
تمدید ۶ ماهه تحریم های اتحادیه اروپا علیه روسیه

کشورهای عضو اتحادیه اروپا تحریم های اعمال شده علیه روسیه را در پی 
بحران اوکراین و عدم پیشرفت در اجرای توافق مینسک تمدید کردند.

به گزارش ایسنا، به نقل از روسیا الیوم، دونالد تاسک، رئیس شورای ارپا در بیانیه ای 
کوتاه در توییتر اعالم کرد این تحریم ها با در نظر گرفتن عدم پیشرفت در اجرای 
توافق مینسک که در سال های ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵ میان روسیه، اوکراین، آلمان و فرانسه 

برای حل بحران اوکراین امضا شد تمدید شدند.
این تمدید برای مدت ۶ ماه از زمان پایان زمان تحریم های قبلی یعنی ۳۱ ژانویه 

صورت می گیرد.
این تصمیم در جریان نشست سران اروپا در بروکسل اتخاذ شد.

پیش از این تاسک گفته بود که اتحادیه اروپا تصمیم دارد در ماعه دسامبر 
تحریم های اعمال شده علیه روسیه را پس از حادثه تنگه کرچ تمدید کند.

اتحادیه اروپا از مارس ۲۰۱۴ تحریم هایی را علیه روسیه در پی بحران اوکراین و 
الحاق شبه جزیره کریمه به روسیه اعمال کرد.

در میان مخالفت چین و روسیه

شورای امنیت برای یک سال دیگر ورود کمک ها از 
طریق مرزهای سوریه را تمدید کرد

شورای امنیت سازمان ملل، مکانیزم ارسال کمک ها به سوریه از طریق 
مرزها را با وجود مخالفت مسکو و چین برای یک سال دیگر تمدید کرد.

به گزارش ایسنا، شورای امنیت براساس قطعنامه شماره ۲۱۶۵ مکانیزم ارسال 
کمک ها از طریق مرزها را که سال ۲۰۱۴ تصویب کرده بود ، به مدت ۱۲ ماه دیگر با 

موافقت ۱۳ کشور و مخالفت روسیه و چین آن را تا ۲۰۱۹ تمدید کرد.
پیشتر مسؤول بخش امور انسانی سازمان ملل از شورای امنیت خواسته بود اجرای 

این مکانیزم را برای یک سال دیگر تمدید کند.
وی گفت، در حال حاضر ۴.۳ میلیون تن در مناطقی که تحت کنترل دولت سوریه 
نیستند به کمک نیاز دارند و ارسال کمک به سه میلیون تن از آنها تنها از طریق 

علمیات فرامرزی امکان پذیر است.
معاون سفیر روسیه در سازمان ملل در واکنش به این سخنان گفت، ادله و 
شواهدی وجود دارد که نشان می دهد بخشی از کمک های انسانی به سرقت رفته و 
به دست گروه تروریستی جبهة النصره و وابستگان آن در ادلب می افتد و این گروه ها 

کمک های به دست آمده را در طول خط جبهه به فروش می رسانند.
وی با بیان اینکه ارتش سوریه بسیاری از مناطق را تحت کنترل خود در آورده 
است، گفت، اوضاع بسیار فرق کرده و مستلزم تجدیدنظر در مکانیزم فرامرزی است.
در این راستا، روسیه و چین از رای دادن به تمدید ساالنه قطعنامه مذکور شورای 

امنیت امتناع کردند و مسکو اعالم کرد، این مکانیزم مبتنی بر واقعیت نیست.
واسیلی نبنزیا، نماینده دائم روسیه در سازمان ملل گفت، با برگشتن کنترل یکی 
از گذرگاه ها به دولت سوریه اجرای این قطعنامه دیگر صالحیت ندارد و اوضاع این 
کشور تغییر کرده است. روند برقراری ثبات در سوریه در حال افزایش است و جامعه 
بین الملل در حال حاضر باید کمک به سوری ها برای جبران ویرانی های ناشی از 
درگیری ها و حیات طبیعی آوارگانی که به کشورشان بازمی گردند،  را تضمین کند.

