
یازدهمین نشست شورای عالی بیداری اسالمی

اسامه حمدان: بیداری اسالمی باید مساله قدس را از 
نو به جریان بیاندازد

یک عضو ارشد جنبش حماس تاکید کرد: بیداری اسالمی باید مساله قدس 
و فلسطین را از نو به جریان بیاندازد.

در  رهبران جنبش حماس طی سخنانی  از  اسامه حمدان  به  گزارش  ایسنا، 
یازدهمین نشست شورای عالی مجمع جهانی بیداری اسالمی، اظهار کرد: باید با 
بسیاری از چالش ها مقابله کنیم و از اختالفات به نفع مواضع مشترکی که داریم 

دست برداریم. بیداری اسالمی می تواند در امت اسالم ادامه یابد.
وی خاطر نشان کرد: بیداری  اسالمی باید به آزادی امت و ملت های مسلمان 
توجه کند و این همان کلید بیداری است. ما در مفاهیم دینی خودمان مولفه هایی 
داریم برای این که ملت ها بتوانند امکانات خود را برای از بین بردن سلطه استکبار 

جهانی به کار گیرند.
این عضو جنبش حماس افزود: بیداری اسالمی باید مساله قدس و فلسطین را از 
نو به جریان بیاندازد و نباید در دست کسانی باشد که بر سر ارزش ها معامله می کنند.

وی در ادامه بیان  کرد: ما می توانیم آرمان هایمان را با بیداری اسالمی به دست 
بیاوریم و کلید آن هم مقاومت در فلسطین و لبنان است و این مقاومت است که 

توانسته بینی دشمن را به خاک بمالد و ارزش پیروزی و عزت را برگرداند.
به  باید  اسالمی  بیداری  امروز  کرد:  اظهار  همچنین  پایان  در  حمدان  اسامه 
بازپس گیری آرمان های فلسطین، از دست کسانی که می خواهند آن را از بین ببرند 
توجه کند. بسیاری از مشکالت ناشی از سلطه آمریکا و صهیونیست ها است ، اما 

مقاومت مانع از پروژه های آنها می شود. ما باید به فکر ادامه مقاومت باشیم.

آغاز سمینار همکاری های ایران و اروپا

با  ایران،  هسته ای  بین المللی  همکاری های  مورد  در  باال  سمینار سطح 
رویکرد "دستاوردها و چشم اندازها"، صبح روز دوشنبه به وقت محلی در 

بروکسل آغاز شد.
به گزارش ایسنا، در ابتدای این مراسم میگل آریاس کانیته، کمیسیونر انرژی 

اتحادیه اروپا سخنرانی کرد.
قرار است در ادامه علی اکبر صالحی رییس سازمان انرژی اتمی، هلگا اشمید و سید 

عباس عراقچی معاونان ظریف و موگرینی سخنرانی کنند.
علی اکبر صالحی همچنین دوشنبه شب در ضیافت شام با حضور خانم موگرینی 

شرکت خواهد کرد.
معاون رییس جمهور و رییس سازمان انرژی اتمی ایران در راس هیاتی بلندپایه 
صبح روز یکشنبه ۴ آذرماه به منظور شرکت در سومین سمینار سطح باالی 

همکاری های هسته ای بین المللی ایران و اتحادیه اروپا وارد بروکسل شد.
در این سمینار دو روزه نمایندگان جمهوری اسالمی ایران و اتحادیه اروپا در 
در  شده  اتخاذ  تصمیمات  پیگیری  و  هسته ای  همکاری های  توسعه  خصوص 

سمینارهای قبلی به بحث و تبادل نظر خواهند پرداخت.
توافق  مورد  متعددی  پروژه های  برجام،   ۳ ضمیمه  اساس  بر  می شود  یادآور 
همکاری های دو طرف بوده که از جمله آنها می توان به پروژه استرس تست نیروگاه 
بوشهر و همچنین همکاری در ایجاد مرکز عالی ایمنی هسته ای با سرمایه گذاری ۲۵ 
میلیون یورویی اتحادیه اروپا، اشاره کرد که در این نشست دو روزه پیگیری می شود.

