
 توسعه روابط دوجانبه، محور گفت وگوی
اردوغان و مادورو

روسای جمهوری ترکیه و ونزوئال طی گفت وگویی تلفنی بر عزم خود برای 
افزایش سطح همکاری میان دو کشور و توسعه روابط دوجانبه تأکید کردند.
به گزارش ایسنا، رجب طیب اردوغان و نیکوالس مادورو، روسای جمهوری ترکیه 
و ونزوئال طی گفت وگویی تلفنی بر عزم خود برای افزایش سطح همکاری میان دو 

کشور در دوره آتی تأکید کردند.
اردوغان در این گفت وگوی تلفنی ضمن تشکر از دعوت  از او برای شرکت در 
مراسم ادای سوگند مادورو در دهم ژانویه، از عدم امکان شرکت در این مراسم به 

دلیل مشغله کاری و فشردگی برنامه های خود خبر داد.
به  ترکیه  رییس جمهوری  معاون  اوکتای،  فواد  آناتولی،  به گزارش خبرگزاری 

نمایندگی از اردوغان در مراسم ادای سوگند مادورو شرکت خواهد کرد.

 افشای سفر محرمانه رئیس حزب کارگر اسرائیل
به ابوظبی

رسانه های اسرائیلی از سفر محرمانه رئیس حزب کارگر رژیم صهیونیستی 
به ابوظبی و دیدارش با مسئوالن ارشد اماراتی خبر دادند.

به گزارش ایسنا، شبکه ۱۰ تلویزیون رژیم صهیونیستی فاش کرد که آوی گبای، 
رئیس حزب کارگر این رژیم دوم دسامبر سفری محرمانه به ابوظبی داشت و در این 

سفر با مسئوالن ارشد امارات صحبت کرد.
با مسئوالن  اواخر ۲۰۱۸  این سفر در راستای نشست های سیاسی گبای در 
کشورهای عربی بود. گبای با پادشاه اردن در امان و تعدادی از مشاوران ارشد محمود 

عباس، رئیس تشکیالت خودگردان فلسطین نیز دیدار کرده بود.
رئیس حزب کارگر همچنین با مسئوالن اماراتی درباره درگیری میان فلسطین و 

اسرائیل و طرح آمریکا برای صلح میان دو طرف و تهدید ایران صحبت کرد.
به گزارش شبکه ۱۰ تلویزیون رژیم صهیونیستی گبای در ابوظبی با سه مسئول 
ارشد دولت امارات در سطح وزرا و مقامات باالتر دیدار کرد. گبای چهارم دسامبر 
به اراضی اشغالی بازگشت و رئیس موساد را در جریان مذاکرات خود با مسئوالن 

اماراتی گذاشت.

رایزنی ترامپ و ماکرون درباره طرح  خروج آمریکا از سوریه

تاکید کاخ سفید بر عدم تغییر موضع ترامپ
طبق اعالم کاخ سفید، رئیس جمهوری آمریکا و رئیس جمهوری فرانسه 
دوشنبه در گفت وگویی تلفنی درباره طرح های خروج نیروهای آمریکایی از 

سوریه بحث و رایزنی کردند.
به گزارش ایسنا، در بیانیه کاخ سفید آمده است: رهبران آمریکا و فرانسه درباره 
تحوالت سوریه شامل تعهد ایاالت متحده و فرانسه به نابودی داعش و همچنین 
طرح هایی برای خروج قدرتمند، قاطع و هماهنگ نیروهای آمریکایی از سوریه تبادل 

نظر کردند.
ترامپ،  دونالد  است:  آمده  بیانیه  این  ادامه  در  رویترز،  خبرگزاری  از  نقل  به 
رئیس جمهوری آمریکا و امانوئل ماکرون، رئیس جمهوری فرانسه تاکید کردند هرگونه 

استفاده دیگر از تسلیحات شیمیایی در سوریه نباید تحمل شود.
براساس بیانیه کاخ سفید، موضع دونالد ترامپ درباره خروج نظامیان کشورش 
از سوریه تغییری نکرده است. این بیانیه یک روز پس از آن منتشر شد که مشاور 
امنیت ملی او شرایط خروجی که احتماال چندین ماه زمان می برد، تشریح کرد. 
اطالعیه ناگهانی ترامپ در ماه گذشته برای بازگرداندن حدود ۲۰۰۰ نیرو از سوریه 
و بیان اینکه عملیات آنها برای شکست داعش موفقیت آمیز بوده است، موجب شد تا 
نگرانی هایی در میان مقام های واشنگتن و متحدان خارجی آن ایجاد شود و منجر به 