نماینده چین در سازمان ملل هم گفت، عملیات کمک های انسانی در سوریه باید 
بی طرف، منصفانه و به دور از سیاسی بازی صورت گیرد.

مکانیزم مذکور توسط کویت و سوئد مطرح شد و از سال ۲۰۱۴ با موافقت شورای 
امنیت کمک های انسانی از طریق گذرگاه های مرزی ترکیه، عراق، اردن با وجود 

هشدارهای سوریه وارد این کشور می شود.

عامل حمله استراسبورگ کشته شد

 داعش مسئولیت حمله را بر عهده گرفت
در  اخیر  تروریستی  حمله  عامل  که  کرد  اعالم  فرانسه  کشور  وزارت 
استراسبورگ در تبادل آتش با پلیس کشته شده است. در همین حال 

گفته می شود داعش مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است.
به گزارش ایسنا به نقل از خبرگزاری فرانسه، وزارت کشور فرانسه اعالم کرد که 
شریف شیخات، عامل حمله استراسبورگ در عملیات پلیس از پای درآمده است. 
او پیش از اینکه هدف گلوله قرار بگیرد، به سوی نیروهای امنیتی فرانسه آتش 

گشوده بود.
خبرگزاری فرانسه نیز اعالم کرد که داعش مسئولیت حمله استراسبورگ را بر 

عهده گرفته است.
در حمله تروریستی سه شنبه در شهر استراسبورگ فرانسه یک فرد مسلح که گفته 
می شود الجزایری االصل بوده به سوی مردم در یک بازار کریسمس آتش گشود که 
در اثر آن سه تن کشته و ۱۲ تن دیگر زخمی شدند. از زمان حمله ۷۰۰ مامور پلیس 

در جستجوی شریف شیخات بودند.

ناامیدی آمریکا از حل مناقشه صحرای غربی
با شکست مجدد سازمان ملل در حل مناقشه صحرای غربی، مشاور امنیت 

ملی آمریکا نسبت به حل این درگیری ها ابراز ناامیدی کرد.
به گزارش ایسنا، به نقل از رویترز، جان بولتون، مشاور امنیت ملی آمریکا روز 
پنجشنبه در مرکز مطالعات آمریکا درباره استراتژی جدید دولت دونالد ترامپ، رئیس 
جمهور کشورش درباره آفریقا ضمن ابراز ناامیدی از حل این مناقشه گفت: به شرطی 
که طرف های درگیر به توافقی برای عبور از این بحران دست یابند برای حل آن 

مشتاقم.
مذاکرات درباره صحرای غربی هفته گذشته با نظارت سازمان ملل و بدون هیچ 
پیشرفت یا نتیجه ای پایان یافت اما فرستاده سازمان ملل گفت که همه طرف ها برای 

نشست مجدد در آغاز ۲۰۱۹ توافق کردند.
تالش های سازمان ملل برای رسیدن به توافقی درباره منطقه صحرای غربی که 
از سال ۱۹۷۴ محل مناقشه میان مراکش و جبهه پولیساریو الجزایر است، تاکنون 

شکست خورده اند

سنای آمریکا با تصویب دو قطعنامه به پایان حمایت نظامی 
این کشور از جنگ سعودی ها علیه یمن و مسئول شناختن 
ولیعهد سعودی در قتل یک روزنامه نگار منتقد آل سعود 

رای داد.
تصویب این قطعنامه ها درحالی است که دونالد ترامپ رئیس 

جمهوری آمریکا با قطع حمایت از عربستان مخالفت کرده بود. 
به گزارش آفتاب نیوز به نقل از وال استریت ژورنال، یکی از این 
قطعنامه ها توسط »برنی سندرز« سناتور مستقل از ایالت ورمونت 
و »مایک لی« سناتور جمهوریخواه از ایالت یوتا ارائه شده و خواستار 
پایان حمایت نظامی امریکا از جنگ علیه یمن شده بود که این 
قطعنامه با ۵۶ رای موافق در مقابل ۴۱ رای مخالفت به تصویب 

رسید. 
از سوی دیگر، »باب کورکر« سناتور جمهوریخواه و رئیس کمیته 
روابط خارجی سنا نیز قطعنامه دیگری ارائه کرده بود و طبق آن، 
محمدبن سلمان ولیعهد سعودی مسئول قتل خاشقچی معرفی شده 

