
بن سلمان:

جهان باید بر روی تهدید ایران تمرکز کند

ولیعهد عربستان، با حمله لفظی به ایران و ترکیه تالش کرد تا توجه جامعه 
جهانی از خود و قتل جمال خاشقجی، خبرنگار منتقد دولت عربستان را 

منحرف کند.
به گزارش ایسنا به نقل از میدل ایست آی، محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان 
در گفت وگو با چندین آمریکایی اونجلیسم با وحشتناک خواندن قتل خاشقجی، 
مدعی شد که دنیا باید بر روی آنچه که تهدید از سوی ایران و ترکیه خوانده شد، 

متمرکز بماند.
به گزارش ایسنا، جمال خاشقجی، روزنامه نگار منتقد سعودی بود که اوایل اکتبر 
پس از ورود به کنسولگری عربستان در استانبول در این مکان دیپلماتیک به قتل 
رسید؛ قتلی که ریاض در ابتدا منکر آن بود اما کمی بعد وقوع آن را پذیرفت. رسانه ها 
با استناد به دالیل مختلف این موضوع را بارها مطرح ساخته اند که ولیعهد عربستان 
خود دستور این قتل را صادر کرده و یا دست کم در جریان برنامه ریزی برای انجام 

چنین حرکتی قرار داشته است.

مذاکرات یمن به پایان سال موکول شد

فرستاده سازمان ملل به یمن مذاکرات صلح این کشور را که قرار بود تا 
پایان ماه جاری میالدی برگزار شود، به تعویق انداخت.

به گزارش ایسنا، به نقل از سایت شبکه روسیا الیوم، فرحان حق، سخنگوی سازمان 
ملل متحد اعالم کرد، مارتین گریفیتس، فرستاده سازمان ملل به یمن مذاکرات 
صلح یمن را که قرار بود تا پایان ماه جاری میالدی برگزار شود، تا پایان سال جاری 

میالدی به تعویق انداخت.
فرحان حق اظهار کرد که یکی از اهداف این اقدام انجام رایزنی های سیاسی میان 

طرف های درگیر در یمن تا قبل از پایان سال جاری میالدی است.
وی افزود: جمع کردن طرف های ذیربط همواره با چالش ها و مشکالت مختلفی 
همراه است و ما تالش می کنیم که مشکالت را تا برگزاری مذاکرات موفقیت آمیز در 

کمترین زمان ممکن برطرف سازیم.
از سوی دیگر، چند منبع در سازمان ملل که نخواستند نامشان فاش شود نیز اعالم 
کردند که آمریکا و انگلیس به دنبال تدوین پیش نویس قطعنامه ای جهت توقف 

درگیری ها در یمن هستند.

نامزد خاشقجی: آیا قاتالن همسرم انسان بودند؟
نامزد جمال خاشقجی اظهار کرد، کسانی که جان خاشقجی را گرفتند و 

کسی که به آنها دستور این کشتن را داده بود آیا انسان هستند؟
به گزارش ایسنا، به نقل از النشره، در پی اظهارات یک منبع در دادستانی کل 
ترکیه مبنی بر اینکه تحقیقات نشان می دهد جسد جمال خاشقجی، روزنامه نگار 
منتقد سعودی به طور کامل در مواد شیمیایی اسیدی حل شده است، خدیجه 
چنگیز، نامزد جمال خاشقجی در شبکه های اجتماعی عنوان داشت که قاتالن او 
خانواده اش و نزدیکانش را از تدفین وی در مدینه منوره آنطور که خود او می خواست، 

محروم کردند.
وی گفت که نمی تواند کلماتی را برای بیان اندوه بسیارش از شنیدن خبر از بین 

بردن جسد همسرش در اسید بیان کند.
خدیجه چنگیز خاطرنشان کرد: بعد از آنکه تو را کشتند و تکه تکه کردند، بدن تو 
را در اسید از بین بردند و ما را از خواندن نماز برای تو و دفن پیکرت در مدینه منوره 
آنطور که وصیت کرده بودی، محروم کردند و نگذاشتند آنطور که تو شایسته آن 

هستی و ما نیز مستحق هستیم برایت مراسم تدفین برگزار کنیم.
وی در پایان گفت: آیا آن قاتالن و کسی که به آنها دستور قتل داده بود، انسان 

هستند؟ من خواهان حقیقت و اجرای عدالت هستم.