استعفای جیمز ماتیس وزیر دفاع آمریکا شد.
در همین حال مرسدس شلپ، سخنگوی کاخ سفید دوشنبه به فاکس نیوز گفت: 
موضع رئیس جمهوری آمریکا تغییری نکرده است؛ همانطور که او هدف اولیه را 
تضمین امنیت نیروهایمان و امنیت متحدانمان عنوان کرده است. طبق آن، وزارت 
دفاع یک طرح عملیاتی برای خروج امن نیروهایمان تدوین می کند. بیرون کشیدن 
نیروها زمان بر خواهد بود زیرا می خواهیم اطمینان حاصل کنیم که طی این روند 

امنیت نیروهایمان حفظ می شود.

 عربستان نیروی زرهی جدید
به مرز یمن فرستاد

وزارت گارد ملی عربستان اعالم کرد که ریاض نیروهای زرهی جدیدی را 
به مرز یمن انتقال داده است.

به گزارش ایسنا، به نقل از ارم نیوز، وزارت گارد ملی عربستان در بیانیه ای اعالم 
کرد که ارتش بخش دیگری از نیروهای خود را از اردوگاه ملک عبدالعزیز اآللی در 
استان األحساء واقع در شرق عربستان به مرزهای جنوبی این کشور با یمن منتقل 

کرده است.
طبق تصاویر و ویدئوهای منتشر شده از سوی این وزارتخانه، تعداد زیادی خودروی 
نظامی زرهی و غیر زرهی توسط کامیون های تیپ ملک عبدالعزیز اآللی در حال ترک 

این اردوگاه به سمت جنوب هستند.
گفتنی است که عالوه بر نیروهای تازه منتقل شده گارد ملی عربستان به 
این منطقه  از مارس ۲۰۱۵ در  نیز  ائتالف متجاوز عربی  نیروهای  مرز یمن، 

حضور دارند.

انتخابات مجلس افغانستان که طی روزهای 28 و 29 مهر 
از  امنیتی در 33 استان  ماه امسال تحت تدابیر شدید 
مجموع 34 استان این کشور برگزار شد، باید طبق جدول 
زمان بندی نتایج نهایی آن تاکنون اعالم می شد ، هنوز 
نتیجه ابتدایی هم روشن نیست و سرنوشت آرا مبهم مانده 

است.
به گزارش ایرنا، کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان که این 
فرآیند را اجرایی کرد به گفته خودش با عدم مدیریت سالم در 
سراسر کشور مواجه شد و ادعاهای تقلب گسترده توسط نامزدان 

و کارمندان کمیسیون هم مطرح شد.
کمیسیون پس از پایان رای گیری در سراسر افغانستان متعهد 
شد که آراء سالم و پاک را از آراء مخدوش جدا خواهد کرد و آن 
عده از نامزدها را که آرای واقعی مردم را با خود دارند راهی مجلس 

خواهد کرد.
قرار بود در ۱۵ آبان ماه گذشته نتیجه ابتدایی و در آخر آذر ماه 
و اول دی نتیجه نهایی انتخابات مجلس اعالم شود اما کمیسیون 
انتخابات تاکنون موفق نشده است که نتیجه ابتدایی انتخابات کل 
کشور را اعالم کند و تاکنون نتیجه ابتدایی شماری از استان هم 
اعالم نشده است و از آن تعداد نتایجی هم که از استان ها اعالم 

شده با انتقادها و تظاهرات های گسترده مواجه شده است.
احزاب سیاسی و مجلس کنونی افغانستان پیش از این بارها 
اعالم کرده است که نتیجه آراء بدون تایید دستگاه بیومتریک را 
نمی پذیرند و کمیسیون باید تنها آراء را اعتبار دهد که بیومتریک 

داشته باشد.
اما کمیسیون انتخابات آراء دیگر را نیز که بر اساس الگوی آنها 
اخذ شده باشد را هم اعتبار داده است که این کار با انتقادهای 
تندی از طرف نامزدان بازنده، احزاب و شماری از اعضای مجلس 