است. این قطعنامه نیز با اکثریت آرا به تصویب سنا رسید.
به نوشته وال استریت ژورنال، سنا از قتل »جمال خاشقچی« 
توسط عربستان سعودی عصبانی است و این قطعنامه ها سناتورها 
را در تقابل با دولت ترامپ قرار می دهد. دولت ترامپ عربستان را 
متحدی استراتژیک می داند. مقام های ارشد دولت ترامپ از سنا 

خواسته بودند تا به قطعنامه های ضد سعودی رای منفی بدهند. 
چند سناتور دیگر نیز قطعنامه متفاوتی در رابطه با عربستان 
ارائه کرده اند. »باب منندز«سناتور دموکرات از ایالت نیوجرسی 
و »تادیانگ« سناتور جمهوریخواه از ایالت ایندیانا با ارائه قطعنامه 
ای خواستار تعلیق فروش سالح به عربستان سعودی شده اند. آنها 
همچنین بر تحریم قاتالن خاشقچی و کسانی که دسترسی یمن به 

کمک های بشردوستانه را مسدود کرده اند، تاکید کرده اند.
آژانس اطالعات مرکزی آمریکا )سیا( در گزارشی به نتیجه رسیده 
که بن سلمان مسئول مستقیم قتل خاشقچی است که دوم اکتبر 
)دهم مهر( در کنسولگری عربستان در استانبول به قتل رسید. این 
در حالی است که ترامپ نتیجه گیری گزارش سنا را نپذیرفته و از 
بن سلمان حمایت کرده است. او فواید حاصل از فروش به عربستان 

را یکی از دالیل حفظ روابط با ریاض عنوان کرده است. 

بن سلمان باید مسئولیت قتل خاشقچی را بپذیرد
اشغالی،  های  سرزمین  در  آمریکا  پیشین  سفیر  همچنین 
محکومیت ولیعهد سعودی در سنای آمریکا را پیامی قوی به ملک 
سلمان پادشاه این کشور دانست و گفت بن سلمان باید مسئولیت 
قتل خاشقچی را بپذیرد. مارتین ایندیک دقایقی پس از تصویب 
قطعنامه دو حزبی علیه محمد بن سلمان ولیعهد سعودی در سنای 

آمریکا، این مطلب را در یادداشت توئیتری خود نوشت.
وی افزود: این مساله ای نیست که بتوان با جارو آن را زیر فرش 
ریخت و نادیده گرفت و می تواند روابط استراتژیک ما را به نفع ایران 
از بین ببرد. نماینده پیشین آمریکا در گفت وگوهای صلح خاورمیانه 

با بیان اینکه محمد بن سلمان باید مسئولیت قتل خاشقچی را 
بپذیرد و به انجام اقدامات شفاف متعهد شود، ادامه داد: باید اطمینان 

حاصل شود تا دوباره چنین چیزی رخ نخواهد داد.
ایندیک همچنین تاکید کرد عربستان سعودی به پایان دادن 
فوری جنگ یمن، آزاد کردن مخالفان و افزایش دوبرابری سرعت 

اصالحات در کشور نیاز دارد.
وی اضافه کرد: در غیر این صورت، روابط آمریکا و سعودی بیش 
از آسیب خواهد دید و منافع گسترده آمریکا در منطقه به عقب 
بازخواهد گشت. به جای اینکه ترامپ بن سلمان را تبرئه کند، الزم 
است نماینده ویژه ای که بتواند یک پیام صادقانه و قوی را منتقل 

کند: یا اصالح کنید یا اینکه کنارش بگذارید.
به نوشته خبرگزاری ایرنا، سفیر پیشین آمریکا در سرزمین های 
اشغالی اظهار کرد: انتظار ندارم که عربستان توافق قدس را امضا کند 
که اشتباه بزرگی است اما اینکه به دیگران بگویند که این کار را انجام 
دهند هم قتل خاشقچی را توجیه نمی کند و مشکلی که برای روابط 