داعش مسؤولیت حمله در ملبورن را به عهده گرفت
در مرکز شهر ملبورن استرالیا، یک مرد مسلح به چاقو به ماموران پلیس 
را  اقدام  این  کرده  اعالم  پلیس  است.  کشته  را  نفر  یک  و  کرده  حمله 
تروریستی در نظر می گیرد. تازه ترین خبرها نیز حاکی از این هستند که 

گروه داعش مسؤولیت این حمله را برعهده گرفته است.
به گزارش ایسنا، به نقل از اسپوتنیک گراهام اشتون، رئیس پلیس ویکتوریا درباره 
این حمله که صبح امروز )جمعه( روی داد گفت که پلیس استرالیا این اقدام را به 

عنوان یک رویداد تروریستی در نظر می گیرد.
پلیس ملبورن گفته است که فرد مهاجم که سومالیایی بوده سوار بر خودرویی بوده 

که حامل کپسول های گاز بوده و آنها آتش گرفته اند.
در حمله این فرد که اسمی از او برده نشده دو نفر دیگر نیز زخمی شده اند و خود 
مهاجم نیز در اثر تیراندازی ماموران پلیس زخمی شده است. بعدا اعالم شد فرد 
مهاجم در بیمارستان جان باخته است. تصاویر منتشر شده از این واقعه در شبکه های 
اجتماعی فرد مهاجم را نشان می دهد که به سوی دو مامور پلیس در مرکز شهر 

ملبورن حمله می کند و سپس هدف اصابت گلوله پلیس قرار می گیرد.
پلیس محلی گفته است که گلوله به سینه فرد مهاجم اصابت کرده است.

ماموران پلیس در ابتدا در واکنش به گزارش آتش گرفتن یک دستگاه خودرو و 
به منطقه اعزام شده بودند.

خیابانی که این حمله در آن صورت گرفت همان محلی است که در ژانویه سال 
۲۰۱۷ راننده یک خودرو با سرعت به داخل پیاده رو راند، شش نفر را کشت و ۳۰ 

نفر را زخمی کرد.

که  سودی  تا  ترامپ  به  توصیه  الملل- از  بین  سرویس 
موضوعاتی  برد؛  خواهد  ایران  نفتی  تحریم  از  روسیه 
هستند که روزنامه های امریکایی در روزهای آغازین دور 

تازه تحریم نفتی ایران از سوی امریکا به آن پرداخته اند. 
روزنامه امریکایی »واشنگتن پست« در گزارشی اشاره می کند 
که یک مورد برای تحریم شدیدتر ایران وجود داشته که ترامپ 
طبق آن دست به این کار زده است. با خروج آمریکا از توافق 
هسته ای، ترامپ با از سرگیری تحریم ها علیه ایران می خواهد آن 

کشور را مجبور به پذیرش خواسته های امریکا کند. 
این روزنامه در ادامه می نویسد: »با این حال، علیرغم اعمال 
فشار بعید به نظر می رسد که ایران به خواسته های امریکا تن دهد. 
واقعیت آن است که تحریم ها احتماال به میزان یک سوم از صادرات 
روزانه نفت ایران خواهد کاست. با این حال، تحریم فعلی بعید است 
که به همان اندازه تحریم های سابق موثر باشد و ایران را به پای میز 
مذاکرات هسته ای باز گرداند. اکنون چین، هند، روسیه و ترکیه به 
خرید نفت از ایران ادامه خواهند داد. ایران بعید است که از عراق یا 
سوریه عقب نشینی کند حتی اگر هزینه های آن زیاد باشد. برخی 
از مقام های دولت ترامپ و اطرافیان او به وضوح امیدوارند که فشار 
اقتصادی تازه باعث تغییر در ایران شود. اما واقعیت آن است که 
واشنگتن از سال ۱9۷9 میالدی این افکار ضدانقالبی را در مورد 
ایران به گونه ای بیهوده در سر داشته است و انتظارش به نتیجه ای 
نرسیده است. واقعیت ان است که فشار جدید علیه ایران می تواند 
با واکنش های شدید آن کشور همراه باشد و از حمله به اهداف 
امریکا در عراق و سوریه تا به چالش کشیدن ناوگان دریایی امریکا 
در خلیج فارس را در بر گیرد. این اقدامان می توانند بهانه ای از 
سوی ایران برای از سرگیری برنامه هسته ای باشند به خصوص آن 
که ترامپ برجام را ترک کرده است. در آن صورت ترامپ با گزینه  