تظاهرات افغانستان وارد دومین روز شد
تظاهرات مردم به حمایت از یک فرمانده محلی مقاومت علیه طالبان در 
کابل وارد دومین روز شد و پلیس با وجود تالش های زیاد تاکنون موفق به 
پراکنده کردن معترضان نشده و آنها به طرف مجلس نمایندگان در حرکت 

هستند.
به گزارش ایرنا، تظاهرات مردم در غرب کابل روز گذشته زمانی آغاز شد که 
نیروهای امنیتی یک فرمانده محلی مقاومت علیه طالبان را در غرب شهر کابل 

بازداشت کردند.
مردم غرب کابل با راه اندازی تظاهرات خواستار رهایی وی شدند و پلیس نیز 
با حضور گسترده مانع حرکت و آنها به طرف کاخ ریاست جمهوری شده و تالش 

کردند آنها راپراکنده کنند که در جریان آن تظاهرات به خشونت کشیده شد.
وزارت بهداشت افغانستان از انتقال 10 زخمی به بیمارستان های کابل خبر داد اما 

در باره هویت آنها اشاره نکرد.
اداره امنیت ملی افغانستان شب گذشته در گفت وگو با نمایندگان تظاهرات 
کنندگان مدعی شده بود که فرمانده »عبدالغنی علی پور« را آمریکایی ها دستگیر و 
به امنیت ملی تحویل داده است اما مقامات نظامی آمریکا در کابل با انتشار اطالعیه 

ای دست داشتن در بازداشت این فرمانده محلی را رد کرده است.
تظاهرات کنندگاه که تا ساعت 10 پیش از ظهر امروز به دولت وقت داده بود تا 
وی را رها کند وچون این خواسته آنها برآورده نشد بار دیگر تظاهرات را آغاز کردند.
در حال حاضر تظاهرات کنندگان در منطقه »پل سوخته« در غرب شهر کابل 
رسیده و پلیس تالش دارند مانع حرکت آنها به طرف مجلس شوند و صدای شلیک 

پراکنده از محل شنیده می شود.
علی پور سه سال پیش بدنبال حمله تروریست هابه استان میدان وردک برای 
دفاع از مردم وارد میدان شد و دولت وی را به اتهام یک فرمانده غیر مسئول دستگیر 

کرده است.
امروز همزمان تظاهرات در استان های »بامیان«، »دایکندی«، »بلخ«، غزنی« و 

»هرات« نیز به حمایت این فرمانده محلی برپا شده است.

چین به دنبال کسب ریاست شورای امنیت سازمان ملل 
در ماه نوامبر، 15 عضو دائم و موقت این شورا را به چین 
با  دعوت کرده است موضوعی که کارشناسان معتقدند 
هدف تقویت روابط سازمان ملل با چین و رایزنی پکن برای 

طرح های مد نظر این کشور انجام شده است.
به گزارش ایرنا موضوعات مربوط به ایران و کره شمالی تحوالت 
لیبی، خاورمیانه و سوریه، سومالی و اریتره، بوسنی و هرزگوین، 
صلحبانی، حفظ صلح و امنیت بین المللی، تقویت چند جانبه 
گرایی و نقش سازمان ملل در آن، صلح و امنیت در آفریقا، سودان 
جنوبی و یمن مهم ترین دستور کارهای شورای امنیت در ماه 
نوامبر است ماهی که ریاست آن با چین خواهد بود و می تواند 

نتیجه دلخواه را کسب کند.
در کنار این موارد، چین حساسیت ها و موارد دیگری هم دارد 
که می خواهد در حضور این هیات سازمان ملل آن را دنبال کند، 
نباید فراموش کرد این کشور به دلیل مواجه شدن با سیاست های 
یکجانبه تجاری آمریکا از این فرصت به بهترین نحو استفاده خواهد 
کرد تا این راهبرد را متوقف کرده و باعث شود تا کشورهای شورا 
نیز با قاطعیت بیشتری مخالفت هایشان را با راهبردهای تکروانه 