آمریکا-سعودی ایجاد شده است را حل نمی کند.
سنای آمریکا عصر پنچ شنبه با تصویب دو قطعنامه ای به پایان 
حمایت نظامی این کشور از جنگ سعودی ها علیه یمن و مسئول 
شناختن ولیعهد سعودی در قتل یک روزنامه نگار منتقد آل سعود 

رای داد.
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امیرعبداللهیان: آمریکا  و عربستان مسئول چهار سال جنایت علیه بشریت در یمن هستند
دستیار ویژه رییس مجلس در امور بین الملل ضمن تبریک گام اول توافق یمنی-یمنی در  سوئد، آمریکا  و عربستان را مسئول چهار سال جنایت علیه بشریت در یمن دانست. به گزارش ایسنا، حسین امیرعبداللهیان در صفحه شخصی خود در 

توییتر نوشت: »گام اول توافق یمنی-یمنی در  سوئد  را به همه یمنی ها تبریک می گوییم. توقف جنگ و تجاوز  عربستان  در سراسر  یمن  به نفع  ریاض  ،  ابوظبی  و امنیت منطقه است. اما هرگز تاریخ فرانوش نخواهد کرد که  آمریکا  و عربستان 
، مسئول چهار سال جنایت علیه زنان و کودکان و علیه بشریت در یمن هستند.«

اخبار رای به پایان جنگ یمن و مسئول شناختن بن سلمان در قتل خاشقچی

سنای آمریکا دو قطعنامه علیه عربستان تصویب کرد

ضمن استقبال از توافقات اولیه یمنی ها

ادامه ادعاهای خالد بن سلمان علیه ایران

سفیر ریاض در واشنگتن با اشاره به اینکه تالش ائتالف عربی انصاراهلل را 
مجبور کرد تا به میز مذاکره بنشینند در صفحه توییتر خود نوشت: امیدوارم 

حوثی ها به فعالیت های خود به خاطر ایران پایان دهند.
به گزارش ایسنا به نقل از اسکای نیوز عربی، خالد بن سلمان، سفیر عربستان در 
واشنگتن در واکنش به توافقات اولیه یمنی ها در صفحه توییتر خود نوشت: تالش 
ائتالف عربی حوثی ها) انصاراهلل( را مجبور کرد تا در سوئد به میز مذاکره با دولت یمن 

بنشینند و با نظارت سازمان ملل به توافق برسند.
وی در ادامه با استقبال از توافق به دست آمده در سوئد میان یمنی ها مدعی شد 
که ائتالف عربی به منظور حمایت از مردم یمن و دولت قانونی آن کشور و همچنین 
پایان جنگ و انقالب و بحران انسانی که شبه نظامیان حوثی با حمایت و دستور ایران 
انجام می دادند تشکیل شد و این ائتالف برای تحقق اهداف خود به تالش های خود 

ادامه می دهد.
خالد بن سلمان همچنین مدعی شد که عربستان و امارات بزرگترین حامیان یمن 
هستند و ائتالف عربی از همان روز اول برای یاری رساندن به برادرانمان در یمن 

تالش کرد.
سفیر ریاض در واشنگتن در بخش دیگری از توییت های خود نوشت: این توافق گام 
بزرگی برای بازگرداندن امنیت به یمن و منطقه  از جمله دریای سرخ که گذرگاهی 
مهم برای تجارت بین المللی به شمار می رود را تشکیل می دهد .امیدواریم که حوثی 
ها فعالیت به خاطر ایران را ترک کنند و به خاطر یمن فعالیت کنند و صلح فراگیر 

را بپذیرند.
به گزارش ایسنا، طرف های یمنی روز پنجشنبه در پایان نشست صلح خود در سوئد 
که تحت نظارت سازمان ملل برگزار شد، با توقف فوری درگیری ها در شهر ساحلی 

الحدیده و خارج کردن گروه های مسلح از این شهر توافق کردند.
براساس این توافق هر دو طرف متعهد می شوند که هیچ گونه تجهیزات نظامی به 
استان الحدیده وارد نکنند و فورا تمامی درگیری ها را در این شهر و بندر الحدیده و 

بنادر الصلیف و رأس عیسی را متوقف کنند.
همچنین قرار است رئیس کمیته هماهنگی گزارشات هفتگی درباره اجرای این 