حمالت نظامی محدود مواجه خواهد بود”. 
تغییر  برای  ترامپ  دولت  به  توصیه  با  پایان  در  روزنامه  این 
ایران می نویسد: »ترامپ می گوید  سیاست کنونی اش در قبال 
که خواستار توافقی تازه با ایران است که بیش از صرف برنامه 
هسته ای آن کشور را پوشش دهد. اگراو در این مورد جدی است 
باید رویکرد خود را در قبال تهران تغییر دهد. تهران هیچ وقت 
موافقت نخواهد کرد که به طور یکجانبه عراق یا نقاط دیگر در 
خاورمیانه را ترک کند. کلید توافق بزرگی ایجاد راهی برای توزان 
صلح آمیز قوا و منافع امریکا با عربستان و متحدان سنی آن کشور 

در منطقه است. ترامپ باید از در آغوش گرفتن اغراق شده ریاض و 
مقام های سعودی خودداری کند”. 

روسیه بیشترین سود را از تحریم ایران می برد
روزنامه امریکایی »وال استریت ژورنال« نیز در گزارشی اشاره 
می کند که روسیه نفع اصلی را از تحریم نفت ایران می برد. این 
روزنامه امریکایی می نویسد: »مسکو می گوید که تحریم های امریکا 
را نقض می کند و از ایران نفت خواهد خرید. از سوی دیگر، روسیه 
تبدیل به جایگزین ایران برای فروش نفت خواهد شد. امریکا 
در تحریم های تازه خود اعالم کرده که مانع از خرید نفت مورد 
نیاز اروپا و اسیا از ایران می شود. بدین ترتیب، خریداران بزرگ 
نفت ایران  به دنبال منابع جایگزین برای خرید نفت هستند. 
وارد  و  کرده  استفاده  فرصت  این  از  روس  نفتی  شرکت های 
مرحله ای شده اند که مشتریان نفت ایران را به نوعی می ربایند. دو 

کشور ایران و روسیه نفت تقریبا با درجه مشابهی را تولید می کنند 
و در نتیجه، تغییر جهت خریداران نفت ایران به سوی خرید نفت 
از روسیه تقریبا آسان خواهد بود. مسکو اما دریچه ای را برای حیات 
اقتصاد نفتی ایران باز گذاشته است و گفته که قصد دارد برخالف 
تحریم نفتی امریکا از ایران نفت خریداری کند. البته این خرید تنها 
در قالب تهاتری خواهد بود. واقعیت آن است که روسیه در حال 

بازی با همه بازیگران و طرفین است”. 
این روزنامه در ادامه می نویسد: »روسیه بزرگترین تولیدکننده 
نفت در جهان در ماه اکتبر روزانه ۱۱.4۱ میلیون بشکه نفت صادر 
کرد که افزایش تولید و صادراتی به میزان 4.۳ درصد است. به 
نوعی روسیه بیش از نیم میلیون بشکه در روز تولید نفت خود 
را افزایش داده است. بخش مهمی از این نفت به مشتریان سابق 
ایران به فروش می رسد؛ به ویژه به مشتریان اروپایی که به طور 

ناگهانی با مانع در مسیر خرید نفت از ایران مواجه شده اند. از سوی 
دیگر ترکیه نیز واردات نفت از روسیه را در ماه ژوئن پس از سه 
ماه عدم خرید بار دیگر از سر گرفت. در نتیجه، روسیه هم چنین 
جایگزینی برای نفت خام ایران برای مشتریان خارج از اتحادیه اروپا 
نیز خواهد بود. وضعیت کنونی بیشترین سود را به شرکت های 
انرژی در مسکو خواهد رساند. روز سه شنبه رزنفت اعالم کرد که 
در سه ماه نخست سال ۲۰۱8 میالدی در مقایسه با مدت مشابه 
در سال قبل افزایش درآمدی سه برابری داشته است. همچنین، در 
مورد چین میزان واردات آن کشور از ایران تا ماه سپتامبر کاهشی 
۳4 درصدی داشته و در همان زمان فروش نفت روسیه رشدی ۷ 
درصدی داشته است. در مورد کره جنوبی نیز همزمان واردات نفت 
آن کشور از ایران در ماه آگوست کاهشی 85 درصدی و خرید نفت 