واشنگتن اعالم کنند.
افزون بر این پکن می خواهد اعضای شورای امنیت آشنایی 
بیشتری با وضعیت چین داشته باشند و بدانند که این کشور در 
امور صلحبانی فعال است و نمی خواهد اجازه دهد چالش های 

امنیتی، تهدیدی برای جامعه جهان و چند جانبه گرایی باشد.
چین دومین کمک کننده بزرگ به سازمان ملل برای ماموریت 
در  نیروهایش  شمار  و  است  ملل  سازمان  صلح  حافظ  های 
کشورهای دیگر برای ماموریت های ذی ربط در سودان، سودان 

جنوبی، مالی و کنگو به دو هزار ۵00 نفر می رسد.
تقویت همبستگی با شورای امنیت و اینکه چین بتواند با استفاده 
از همکاری با اعضا، نفوذ بیشتری در امور بین المللی داشته باشد از 

دیگر برنامه های چین در حاشیه این دعوت است.
'شانگ دو جیان' از کارشناسان آکادمی علوم اجتماعی چین می 
گوید یکی از اهداف چین از دعوت اعضای شورای امنیت این است 
که اقدامات خود را در راستای حفاظت صلح در جهان به اطالع 
اعضای شورا برساند و نشان دهد که هم یک تامین کننده بزرگ 
این نیروها است و همزمان برای پیشبرد امور جهانی تالش می 
کند و نمی خواهد اجازه دهد تهدیدهای امنیتی، شورا و دیگر 

کشورها را دچار مشکل کند.
او افزود: چین به عنوان عضو دایمی شورای امنیت، همواره 
برای حل مسایل  و  در پیش گرفته  عادالنه  و  موضع منطقی 
خاورمیانه و آفریقای شمالی نقش سازنده ایفا کرده است. به گفته 
وی چین همواره به حق حاکمیت، استقالل، تمامیت و وحدت 
کشورهای خاورمیانه و آفریقای شمالی احترام گذشته و طرفدار 

حل مسایل از طریق گفت و گو و مشورت و نه اعمال زور است.
تاکید کرد چین قاطعانه از تالش های میانجیگرانه  'شانگ' 

سازمان ملل پشتیبانی می کند و به عنوان بزرگترین کشور در حال 
رشد، مایل است از طریق برنامه یک کمربند- یک جاده، با تقویت 
همکاری عملی با کشورهای خاورمیانه و آفریقای شمالی، سهم 

خود را برای توسعه و شکوفایی منطقه ادا کند.
'ماجائو شو' نماینده دائمی چین در سازمان ملل متحد که 1۵ 
کشور عضو شورای امنیت را به کشورش دعوت کرد در همان 
مصاحبه نخست نشان داد چین نمی خواهد به آمریکا اجازه تکروی 
بدهد و گفت: چین متفاوت از حکومت ترامپ طرفدار سیستم 

چند ملیتی و تقویت نقش سازمان ملل متحد است.
او با اشاره به اینکه در دوره ریاست ادواری چین در شورای 
امنیت نشستی با هدف تشکیل سیستم چند ملیتی ترتیب خواهد 
یافت افزود چین بعد از آمریکا دومین کشوری است که بیشترین 

بودجه کمیسیون نیروهای حافظ صلح را تامین می کند.
بین  در  حال  عین  در  چین  که  دهد  می  نشان  ها  بررسی 
کشورهای دایمی شورای امنیت بیشترین نیرو را به ماموریت های 
حافظ صلح اعزام می کند و اکنون هم صدها نیروی حفاظت از 

صلح چین در کشورهای مختلف مامور هستند.
نماینده چین در سازمان ملل گفت کشورهای منطقه ای و 
جامعه بین المللی باید با اجرای دیدگاه امنیتی همراه با مشارکت و 
همکاری پایدار، از طریق ایجاد راهکاری برای پیشبرد امور انسانی 
در دنیا به صلح، ثبات، توسعه، شکوفایی و تحقق این پدیده ها 