توافق ارائه کند.
براساس این توافق که از امروز)جمعه( اجرایی می شود افراد مسلح باید ظرف ۱۴ روز 

از این شهر و بندر آن عقب نشینی کنند.
قرار است کمیته ای نیز برای استقرار مجدد نیروهای دو طرف در الحدیده با نظارت 

سامان ملل تشکیل شود.
همچنین قرار است تمامی درآمدهای بنادر الحدیده و الصلیف و رأس عیسی به 
بانک مرکزی یمن انتقال یابد تا از طریق شعبه موجود در الحدیده حقوق کارمندان 

پرداخت شود.
تمامی طرف ها باید رفت و آمد غیرنظامیان و ورود کاالها به شهر الحدیده و بنادر 
الحدیده و الصلیف و رأس عیسی را تسهیل کنند و مانع ورود کمک های بشردوستانه 

نشوند.
براساس این توافق حضور سازمان ملل در شهر الحدیده و بنادر مذکور افزایش 

می یابد.
سازمان ملل نقش مهمی در حمایت از اداره و تفتیش مؤسسه کل بنادر الحدیده، 

الصلیف و رأس عیسی خواهد داشت.
همچنین مسئولیت امنیت الحدیده و بنادر مذکور به عهده نیروهای امنیتی محلی 

خواهد بود.
آمریکا، امارات، کویت، مصر و بحرین از این توافق استقبال کردند.

بهرام قاسمی،سخنگوی وزارت خارجه کشورمان در واکنش به نتایج مذاکرات 
طرف های اصلی بحران یمن در استکهلم ضمن استقبال از تفاهمات و توافقات صورت 
گرفته میان طرفین با نظارت نماینده دبیرکل سازمان ملل متحد، گام های مثبت 
اعتماد ساز و توافقات اولیه حاصل شده را برای استمرار گفتگوها امیدوار کننده خواند.

این دیپلمات ارشد کشورمان، توافق حاصله در خصوص شهر و بندر الحدیده را 
بسیار مهم ارزیابی و خاطر نشان کرد: این تفاهم نشان می دهد گروه های یمنی حاضر 
در گفتگوها به دقت و درستی شرایط اسفبار مردم مظلوم یمن را درک کرده و برای 
جلوگیری از وخامت بیشتر اوضاع در آن کشور به دلیل تشدید درگیری ها در اطراف 

الحدیده استمرار وصول کمک های انسانی را بر منافع گروهی خود ترجیح داده اند.
و  بنادر  و سایر  بندر حدیده  کرد  امیدواری  ابراز  امور خارجه  وزارت  سخنگوی 
فرودگاه های یمن از جمله فرودگاه صنعا هر چه سریع تر برای دریافت کمک های 
انسان دوستانه و فعالیت های مدنی به منظور کاهش رنج و آالم مردم یمن آماده سازی 
شوند. امیدواریم تفاهم های حاصله در چارچوب وبازه زمانی تعیین شده اجرایی و زمینه 
الزم را به منظور انجام دور بعدی گفتگوها در آینده نزدیک برای رسیدن به توافق نهایی 
فراهم کند. جمهوری اسالمی ایران در چارچوب رویکرد مسئوالنه خود در قبال بحران 
های منطقه ای نقش سازنده ای در ترتیبات اجرایی گفتگوهای یمنی - یمنی در سوئد 
ایفا کرده و همچنان در راستای طرح چهار ماده ای ارائه شده از سوی وزیر امور خارجه 
جمهوری اسالمی ایران راه حل نهایی بحران یمن را توقف جنگ و خونریزی و تداوم 

گفتگوهای یمنی-یمنی می داند.
ادعای حمایت ائتالف متجاوز عربی به رهبری عربستان از یمن در حالی مطرح می 
شود که این ائتالف نزدیک به چهار سال است که زنان و کودکان یمنی را به قتل می 
رساند، مدارس و بیمارستان های آنان را بمباران می کند و از رسیدن غذا و دارو و 
کمک های بشردوستانه به آن ها ممانعت می کند و به دلیل تجاوزهای وحشیانه اش در 

یمن در لیست سیاه سازمان ملل قرار گرفت.
مقامات کشورمان همواره تاکید می کنند جمهوری اسالمی ایران هیچ دخالتی در 
امور داخلی یمن ندارد و خواستار ایجاد راه حل مسالمت آمیز برای حل بحران یمن 

است.