آن کشور از روسیه رشدی ۲9 درصدی داشته است”.
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ظریف: آمریکا باید برای جنایات علیه مردم ایران و یمن مؤاخذه شود
محمد جواد ظریف گفت: آمریکا باید برای انجام جنایات علیه بشریت، علیه مردم ایران و یمن مؤاخذه شود. به گزارش ایسنا، وزیر امور خارجه کشورمان در توییتر خود در واکنش به اظهارات مقامات آمریکایی نوشت: درست مثل یمن، آقای پمپئو، 

ایران را مسئول عواقب تحریم های غیرقانونی آمریکا که مانع  دسترسی مردم ایران به سرویس های بانکی برای غذا و دارو شده است، قلمداد می کند. طبیعتا ما اینها را برای مردم خود علیرغم تالش های آمریکا فراهم خواهیم کرد. ولی آمریکا 
باید برای انجام  جنایات علیه بشریت علیه مردم ایران و یمن مؤاخذه شود.

اخبار وال استریت ژورنال: 

روسیه بیشترین سود را از تحریم ایران می برد!

سفیر انگلیس در آمریکا: 

بریتانیا از تحریم های ایاالت متحده علیه ایران متاسف است

موج مهاجرت به سوی آمریکا

۱۲۰۰ کیلومتر با دمپایی

سفیر انگلیس در آمریکا، از خروج دونالد ترامپ از توافق هسته ای و اعمال 
تحریم  علیه ایران ابراز تاسف کرد.

به گزارش ایسنا به نقل از سی بی اس نیوز، کیم داروک، سفیر انگلیس در آمریکا با 

اشاره به اینکه انگلیس برای حفاظت از خود، وارد توافق هسته ای با ایران شده است، 
اعالم کرد تا زمانی که ایران به این توافق عمل کند و در آن باقی بماند، انگلیس نیز 

از آن خارج نخواهد شد.
سفیر انگلیس در آمریکا گفت: اگر ایرانی ها تصمیم می گرفتند که از توافق خارج 

شوند، ما افسوس می خوردیم.
وی همچنین اظهار کرد: ما از خروج دولت )ترامپ( از توافق هسته ای و اعمال مجدد 

تحریم های آمریکا علیه ایران متاسف شده ایم.
به گزارش ایسنا، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در ماه مه همزمان با خروج از 
برجام گفت که تحریم ها علیه ایران را بازمی گرداند بخش دوم این تحریم ها در موعد 
مقرر، یعنی پنجم نوامبر اعمال شد. واشنگتن همچنین، ۷۰۰ نهاد و شخص ایرانی را 

در فهرست سیاه تحریم های خود قرار داد.
بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، در واکنش به بازگشت تحریم های 
آمریکا گفت که واشنگتن توان بیشتری برای فشار بر کشورها و بنگاه های اقتصادی 
جهانی ندارد و این اقدام نیز یک جنگ روانی با هدف ایجاد هراس و دلهره در مردم 

است.
رهبر معظم انقالب نیز روز شنبه در جمع دانش آموزان و دانشجویان، هدف آمریکا 
از جنگ و تحریم اقتصادی در طول 4۰ سال گذشته را فلج کردن و عقب نگه داشتن 
کشورمان دانستند و تصریح کردند: در این جنگ اقتصادی آنچه اتفاق افتاده، بر خالف 

خواست آمریکاست، زیرا حرکت به سمت خودکفایی و تولید در داخل، سرعت گرفته 
و امروز صدها گروه فعال از جوانان خوش فکِر دانشگاهی مشغول فعالیت ها و کارهای 

مهمی در کشور هستند.
ایشان سپس به شرایط آمریکا در جهان اشاره کردند و افزودند: در یک نگاه وسیع 
تر، قدرت و اقتدار و هیمنه آمریکا در دنیا، رو به افول و زوال است و آمریکای امروز به 

مراتب ضعیف تر از آمریکای چهار دهه قبل است.
از سوی دیگر محمدجواد ظریف، وزیر امورخارجه ایران ساعاتی پس از اظهارات 
مقام های آمریکایی درباره بازگشت تحریم ها، با مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و 

