور بود که اخیرا استعفا داد و عرصه را برای بولتون 
و پومپئو خالی کرد. در سپتامبر، که بحث حمله به ایران مطرح 
شده بود، متیس »نگرانی های عمیقی« درباره درخواست بولتون 
داشت. البته متیس، دیدگاه های مساعدی در برابر ایران ندارد، اما 
به هر حال از درگیری با ایران حمایت نمی کند. در غیاب عقال، 

ممکن است بولتون بتواند ترامپ را به تقابل با ایران متقاعد کند.
در اوایل سال ۲۰۱۷، زمانی که مک مستر به عنوان مشاور 
امنیت ملی، انتخاب شد، به پنتاگون دستور داد یک طرح کلی 
ایران تهیه کند. متیس هم گزینه هایی در این  با  برای جنگ 
خصوص تهیه کرد. اما طرح این دو، با درخواست اخیر بولتون 
برای انجام حمله انتقامجویانه و محدود به برخی تاسیسات نظامی 

ایران متفاوت است.
در روز های اخیر، برخی گزارش ها حاکی از آن است که بولتون 
تالش هایی برای معرفی ریکاردل به عنوان وزیر دفاع انجام می دهد، 
اگر ریکاردل، به ریاست پنتاگون برسد، احتمال ماجراجویی آمریکا 
علیه ایران به طور جدی بیشتر خواهد شد. ریکاردل در شورای 
امنیت ملی دست راست جان بولتون بوده و روابط نزدیکی با او 
دارد. در سپتامبر گذشته، ریکاردل حمالت عراق را »یک اقدام 
جنگی« توصیف کرده و خواستار پاسخ قاطعانه آمریکا شده است.

بعید نیست که ریکاردل در پنتاگون درخواست های بولتون را 
مو به مو اجرا کند.

نکته مهمی که در اینجا باید به آن پرداخت، موضع خود ترامپ 
است. ترامپ بار ها با جنگ های خارجی آمریکا مخالت کرده است. 
پس از انتخابات میان دوره ای اخیر آمریکا، جمهوریخواهان اکثریت 
از دست دادند و  مجلس نمایندگان را به نفع رقبای دمکرات 
سیطره شان بر مجلس سنا هم تضعیف شد. اختالفات دمکرات های 
کنگره با ترامپ در روز های اخیر بر سر احداث دیوار مرزی و 
همچنین تعطیلی بخشی از دولت آمریکا به اوج رسیده و حتی 
برخی از احتمال ورود دمکرات ها به پرونده تبانی احتمالی ترامپ 
با روسیه سخن می گویند. برخی ناظران معتقدند که اگر ترامپ 
در داخل آمریکا تحت فشار قرار گیرد ممکن است به ماجراجویی 
رئیس  هاس،  ریچارد  اخیرا،  اینکه  کما  شود.  متمایل  خارجی 
اندیشکده آمریکایی شورای روابط خارجی مدعی شده که در سال 

۲۰۱۹ ایران محتمل ترین صحنه برای یک جنگ خارجی است.

بینالملل 7
چهارشنبه / ۲6 دی ۱39۷ / شماره 33۰

 چین و تایوان، دور از گفت و گو و نزدیک به جنگ
 شاید به جرات بتوان گفت که هشدار شدید اللحن »شی جین پینگ« رییس جمهوری خلق چین به تایوان مبنی بر اینکه باید با چین متحد شود قویترین و بی سابقه ترین هشدار یک رهبر این کشور به تایوان در سال های اخیر است، هشداری 

که می تواند بیانگر رویکرد جدید پکن به تایپه باشد.  به گزارش ایرنا شی در سخنرانی سال نو میالدی خود گفت تایوان باید با چین به وحدت درآید و این امر محقق خواهد شد و راهی به غیر از این پیش روی تنگه تایوان نخواهد بود چنین 
هشداری از سوی رییس جمهوری خلق چین که فرماندهی کل قوا را نیز در اختیار دارد برای برخی به معنای آن است که چین درهای جنگ را به روی تایوان باز کرده است.