نمایندگان مواجه شده است .
تاکنون در واکنش به نتایج ابتدایی انتخابات استان های ، بلخ ، 
هرات، خوست، ننگرهار، بغالن و برخی دیگر استان ها تظاهرات 
هایی صورت گرفته و در واکنش به نتایج ابتدایی انتقاد شده و همه 

خواستار بازشماری آرای محل خود شده اند.
کابل  در  سیاسی  حزب  ناظران 47  جاری  ماه  دی  روز ۱۵ 
گردهم آمدند و نسبت به بروز تخطی ها و تقلب در روند برگزاری 
و شمارش آرای انتخابات مجلس در استان کابل اعتراض کرده 
و اشکاالت را گسترده خواندند و خواهان ابطال آرای انتخابات 

پارلمانی این استان شدند.
»سیف الرحمن حبیبی« ناظر حزب اسالمی در نشست خبری 
مشترک ناظرین احزاب در کابل، بروز تقلب ها در روزهای انتخابات 
و روند بازشماری آرا در کابل را گسترده خواند و گفت که تقلب 
 های گسترده و غیر قابل چشم پوشی در حوزه انتخاباتی کابل 
صورت گرفته و نیاز است به منظور رعایت اصل عدالت و شفافیت 

در انتخابات، این روند در کابل دوباره برگزار شود.
وی، نبود فرم  های نتایج در بسیاری از مراکز رای گیری و 
ثبت نتایج ابتدایی آرا روی کارتن ها، نبود فهرست رای دهندگان 
دستکم در دو حوزه سیزدهم و هفدهم کابل و عملکرد موظفین 
کمیسیون انتخابات به نفع نامزدهای مشخص در حوزه کابل را 

نمونه  های بارز تخلفات برشمرد.
حوزه  از  افغانستان  توسعه  حزب  ناظر  سادات«  گل  »بس 
انتخاباتی کابل در این نشست گفت که از میان سه هزار و ۲۰۰ 
فرم نتایج، اکنون بیش از 7۰۰ فرم کامال مفقود است و در روند 
ارقام خیالی به جای فرم  های مفقود شده در  بازشماری آراء، 

کمیسیون ثبت شده است.
وی اضافه کرد که صدها صندوق رای گیری که دارای عالمت 
 های یکسان است و به نفع نامزدی مشخص پر شده اند در روند 
بازشماری از سوی ناظرین احزاب شناسایی شده اما کمیسیون 

انتخابات این آرای مخدوش را شمارش کرده است.
اما کمیسیون انتخابات گفته است که پس از پایان یک دور باز 
شماری آرای برخی مراکز رای گیری در کابل، می  خواهد آرای 

۵۰۰ محل رای گیری را برای بار دوم بازشماری کند.
پیش از این کمیسیون شکایات انتخاباتی ، تقلب های انتخاباتی 

در انتخابات مجلس را در حوزه کابل ، غیر قابل اصالح و چشم 
پوشی دانسته بود و آرای این حوزه را باطل اعالم کرد.

این تصمیم کمیسیون شکایات با مخالفت کمیسیون انتخابات 
با  پا درمیانی دولت هر دو کمیسیون  با  روبرو شد و سرانجام 

بازشماری آرا و بررسی شکایات در حوزه کابل به توافق رسیدند.
مستقل  کمیسیون  سخنگوی  هاشمی«  اهلل  حفیظ  »سید 
انتخابات، اظهارات ناظران احزاب سیاسی در باره این که مسئوالن 
کمیسیون مستقل انتخابات در تقلب دست دارند یا رای خرید 
که  گفت  و  خواند  ازحقیقت  دور  و  اتهام  را  کنند  می  فروش 
کمیسیون تالش می کند که آرای ناپاک را از آرای پاک جدا کند 

تا در این روند شفافیت کامل وجود داشته باشد.
وی از احزاب سیاسی خواست که اگر مدرکی یا شواهدی دارند 
آن را از مسیر قانونی پیش ببرند؛ در غیر آن نباید این روند ملی 

را بدنام بسازند.
نهاد مدنی »انتخابات آزاد و عادالنه افغانستان« موسوم به »فیفا« 
در واکنش به در خواست ناظرین احزاب سیاسی مبنی بر ابطال 
آرای انتخابات مجلس در کابل می  گوید که ابطال راه حل نیست.