همچنین وزرای امورخارجه آلمان، سوئد و دانمارک تلفنی گفت وگو کرد.
همچنین دیگر طرف های برجام، شامل اتحادیه اروپا، فرانسه، آلمان و انگلیس نیز با 
صدور یک بیانیه مشترک از بازگشت تحریم های آمریکا علیه ایران »عمیقا« ابراز تاسف 
و تاکید کردند که این کشورها و اتحادیه اروپا از شرکت هایی که تبادالت تجاری قانونی 

با ایران دارند حمایت می کنند.
در بخش دیگری از این بیانیه هدف اتحادیه اروپا حمایت از فعاالن اقتصادی عنوان 
شده که تحت قوانین و مقررات اروپا و قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل 

متحد با ایران تجارت می کنند.
وزیران امورخارجه اروپایی همچنین بر تعهد خود برای همکاری و به ویژه حفظ 

راه های ارتباط مالی با ایران و تضمین ادامه صادرات نفت و گاز ایران تاکید کردند.

هزاران مهاجر از کشورهای آمریکا مرکزی وارد مکزیک و در آن ماندگار 
شده اند. برخی در این کشور تقاضای پناهندگی کرده اند و برخی دیگر عازم 

ایاالت متحده هستند.
به گزارش ایسنا، دویچه وله گزارش داد، این مهاجران در مکزیکوسیتی وضعیت 
مناسبی ندارند. برخی از آن ها شب را روی نیمکت های چوبی می خوابند و آنان که 
خوش شانس تر بوده اند، چادری برای خود دست و پا کرده اند. هزاران مهاجر آمریکای 

مرکزی هفته ها است که در حال حرکت به سمت آمریکا هستند.
در این گزارش به عنوان نمونه هایی از مهاجران به دو زن به نام های ماریلنا تورس 
و یامیلت سونیگا اهل هندوراس اشاره شده که با دمپایی حدود ۱۲۰۰ کیلومتر مسیر 
را طی کرده اند تا خود را به مکزیکوسیتی برسانند. آنان می خواهند مسافت طوالنی 
دیگری را طی کنند تا خود را به شهر تیخوانا در مکزیک و نزدیک مرز آمریکا برسانند.

اکثر مهاجرانی که از کشورهای آمریکای مرکزی  همچون ال سالوادور، گواتماال و 
هندوراس خود را به مکزیک رسانده اند، افرادی تنگدست هستند که از فساد حکومتی، 
درگیری های مسلحانه باندهای جنایتکار و فقر به تنگ آمده اند و هیچ شانسی برای 

ادامه  زندگی در کشورهای خود نمی بینند.
دونالد ترامپ برای جلوگیری از ورود این افراد به کشورش و تشویق دیگران به 
مهاجرت، وضعیت اضطراری اعالم کرده و گفته است که در صورت نیاز نیروهای ارتش 
را روانه  مرزهای جنوبی خواهد کرد. آمریکا قصد دارد شمار سربازان خود در مرز با 

مکزیک را نیز افزایش دهد تا مانع ورود مهاجران شود.
بسیاری از این مهاجران اگر راهی برای ورود به آمریکا پیدا نکنند، در مکزیک 
باقی خواهند ماند. یکی از این مهاجران ۱9 ساله است و می گوید، در هندوراس هیچ 
آینده ای برای آنان وجود ندارد. او می گوید: در هندوراس نه کار هست، نه امنیت وجود 

دارد و نه امکان تحصیل.
راخل، دختر ۱9 ساله از هندوراس درباره این موضوع که خوان اوالندو هرناندز، 
رئیس جمهوری هندوراس قصد دارد سازمان دهندگان این موج از پناهجویان را 
مجازات کند، سر تکان می دهد و می گوید: خوان اورالندو هیچ وقت عالقه نداشته 
بداند که چرا ما از کشور فرار می کنیم. او حاال طوری رفتار می کند که انگار ما 
داریم به کشور آسیب می رسانیم؛ در حالی که قضیه عکس این است. ما می توانیم 
اقتصاد  به  برای خانواده هایمان، کمی  و فرستادن دالر  آمریکا  با کار کردن در 

کشورمان کمک کنیم.
بر اساس برآوردها، مهاجران هندوراس در آمریکا طی سال گذشته میالدی حدود 
چهار میلیارد و 4۰۰ میلیون دالر پول نقد به کشورشان فرستادند تا به خانواده های 

تنگدست خود کمک کنند.