اخبار برای نخستین بار در دوره ریاست جمهوری ترامپ، به صراحت حمله نظامی به ایران مطرح می شود

تهدید حمله نظامی تا چه اندازه واقعی است؟

ظریف وارد اربیل شد

وزیر امورخارجه کشورمان در راس هیائی سیاسی و اقتصادی وارد پایتخت 
اقلیم کردستان عراق شد.

به گزارش ایسنا به نقل از المدار، محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران صبح 

امروز)سه شنبه( وارد اربیل پایتخت اقلیم کردستان عراق شد.
نیچروان بارزانی، نخست وزیر اقلیم کردستان عراق و برخی مسئوالن دیگر اقلیم 

کردستان در فرودگاه اربیل به استقبال ظریف آمدند.
ظریف در این سفر با مسئوالن کردستان عراق دیدار و با آنها در رابطه با مسائل 

سیاسی و اقتصادی گفت وگو خواهد کرد.
به گزارش ایسنا، مرتضی عبادی، سرکنسول جمهوری اسالمی ایران در اربیل پیش 
از این اعالم کرد: محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه جمهوری اسالمی ایران که 
روز یکشنبه  به منظور تعمیق هرچه بیشتر روابط میان جمهوری اسالمی ایران و 
جمهوری عراق رهسپار بغداد شد و در مدت اقامت خود در پایتخت عالوه بر  همتای 
خود با آقایان دکتر برهم صالح رییس جمهور  و عادل عبدالمهدی، نخست وزیر و 
محمد الحلبوسی ریاست پارلمان و دیگر شخصیت های سیاسی و اقتصادی و همچنین 
با بزرگان و نمایندگان اقلیت های دینی عراق دیدار و تبادل نظرکرد ، در راس هیاتی 
عالیرتبه سیاسی و اقتصادی امروز )سه شنبه( به اربیل مرکز اقلیم کردستان عراق 

سفر می کند .
وی افزود: وزیر امور خارجه کشورمان که در بدو ورود مورد استقبال مقامات عالی 
اقلیم کردستان قرار خواهد گرفت در مدت زمان اقامت خود در اربیل با مقامات ارشد 

کردستان عراق دیدار و گفت وگو  می کند.
سرکنسول ایران در اربیل با بیان این مطلب که وزیر امور خارجه جمهوری اسالمی 

ایران پس از انجام دیدارهای سیاسی و اقتصادی خود در اربیل رهسپار سلیمانیه خواهد 
بود، خاطر نشان کرد: سفر وزیر امور خارجه کشورمان به اربیل آن هم در راس هیئتی 
عالیرتبه از مقامات سیاسی و اقتصادی و با همراهی فعاالن حوزه تجاری و بازرگانی 
و مدیران شرکت های فنی و مهندسی به اقلیم کردستان ، نشان از اهمیت ویژه  این 
منطقه برای جمهوری اسالمی ایران دارد و لذا همایش بررسی راهکارهای توسعه روابط 
دوجانبه اقتصادی و بازرگانی  جمهوری اسالمی ایران و اقلیم کردستان عراق که با 
حضور مقامات تجار و بازرگانان و  فعاالن اقتصادی در اربیل برگزار می گردد، مورد توجه 

ویژه وزیر امور خارجه کشورمان خواهد بود.
سرکنسول کشورمان در اقلیم کردستان در ادامه صحبت خود تصریح کرد: با توجه 
به اینکه حدود سه میلیارد دالر از واردات عراق از کشورمان از طریق گذرگاه های  
مشترک با   اقلیم کردستان انجام می پذیرد لذا دومین نشست هم اندیشی و بررسی 
راهکارهای توسعه روابط اقتصادی طرفین  در سال جاری از بدو ورود هیات به اربیل 
در محل اتاق بازرگانی اقلیم آغاز به کار خواهد کرد و مقامات اقتصادی در جلسه ای 
رو در رو زمینه های ارتقای سطح روابط را مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهند داد. البته 
همایش اقتصادی بزرگی نیز بعدازظهر روز سه شنبه در سلیمانیه بدین منظور برگزار 

خواهد شد.
عبادی اظهار امیدواری کرد که  سفر ظریف به اقلیم کردستان عراق همچون گذشته 

منشاء خیر و برکت در ارتقای سطح روابط فی مابین باشد .