فیفا گفته ناظرین احزاب سیاسی از وضعیت موجود متاثر و در 
عدم راه حل خواهان ابطال کل آرا شده اند، وقتی که کمیسیون 

شکایات کل آرای کابل را باطل کرد نیز احزاب مخالفت کردند و 
اکنون تاکید بر ابطال آراء دارند که این کار راه حل نیست.

»یوسف رشید« به عنوان رئیس اجرایی فیفا گفته است که 
اگر کل آرای حوزه کابل باطل شود، مطابق حکم قانون انتخابات، 
کمیسیون در یک هفته نمی  تواند انتخابات مجدد را برگزار نماید.

وی تأکید کرد که ابطال آرای انتخابات مجلس در کابل، نتایج 
بدی در پی خواهد داشت و بحران بزرگ دیگری را به دنبال دارد 

که ظرفیت مدیریت آن در کمیسیون انتخابات دیده نمی  شود.
با گذشت دو ماه از زمان برگزاری انتخابات مجلس افغانستان، 
کمیسیون موفق نشده است شمع اعالم نتیجه را روشن نگه دارد 
و این کاستی باعث تاریک شدن اذهان و نگرانی نامزدان انتخابات 

مجلس، احزاب سیاسی شده است.
از طرف دیگر کمیسیون انتخابات زمان برگزاری انتخابات 
ریاست جمهوری را نیز از 3۱ فروردین ماه سال ۱39۸ به ۲9 
تیر ماه سال بعد موکول کرده است که این موضوع هم خود 
تشدید نگرانی احزاب سیاسی را در پی داشته و به همین علت 
آنها خواستار تغییر مقامات کمیسیون برای انتخابات ریاست 
جمهوری هستند چیزی که در عمل اجرایش ممکن به نظر 

نمی رسد.
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سرکنسول ایران در مزار شریف در گذشت
سرکنسول ایران در مزار شریف بر اثر بیماری دار فانی را وداع گفت.

محمدرضا بهرامی، سفیر ایران در افغانستان در گفت وگو با ایسنا گفت: متاسفانه سید همایون بزرگ نیا، سرکنسول ایران در شهر مزار شریف افغانستان در تهران به  دلیل بیماری به رحمت خدا رفتند.

اخبار هنوز نتیجه ابتدایی هم روشن نیست

 سرنوشت مبهم نتایج انتخابات مجلس افغانستان

ظریف:

برای تامین امنیت بر مردم خود تکیه داریم

 الجزیره: سرنوشت مشاور سعودی و متهم قتل خاشقچی نامعلوم است

 SPV وزیر امور خارجه کشورمان تاکید کرد: به همکاری خود با اروپا درباره
ادامه می دهیم اما منتظر آن ها نمی مانیم.

به گزارش خبرنگار اعزامی ایسنا به دهلی، محمد جواد ظریف پس از دیدار با وزیر 
حمل و نقل هند در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در حوزه بانکی خیلی خوشحال 
هستیم که uco بانک هند و بانک پاسارگاد ایران همکاری خود را در زمینه تجارت 
آغاز کرده اند ما امیدواریم که به رغم تحریم های آمریکا،  ایران و هند در زمینه همکاری 

بیشتر و در راستای منافع مردم دو کشور همکاری های بیشتری داشته باشند.
ظریف در پاسخ به سوالی در خصوص درخواست هند برای گاز ارزان تر و راه اندازی 
صنایع در چابهار گفت: ما برای گفت وگو با هند آمادگی داریم تا این که آنها بتوانند 

سرمایه گذاری در چابهار از جمله پتروشیمی را آغاز کنند.
وزیر خارجه کشورمان تاکید کرد: ما همیشه آماده گفت وگوها با هند در این حوزه 

بوده ایم و از پیشنهادات هند استقبال می کنیم،  من نمی توانم جلو رسانه ها مذاکره کنم 
ولی ما آمادگی مذاکره داریم.

وی در پاسخ به سوالی درباره اس پی وی گفت: اروپایی ها تالش کرده اند اما در حد 
انتظار ما نتوانستند پیشرفت کنند. ما همکاری خود را از طریق کانال های مختلف مثل 

مورد هند گسترش می دهیم.
وزیر امور خارجه کشورمان تاکید کرد: ما با اروپا در تماس هستیم اما منتظر آن 
ها نمی مانیم، ما حوزه های همکاری خود را از طریق  کانال های مختلف مانند هند 

گسترش می دهیم.
وی افزود: در حالی که با اروپا و همکاری در خصوص SPV ادامه می دهیم اما 
منتظر آن ها نمی مانیم. ما با شرکای سنتی خود کار می کنیم مثل چین،  هند و روسیه 

تا این که بتوانیم در راستای منافع مردم مان همکاری کنیم.