مساعدت کنند. پیش از چین، بولیوی ریاست شورا را در ماه اکتبر 
بر عهده داشت و در ماه سپتامبر هم نماینده آمریکا بر کرسی 
ریاست این شورا نشسته بود که نشست ۲6 سپتامبر آن با حضور 
دونالد ترامپ و انزوای سیاست های خارجی این کشور به خصوص 

درباره برجام، در تاریخ دیپلماسی آمریکا بی سابقه بود.
چین همچنین نمی تواند در این شرایط مسایل مهم بین المللی 
از جمله توافق هسته ای برجام و موضوع کره شمالی را نادیده 
بگیرد و ماه نوامبر بهترین فرصت برای ارایه دیدگاه های چین و 

دیگر کشورها درباره این مسایل است.
چین یکی از پنج عضو دائم شورای امنیت است که حق وتو دارد 
و در مساله برجام هم همواره از آن دفاع کرده و خواهان برقراری 

تجارت آزاد با جمهوری اسالمی ایران بوده است.
'شانگ دو جیان' از کارشناسان آکادمی علوم اجتماعی چین می 
گوید: چین مخالف تحریم های یکجانبه علیه هر کشوری است و 
می خواهد کشورها همچنان در عرصه بین المللی همکاری نزدیک 
و معمول داشته باشند به همین دلیل چین اصوال با تحرکات 

یکجانبه علیه دیگر کشورها مخالف است.
چین پیشتر نیز تاکید کرده بود به هیچ وجه تحریم های یکجانبه 
آمریکا علیه ایران را نخواهد پذیرفت ضمن آنکه اتحادیه اروپا، 
روسیه، ترکیه و بسیاری دیگر از کشورها هم اعالم کرده اند از 

تحریم های آمریکا تبعیت نمی کنند.

این است که  تاکید کرد نقش شورا و سازمان ملل  'شانگ' 
دیپلماسی تقویت شود و سفرهای متقابل اعضا می تواند به این 

موضوع کمک کند.
وی خاطر نشان کرد که اعضای شورا باید سعی کنند مواضع 
خود را در مسایل مهم جهان به یکدیگر نزدیکتر کنند و این برای 

مقابله با تهدیدها و چالش ها با اهمیت است.
با توجه به موضوعات مختلفی که در باال به آن اشاره شد، ریاست 
چین بر این شورا در ماه جاری میالدی بهترین فرصت برای این 
کشور در مقابله با سیاست های یکجانبه و تحریم های آمریکا 
خواهد بود و اینکه چین بتواند با رایزنی نزدیک با اعضای شورا 
در این کشور باعث شود تا آنها نیز در کنار چین با این راهبردها 
مقابله کرده و اجازه ندهند واشنگتن بیش از این دنیا را با تکروی 

به چالش بکشد.
تعداد اعضای دایم شورای امنیت 1۵ نفر است که ۵ نفر اعضای 

دائم هستند و 10 نفر هم عضو غیر دائم به حساب می آیند.
اعضای دائم شورای امنیت بر اساس برنامه چین از دو شهر 
مدرن این کشور یعنی 'شن جن' و 'گوانگ جو' در جنوب بازدید 

خواهند کرد.
افزون بر برنامه های یاد شده انتظار می رود سفرای شورای 
امنیت از پایگاه و تاسیسات دفاعی با 8 هزار نیروی ذخیره دفاعی 

در اطراف پکن هم بازدید کنند.
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رژیم صهیونیستی عادی  سازی روابط با سودان را هم در برنامه دارد
رسانه های اسرائیل گزارش دادند که پس از سفر نخست وزیر رژیم صهیونیستی به عمان و نیز دیدار با رئیس جمهوری چاد در سرزمین های اشغالی، اسرائیل به دنبال عادی سازی روابط با سودان است. به گزارش ایسنا، شبکه دو رژیم صهیونیستی 

ادعا کرد که تل آویو به دنبال عادی سازی روابط دیپلماتیک با سودان است. طبق گزارش این شبکه عبری زبان، تیم ویژه ای از سوی تل آویو جهت عادی سازی روابط با سودان که اسرائیل را دشمن به شمار می آورد، تشکیل شده است. شبکه دو 
اسرائیل اعالم کرد که اگر عادی  سازی روابط با سودان صورت بگیرد مسیر پروازها از تل آویو به برزیل کوتاه خواهد شد و هواپیماها از حریم هوایی سودان و چاد عبور خواهند کرد.