رئیس جمهوری آمریکا بالفاصله یک روز و با چرخشی ۱۸۰ 
درجه ای در موضع خود درباره نابودی اقتصاد ترکیه در پی 
تماس تلفنی که با همتای ترکیه ای خود داشت از وجود 
امکان گسترده توسعه همکاری اقتصادی میان دو کشور 

سخن گفت!
به گزارش ایسنا، دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا جزئیات 
تماس تلفنی خود با رجب طیب اردوغان، همتای ترکیه ای اش 
را طی توییت هایی منتشر کرد و از امکان گسترده توسعه سطح 

همکاری اقتصادی میان آمریکا و ترکیه سخن گفت.
او تاکید کرد: با اردوغان درباره توسعه اقتصادی صحبت کردم.

براساس گزارش الجزیره، البته رئیس جمهوری آمریکا بار دیگر 
دوشنبه به همتای ترکیه ای خود نسبت به عواقب هرگونه آزار و 

اذیتی به شبه نظامیان کرد سوریه هشدار داد.
این تغییر موضع یک روز بعد از تهدید ترامپ علیه اقتصاد ترکیه 
بود. ترامپ در توییتی تهدید کرده بود در صورت حمله ترکیه به 
کردهای سوریه که در کنار آمریکا با داعش می جنگند اقتصاد این 

کشور را نابود خواهد کرد.
در تماس تلفنی میان دو رئیس جمهوری آنها ایجاد منطقه امن 

در شمال سوریه را بررسی کردند.
اردوغان در تماس تلفنی شب گذشته به ترامپ تاکید کرد، آماده 

حمایت کامل از فرایند خروج آمریکایی ها از سوریه است.
موفقیت های حاصل شده طی  اردوغان  با  ترامپ گفت:  من 
دو هفته اخیر در راستای فرایند نابودی باقی مانده های داعش 
در سوریه و ایجاد منطقه امن به مساحت ۲۰ مایل در سوریه 

را بررسی کردم.
قابل توجه است که در واکنش به تهدید اخیر ترامپ، مولود 
چاووش اوغلو، وزیر خارجه ترکیه اظهار کرد: ایجاد منطقه حائل در 
سوریه ایده رجب طیب اردوغان است نه ایده آمریکا. ما قبال این 

طرح را مطرح کردیم.
ریاست جمهوری ترکیه نیز تصریح کرد: دو رئیس جمهوری بر 

فرصت ندادن به گروه ها برای سنگ اندازی در مسیر فرایند خروج 
نیروهای آمریکایی و باال بردن روابط اقتصادی میان دو کشور به 

عالی ترین سطح تاکید کردند.
ریاست جمهوری ترکیه افزود: این دو مقام عالوه بر بررسی روابط 
دو جانبه منطقه عاری از تروریسم در شمال سوریه را به منظور 
منع درگیری و تنش بین نیروهای ترکیه ای و شبه نظامیان کرد 

بررسی کردند.
طبق این بیانیه، اردوغان به ترامپ تاکید کرده ترکیه مشکلی با 
کردها ندارد و تنها به دنبال مقابله با گروه های تروریستی است که 

امنیت ملی آن را تهدید می کنند.

بعد از تهدیداتی که آنکارا آنها را رد کرد

ترامپ... از تهدید ترکیه تا مذاکره درباره توسعه اقتصادی آن