شبکه خبری الجزیره گزارش داد: سعود القحطانی مشاور دیوان پادشاهی 
عربستان که بنا به اعالم دادستانی این کشور نقش زیادی در ماجرای قتل 
جمال خاشقچی روزنامه نگار منتقد در کنسولگری سعودی در استانبول 
داشته است، دور از انظار بسر می برد و از سرنوشت وی اطالع دقیقی در 

دست نیست.
به گزارش بامداد سه شنبه ایرنا، این شبکه خبری به نقل از مقاله ای از روزنامه 
واشنگتن پست افزود: مقام های سعودی آنچه را بر سر القحطانی آمده است فاش 
نخواهند کرد و از زمانی که دولت گفت وی تحت بازجویی قرار دارد، واکنش آنها در 

برابر شایعات همواره سکوت بوده است.
با این حال شاهدان عینی می گویند وی اخیرا در شهر ساحلی جده و دفتر دیوان 
پادشاهی این کشور در ریاض دیده شده است. روایات دیگری نیز حاکی است که او در 

نقطه دور افتاده ای از عربستان بسر می برد.
در ادامه این مقاله آمده است: آمریکا و بسیاری از کشورها برخورد مقام های سعودی 

با القحطانی را به عنوان آزمونی برای پی بردن به صداقت عربستان در محاکمه عامالن 
قتل خاشقچی از جمله مقام های بلندپایه، از نزدیک زیر نظر دارند.

این گزارش می افزاید: دولت سعودی تاکنون به درخواست های مطرح شده برای 
اظهار نظر درباره آزادی، دستگیری و یا متهم بودن القحطانی پاسخی نداده و این در 
حالی است که یک مقام نزدیک به دیوان پادشاهی سعودی معتقد است که القحطانی 
در بازداشت خانگی بسر می برد. دادستانی عربستان پنجشنبه گذشته اعالم کرد که 
۱۱متهم این پرونده برای نخستین بار در دادگاه حاضر شده اند اما درباره اسامی این 

افراد و اینکه آیا القحطانی نیز در میان آنهاست، توضیحی نداد.
ناظران معتقدند که سرنوشت القحطانی نکته کلیدی این ماجراست. آنها می گویند 
که مهم ترین پرسش این است که آیا عربستان گام های عملی را برای دور شدن از 

سیاست های سرکوبگرانه اتخاذ کرده است.
گروه های مدافع حقوق بشر نیز گفته اند که القحطانی در بازداشت های صورت 
گرفته علیه منتقدان و رقبای محمد بن سلمان ولیعهد این کشور و شکنجه افراد 

زندانی و پیگرد منتقدان عربستان در خارج از کشور نقش اساسی داشته است.
»مجتهد« افشاگر معروف سعودی از نخستین کسانی بود که از نقش پررنگ 
القحطانی، احمد العسیری و عبدالعزیز مطرب در پرونده قتل خاشقچی در دوم اکتبر 

)۱۰ مهرماه( گذشته پرده برداشت.
وی در آن زمان اعالم کرد که القحطانی کینه شدیدی نسبت به خاشقچی داشته و 
همزمان با قتل وی، با گذرنامه معمولی و با اسم شخص دیگری وارد ترکیه شده است.

عربستان برای نجات ولیعهد سعودی از بحران قتل خاشقچی، ۱۸ تن را بازداشت 
کرد تا آنها را به عنوان مقصر قتل خاشقچی معرفی کند.

با وجود تمامی شواهد و قرائن مبنی بر اثبات نقش بی بدیل بن سلمان، عربستان 
چند فرد را به اتهام دست داشتن در این پرونده بازداشت کرده است.

این اقدام نه تنها موجب اقناع افکار عمومی و نهادهای حقوق بشری نشد، بلکه دفتر 
حقوق بشر سازمان ملل متحد در تازه ترین اظهار نظر، اقدام سعودی ها درخصوص 

محاکمه این افراد را ناکافی خواند و خواستار مجازات عادالنه شد.