از  درخواست  ضمن  ملل  سازمان  در  آمریکا  سفیر 
پیونگ یانگ برای اجرای توافق ماه ژوئن با آمریکا، اظهار 
کرد، کره شمالی مذاکرات با آمریکا را به تاخیر انداخت زیرا 

آماده این اقدام نبود.
به گزارش ایسنا، نیکی هیلی، سفیر آمریکا در سازمان ملل پیش 
و پس از جلسه شورای امنیت درباره تحریم های کره شمالی که 
پشت درهای بسته برگزار شد، در گفت وگو با خبرنگاران گفت، 
حاال نوبت کره شمالی است که اقدام کند. او همچنین از روسیه 
بر سر تالش برای برداشتن تحریم های بانکی علیه کره شمالی که 
با هدف محدود کردن برنامه هسته ای پیونگ یانگ صورت گرفته، 

انتقاد کرد.
هیلی که پایان سال جاری میالدی سمت خود را ترک می کند، 
گفت: زمانی برای توقف، تاخیر یا عبور از آنچه که در سنگاپور بر 

سر آن توافق شد، وجود ندارد.
رییس  ترامپ،  دونالد  و  اون، رهبر کره شمالی  کیم جونگ 
جمهور آمریکا طی دیدار تاریخی خود در ماه ژوئن که در سنگاپور 

صورت گرفت، متعهد شدند که در راستای خلع سالح هسته ای از 
کره شمالی با یکدیگر همکاری کنند.

به گزارش خبرگزاری رویترز، بنا بود مایک پامپئو، وزیر امور 
خارجه آمریکا روز پنجشنبه با مقامات کره شمالی دیداری داشته 
باشد اما وزارت امور خارجه آمریکا یک روز پیش از موعد مقرر 
برای برگزاری این نشست از تاخیر آن خبر داد و برای این تاخیر 
دلیلی ذکر نکرد.هیلی همچنین روابط واشنگتن و پیونگ یانگ را 
صمیمانه توصیف کرد و گفت، فکر نمی کند مشکل مهمی برای 
برگزاری این نشست وجود داشته باشد و احتماال بار دیگر برای 

این دیدار برنامه ریزی می شود.
این جلسه شورای امنیت سازمان ملل برای بررسی تحریم ها 
علیه کره شمالی و به درخواست روسیه برگزاری شد. نیکی هیلی 

روسیه را به نقض تحریم ها علیه کره شمالی متهم کرده است.
سفیر آمریکا در سازمان ملل پس از این نشست اظهار کرد 
روسیه به دنبال برداشته شدن تحریم های بانکی هلیه پیونگ یانگ 
است و به گفته او، مسکو به طور مناسب این تحریم ها را رعایت 

نمی کند. وی درباره نقض تحریم ها از سوی روسیه افزود: ما نگران 
وضعیت انسانی در کره شمالی هستیم اما حقیقت همیشه برمال 
می شود. حاال ما می دانیم دستور کار آنان به چه صورت است، 
دقیقا می دانیم چرا می خواهند این کار را انجام دهند و اجازه 

نخواهیم داد که چنین اتفاقی بیفتد.
هیئت نمایندگان روسیه پس از این نشست طی بیانیه ای اظهار 
کرد، به دنبال تحریم های سازمان ملل علیه کره شمالی، این 
کشور با مشکالت انسانی جدی ای روبه رو شده و از شورای امنیت 

درخواست کرد، برای حل این مشکالت اقدام کند.
این وضعیت و نقض  اظهار کرد:  بیانیه خود  این هیئت در 
تصمیمات این شورای را کامال غیرقابل پذیرش می دانیم زیرا 
)تصمیمات شورای امنیت( نباید مستقیما علیه مردم کره شمالی 

یا فعالیت نهادهای امدادهای بشردوستانه باشند.
به گفته هیلی، کره شمالی هنوز اقدام قابل توجهی در راستای 
خلع سالح هسته ای صورت نداده که بتواند متضمن لغو تحریم ها 

علیه این کشور باشد.

هیلی:

کره شمالی مذاکره با آمریکا را به تاخیر انداخت چون آماده نبود