اخبار سفر اعضای شورای امنیت به چین

فرصت پکن برای مقابله با واشنگتن

در پی مالقات ترامپ با العبادی

»دندان تیز کردن« ترامپ برای نفت عراق!
العبادی به او گفته: خب، ما قرار است  با  ترامپ در پایان مالقات خود 
درباره نفت عراق، چه کنیم؟ العبادی در پاسخ به ترامپ گفته: منظور 

شما چیست؟
ترامپ برای تصاحب نفت عراق به بهانه تامین غرامت هزینه های نظامی آمریکا 

در جنگ عراق، دندان تیز کرده بوده است.
به گزارش وب سایت آمریکایی" آکسیوس" به نقل از چند منبع مطلع در دولت 
آمریکا گزارش داد که ترامپ دو مرتبه در دیدار حضوری و گفتگوی تلفنی با 
حیدر العبادی نخست وزیر وقت عراق، ایده دریافت غرامت هزینه های آمریکا در 

عراق، از نفت عراق را مطرح کرده است.
بر اساس این گزارش ترامپ یک بار نیز در جلسه شورای امنیت ملی کاخ سفید 
این ایده را مطرح کرده اما با مخالفت حاضران از جمله "جیمز متیس" وزیر دفاع 

آمریکا روبرو شده است.
مخالفان این ایده به ترامپ نصیحت کرده اند که این کار خالف قواعد بین المللی 
بوده و برای وجهه آمریکا در جهان بسیار بد خواهد بود و متحدان آمریکا را در 

منطقه خواهد ترساند.
در  با حیدرالعبادی  دیدار  در  مرتبه  ترامپ یک  اکسیوس؛  گزارش  اساس  بر 

مارس سال جاری میالدی در کاخ سفید این ایده را مطرح کرده است.
بر اساس این گزارش: ترامپ در پایان مالقات خود با العبادی به او گفته: خب، 

ما قرار است درباره نفت عراق چه کنیم؟

العبادی در پاسخ به ترامپ گفته: منظور شما چیست؟
دادیم،  انجام  زیادی  خیلی  کارهای  عراق  در  ما  خب  گفته:  سپس  ترامپ 
تریلیون ها دالر آنجا هزینه کردیم و افراد زیادی درباره نفت )عراق( دارند صحبت 

می کنند."
مقام آمریکایی حاضر در آن جلسه به وب وسایت  آکسیوس گفته که العبادی 
مثل اینکه از قبل خود را آماده این سوال کرده بود، در جواب به ترامپ گفته 
است: "خب آقای رئیس جمهور! همانطور که می دانید ما با بسیاری از شرکت های 

آمریکایی که در کشور ما منافع دارند، کار می کنیم."
به گفته این منبع آمریکایی، نخست وزیر عراق در این هنگام " پوزخند می زد و 
ترامپ هم دستش را روی میز گذاشت طوری که انگار می خواست بگوید: باید از 

دیگران درباره این موضوع سوال کند."
ترامپ در تابستان ۲01۷ هم طی تماس تلفنی با نخست وزیر عراق درباره این 

ایده با العبادی صحبت کرد اما این گفت و گو هم به جایی نرسیده است.
"هربرت مک مستر" مشاور وقت امنیت ملی کاخ سفید پس از این گفتگوی 
تلفنی از طرح موضوع نفت عراق از سوی ترامپ انتقاد کرده و رییس جمهور 