رئیس بانک مرکزی عراق اعالم کرد که در چند روز آینده 
اخباری در رابطه با معاف شدن این کشور از تحریم های 

آمریکا علیه ایران منتشر خواهد شد.
به گزارش ایسنا به نقل از پایگاه خبری بغداد الیوم، علی العالق، 
رئیس بانک مرکزی عراق در گفت وگو با خبرنگاران در رابطه 
باتحریم های آمریکا علیه ایران و موضع بانک مرکزی عراق نسبت 
به این موضوع گفت که با تحریم های ضدایرانی آمریکا بانک 
مرکزی با مشکالتی مواجه شد و تعامالت دالری با ایران از سال 
۲۰۱۲ متوقف شده است و عمال چنین نقل و انتقالی نمی توانیم 
انجام دهیم ،زیرا هرگونه پرداخت با این ارز از سیستم مالی آمریکا 
عبور می کرد و متوقف می شد، بنابراین کشور عراق مجبور شد تا 

برای رفع این مشکل از ارزهای دیگری استفاده کند.
وی افزود: با گسترش تحریم های آمریکا علیه ایران ، پرداخت 
ها حتی با ارز های دیگر نیز محدود شد این درحالی است که 
عراق با ایران برخی روابط ضروری از جمله در زمینه گاز و برق 

دارد.
رئیس بانک مرکزی عراق با اشاره به اینکه تالش هایی برای 
معاف شدن عراق از تحریم های آمریکا علیه ایران وجود دارد 
گفت که گفت وگو با آمریکا در این رابطه به مرحله خوبی رسیده 
است و به زودی و در چند روز آینده این موضوع منتشر خواهد 

شد.
به گزارش ایسنا، ریک پری، وزیر انرژی آمریکا چند روز پیش 
به بغداد رفت و اعالم کرد که با برخی مسئوالن عراقی در رابطه با 

تحریم های آمریکا علیه ایران گفت وگو کرده است.

وی با عادل عبدالمهدی، نخست وزیر عراق و ثامر غضبان، وزیر 
نفت این کشور دیدار و گفت و گو کرده بود.

 وزیر انرژی آمریکا همچنین دیروز)پنجشنبه( در پیامی در 
صفحه توئیتر خود گفت که با مسرور بارزانی، مشاور امنیت اقلیم 

کردستان عراق درباره ایران رایزنی کرده است.
وی در پیام خود نوشت: آخرین دیدار من در عراق با مسرور 
بارزانی بود که ما در آن به گفت وگوها درباره اهمیت همکاری 
در حوزه انرژی و نقشی که )اقلیم( کردستان در انرژی عراق ایفا 

می کند و حذف نفوذ ایران ادامه دادیم.
براساس این گزارش، پیش از این برخی شخصیت های عراقی 
به عادل عبدالمهدی، نخست وزیر جدید عراق پیشنهاد دادند تا به 
واشنگتن برود و با دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا دیدار و از 
بروز فاجعه برای عراق بعد از پایان مهلت ۴۵ روزه آمریکا به عراق 

برای وارد کردن برق از ایران جلوگیری کند.
یک منبع عراقی گفته است که عادل عبدالمهدی، نخست وزیر 
از او  با ترامپ دیدار کند و  تا  با جدیت تالش می کند  عراق 

معافیتی ویژه برای وارد کردن برق و گاز از ایران بگیرد.
این منبع افزود: عادل عبدالمهدی یک گفت وگوی طوالنی با 
داگالس سیلیمان، سفیر واشنگتن در بغداد داشته است و به او 
اعالم کرده است که در این زمان کوتاه نمی توانیم جایگزینی 
برای برق و گاز ایرانی پیدا کنیم و عراق پس از پایان مهلت ۴۵ 

روزه وارد یک فاجعه حقیقی خواهد شد.
این منبع در ادامه می گوید: عادل عبدالمهدی برای گفت وگو با 
آمریکا و به دست آوردن معافیت از تحریم های آمریکا علیه ایران 