قالب  در  واشنگتن  ترک  از  پیش  آمریکا  خارجه  وزیر 
ترکیه  کرد،  اعالم  عربی  کشورهای  به  خود  جدید  تور 
متعهد شده بعد از خروج نیروهای آمریکایی از سوریه از 

شبه نظامیان کرد در سوریه حمایت کند.
به گزارش ایسنا، مایک پامپئو، وزیر خارجه آمریکا اظهار کرد، 
این تضمین را دونالد ترامپ،  رئیس جمهوری آمریکا شخصا از 

رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه گرفته است.
براساس گزارش خبرگزاری فرانسه، پامپئو این اظهارات را با 
علم به اینکه اردوغان بارها به نابودی گروه های کرد مورد حمایت 
واشنگتن در شمال سوریه تهدید کرده و آنها را در کنار پ.ک.ک 

گروه های تروریستی می داند، مطرح کرد.
پامپئو اظهار کرد،  تعهد کشورش در نابودی داعش در تمام نقاط 

جهان نهفته است.
اردوغان پیشتر چند ساعت قبل از اعالم ترامپ درباره تصمیمش 

برای خروج از سوریه با او تلفنی صحبت کرده بود.

پامپئو همچنین قبل از ترک واشنگتن در گفت وگو با شبکه 
سی ان بی سی آمریکا هدف اصلی سفرش به خاورمیانه را ادامه 
تالش برای تشکیل ائتالفی با حضور کشورهای عرب حوزه خلیج 

فارس، کشورهای دیگر و اسرائیل برای تقابل با ایران اعالم کرد.
رئیس دستگاه دیپلماسی آمریکا افزود: این ائتالف باید علیه 

ایران باشد تا فعالیت های این کشور را در منطقه متوقف کند.
وی همچنین به قتل جمال خاشقجی، روزنامه نگار منتقد 

سعودی اشاره کرد و آن را اقدامی شنیع و غیرقابل قبول خواند.
وزیر خارجه آمریکا به سی ان بی سی تاکید کرد: قتل خاشقجی 
با شیوه ای که کشورهای جهان دنبال می کنند،  اصال مناسب 

نیست و ما این موضوع  را به سعودی ها گفته ایم.
این وزیر دولت ترامپ اشاره کرد، واشنگتن شهروندان سعودی 
مرتبط با قتل خاشقجی را مجازات کرد و به محض روشن شدن 
واقعیت های جدید در این خصوص به همین روال ادامه خواهد داد.

اما او در عین حال بر روابط عمیق و مستمر با عربستان تاکید 

کرد و گفت: دولت ترامپ به مسیری ادامه خواهد داد که به نفع 
منافع ملت آمریکا باشد.

تصور می شود پرونده قتل خاشقجی،  تصمیم خروج آمریکا از 
سوریه بخش عمده این دور از سفر پامپئو به منطقه باشد؛ سفری 
که از امروز )سه شنبه( شروع شده و یک هفته ادامه خواهد داشت.

پامپئو سفر خود را از اردن شروع و سپس به قاهره،  منامه، 
ابوظبی، دوحه و ریاض و سپس به مسقط و در نهایت به کویت 

خواهد رفت.
سفر پامپئو به منطقه چند روز بعد از اولین جلسه محاکمه 
اعمال   سایه  در  عربستان  در  خاشقجی  قتل  متهمان  صوری 
فشارهای جهانی بر ریاض جهت افشای واقعیت این جنایت انجام 

می گیرد.
شبکه الجزیره گزارش داد، پامپئو در ریاض به بررسی روال 
تحقیقات مربوط به قتل خاشقجی و راه های پایان جنگ یمن 

خواهد پرداخت.
وزیر خارجه آمریکا درباره خروج از سوریه نیز گفت، کشورش 
حدود ۲۰۰۰ سرباز خود را از سوریه بیرون خواهد کشید اما اهداف 

آمریکا و ماموریتش در منطقه هیچ تغییری نکرده است.
وی درباره تغییر در سیاست کشورش در قبال ایران تصریح کرد: 
هیچ تغییری در سیاست آمریکا در تقابل با ایران به وجود نیامده 
تنها یک تغییر تاکتیکی صورت گرفته و واشنگتن خواهان افزایش 

حمایت جهانی برای تقابل با ایران است.

در آستانه آغاز تور خاورمیانه خود

پامپئو: ترامپ تضمین اردوغان را بابت حمایت از کردها گرفته است