آمریکا را نصیحت کرده است.
"هربرت مک مستر" مشاور سابق امنیت ملی کاخ سفید در جلسه ای در کنار 

ترامپ
بر اساس گزارش آکسیوس، مک مستر به ترامپ گفته: "ما نمی توانیم این کار 

را بکنیم و نباید درباره این موضوع صحبت بکنیم چرا که حرف زدن در این باره، 
کار بدی است و برای وجهه آمریکا بد است، متحدانمان و همه را خواهد ترساند."
مک مستر گفته است: "شما قادر به انجام چنین کاری نخواهید بود و با صحبت 

در این باره، به اعتبار آمریکا و اعتبار خودتان آسیب خواهید زد."
ترامپ اما واکنش مثبتی به این نصایح نشان نداده و از اینکه مشاوران او کارها 

و ایده های او را تایید نمی کنند، ناراحت شده است.  
همچنین بر اساس گزارش آکسیوس، ترامپ یک مرتبه نیز در جلسه شورای 
امنیت ملی کاخ سفید در سال ۲01۷ این ایده را مطرح کرده است که "جیمز 

متیس" وزیر دفاع آمریکا با این ایده مخالفت کرده است.
نظر  "به  به وب سایت آکسیوس گفت:  این نشست،  افراد حاضر در  از  یکی 
می آمد که ترامپ از مخالفت مشاوران در این جلسه با ایده خود ناراحت شده و 
می خواست بگوید که "ما احمق هستیم، ما در عراق داریم چه می کنیم؟ چرا ما 

نباید نفت عراق را بگیریم؟"
به گفته این منبع حاضر در نشست شورای امنیت ملی کاخ سفید، بعد از 
کاری  انجام چنین  برای  راهی عملی  ترامپ، جیمزمتیس گفته که  سخنان 
وجود ندارد و چنین کاری نقض قوانین بین المللی خواهد بود و باعث سلب 
آمریکا خوراک  به دشمنان  و  منطقه خواهد شد  در  آمریکا  متحدان  اعتماد 
رسانه ای و تبلیغاتی خواهد داد و آنها، آمریکا را متهم به دزدی نفت عراق، 

خواهند کرد.  

که  کرد  اظهار  مصاحبه ای  در  آمریکا  خارجه  امور  وزیر 
دولت ترامپ هر آنچه بتواند برای پاسخگو کردن کسانی 
به جمال خاشقجی خبرنگار  که مرتکب جنایت نسبت 

عربستان سعودی  شده اند، انجام می دهد.
به گزارش ایسنا، به نقل از پایگاه وزارت امور خارجه آمریکا، 
مایک پاپمئو وزیر خارجه این کشور در مصاحبه ای با یک رسانه 
محلی ایالت کانزاس آمریکا تحت عنوان پایگاه KFDI درباره 
منتقد  قتل جمال خاشقجی خبرنگار  به  آمریکا  پاسخ  مساله 
عربستان سعودی که در کنسولگری این کشور در استانبول رخ 
وزارت  برای  آمریکا  رئیس جمهوری  که  ماموریتی  گفت:  داد، 
خارجه و دولت در قبال این اتفاق مشخص کرده بسیار روشن 
است. ما می خواهیم اطمینان حاصل کنیم که تمامی تالش خود 
را برای پاسخگو کردن کسانی که مرتکب قتل خاشقجی شدند، 
صورت داده ایم اما در عین حال روابط مان با پادشاهی عربستان 
سعودی که اهمیتی فوق العاده دارد را حفظ می کنیم. آنها نفت 
زیادی را تولید می کنند که برای مردم در کانزاس آمریکا هم مهم 
است. آنها به مقابله با ایران کمک می کنند و این هم برای مردم 

کانزاس اهمیت دارد.
وزیر خارجه آمریکا در ادامه مدعی شد: من به همراه سناتور 
لیندسی گراهام نگرانی مشترکی درباره ایران داریم و من مطمئن 
هستم که به همکاری با یکدیگر برای حفاظت از آمریکا در برابر 