در رابطه با برق و گاز تالش های فراوانی کرده است اما تالش 
های نخست وزیر عراق به بن بست رسیده است و اکنون تنها راه 

آن سفر به واشنگتن و دریافت معافیت ویژه است.
همچنین برهم صالح، رئیس جمهور عراق اعالم کرده است: 
نمی خواهیم که تحریم های آمریکا علیه ایران به عراق آسیب 
برسانند. ما همواره درحال گفت وگو با آمریکا هستیم و شرایط 
ویژه عراق در رابطه با تحریم های آمریکا علیه ایران باید مالحظه 
و  نیستیم  آمریکا  و  ایران  میان  میانجیگری  درحال  ما  شود. 
نمی خواهیم وارد هیچ محوری بشویم و منفعت ما در این است 

که عراق اولویت باشد.
از سوی دیگر ایاد عالوی، رئیس ائتالف الوطنیه عراق اعالم 
کرده بود که نامه ای به دبیرکل سازمان ملل ارسال کرده است 
عراق در  و  ایران  روابط  بودن  است که خاص  او خواسته  از  و 
رابطه با تحریم های آمریکا علیه ایران درنظر گرفته شود. در این 
پیام از دبیرکل سازمان ملل خواستم که نشستی مشترک میان 
مسئوالن سازمان ملل و مسئوالن عراقی و ایرانی در رابطه با معاف 
کردن عراق از تحریم ها برگزار کند. تحریم های آمریکا علیه ایران 
تاثیرات زیادی روی عراق خواهد گذاشت و الزم است در رابطه با 
این مساله با آرامش و تفاهم برخورد شود. حمله نظامی به ایران 
و یا تحمیل تحریم علیه ملت آن را نمی پذیریم و عراق آمادگی 

میانجیگری میان ایران و آمریکا را دارد.
براساس این گزارش، در جریان بازگشت تحریم های آمریکا 
علیه ایران تعدادی از شرکت ها و موسسات، افراد و گروه های 
جدیدی نیز مورد تحریم قرار گرفتند. در این لیست که به ادعای 

دولت آمریکا علیه دولت ایران است اما در واقع تاثیر مستقیم آن 
بر مردم بوده و نیازهای اصلی آنها را هدف قرار داده است، ۵۰ 
بانک و زیرمجموعه های آنها مورد تحریم قرار گرفتند. همچنین 
در این تحریم ها خطوط کشتیرانی ایران و هواپیمایی جمهوری 

اسالمی نیز به چشم می خورد.
از سوی دیگر، سفارت آمریکا در بغداد پیش از این در ویدیویی 
که در صفحه فیس بوک خود منتشر کرد، اعالم کرد: آمریکا به 
عراق یک معافیت موقتی به مدت ۴۵ روز برای ادامه خرید گاز 
طبیعی و برق از ایران داده است. این معافیت به عراق فرصت می 

دهد به سوی استقالل انرژی گام بردارد.
مقامات بانک مرکزی عراق در ماه اوت اعالم کرده بودند اقتصاد 
این کشور ارتباط نزدیکی با ایران دارد به همین دلیل بغداد از 
واشنگتن درخواست خواهد کرد از برخی از تحریم هایش معافیت 

بگیرد.
معافیت موقتی فعلی به شرطی داده شده است که عراق برای 

واردات از ایران، به دالر آمریکا پول پرداخت نکند.
پیش از این دو مقام دولتی عراق که به دلیل محرمانه بودن 
موضوع، مایل نبودند نامشان فاش شود به بلومبرگ گفته بودند 
عراق هم چنان گاز طبیعی و برق از ایران وارد می کند و یک 
حساب بانکی برای پرداخت پول واردات ایران به دینار ایجاد کرده 

است.
دولت ایاالت متحده آمریکا اعالم کرده است که چین، هند، 
ایتالیا، یونان، ژاپن، کره جنوبی، تایوان و ترکیه برای مدتی محدود 

اجازه دارند که به واردات نفت ایران ادامه دهند.

عراق اعالم کرد

احتمال توافق با آمریکا برای معاف شدن از تحریم های ضدایرانی