اما برخی نمایندگان سنا دیدگاه هایی  ادامه خواهیم داد  ایران 
متفاوت دارند. ما با در نظر گرفتن دیدگاه های آنها مشکلی نداریم 
و رئیس جمهوری گفت اگر این گروه قوانینی را ارائه کنند او 
خوشحال می شود که آنها را مدنظر قرار دهد. اگر این قوانین 
منطقی بوده و منافع آمریکا را به پیش ببرد و به نفع مردم از 
جمله در کانزاس سیتی و شهرهای کوچک کانزاس در جاهای 
دیگر باشند رئیس جمهوری آمریکا از حمایت از این رویکردها 

خرسند خواهند شد.
پامپئو در این مصاحبه مدعی شد: هدف تحریم های جدید 
علیه ایران کامال روشن است و آن حفاظت از آمریکا در برابر 
تهدیدات ایران علیه مردم سراسر کشور از جمله کانزاس است و 
هدف از این تحریم ها متقاعد کردن رهبری ایران برای تغییر دادن 
روش هایشان و نیز درباره توقف ساخت سالح های تهدیدکننده 
آمریکاست. این هدف ما است برای آنکه رهبران ایران را برای تغییر 
رفتارشان متقاعد کنیم و همچنین از جان آمریکایی ها هرجایی که 

باشند و سفر کنند محافظت کنیم.
به  مربوط  مسائل  درباره  کنگره  با  ما  افزود:  ادامه  در  پاپمئو 
عربستان سعودی از زمانی که من وزیر خارجه شدم در گفت وگو 
بوده ایم و مسائل مربوط به این گفت وگوها تنها مربوط به قتل 
جمال خاشقجی نبوده و کلیت مسائل روابط ما را شامل می شود. 
عربستانی ها برای آمریکا شریکی مهم بوده اند و به ما در ایجاد 

ثبات در خاورمیانه کمک کرده اند و این برای تجارت ها در آمریکا 
و کانزاس خوب است.

پامپئو در پاسخ به سوالی درباره ایجاد یک کارگروه از سوی 
آمریکا و کره جنوبی برای تعامل با کره شمالی گفت: همچنان 
که ما برای خلع سالح کره شمالی و اجرای تعهدات حاصله میان 
دونالد ترامپ و کیم جون اون تالش می کنیم این مساله مهم است 
و عناصر زیادی در آن دخیل هستند. یکی از آنها روابط میان 
کره جنوبی و کره شمالی است و این کارگروه طراحی شده برای 
آنکه اطمینان حاصل شود که تالش هایی به موازات مذاکرات خلع 
سالح هسته ای برای بازیابی صلح در شبه جزیره کره انجام شود و 
ما ارتباط تنگاتنگ با شرکای مان در کره جنوبی داشته و به دنبال 

تضمین باقی ماندن در این راه هستیم.
پامپئو در خصوص اعالمیه جدید کره شمالی در مورد آزمایش 
سالح های تاکتیکی گفت: ما فکر می کنیم می دانیم اشاره ما به 
چه چیزی است و نسبت به آن اطمینان داریم. من نمی توانم 
چیز زیادی از آن بگویم فقط بدانید که این قرار است یک پروسه 
طوالنی باشد. این دولت در ضمن وجود یک ریسک بسیار دشوار 
از جانب کره شمالی وارد میدان شد و رئیس جمهوری مان تصمیم 
به نشست با کیم جون اون گرفت و من وظیفه مذاکره در مورد 
قطعنامه آن را پیدا کردم. این فرآیند به زمان نیاز خواهد داشت 
و ما حاضر به صبوری هستیم همچنان که به تالش هایمان برای 

اطمینان حاصل کردن از توقف آزمایش های موشکی و هسته ای 
تحریم های  ادامه  به  تالش هایمان  به  همچنین  و  شمالی  کره 
اقتصادی کره شمالی با هدف وادار کردن آن به تعامل با ما ادامه 

می دهیم.

پامپئو:

دولت ترامپ متعهد به پاسخگو کردن عوامل قتل خاشقجی است


