
عراق فروش دالر به شهروندان عراقی عازم ایران را 
ممنوع کرد

بانک مرکزی عراق بانک ها و صرافی های این کشور را از فروش دالر به 
شهروندانی که قصد سفر به ایران را داشته باشند منع کرد.

به گزراش ایسنا به نقل از بی ان ای اینتلی نیوز، بانک مرکزی عراق در نامه ای به 
بانک ها و صرافی ها آن ها از فروش دالر آمریکا به شهروندانی که قصد سفر به داخل 

مرزهای ایران را داشته باشند، منع کرده است.
عراق با چالش برقراری تعادل میان تجارت با ایران و تعامل با آمریکا در زمینه 

تحریم های ضد ایرانی آمریکا روبرو است.
باید دید که آیا این اقدام در مورد دالر که به منظور ترغیب آمریکایی ها برای نرمی 
به خرج دادن در زمینه دیگر تحریم ها طراحی شده است، با اجباری کافی برای 

تبدیل آن به چیزی فراتر از یک تشریفات پشتیبانی خواهد شد یا خیر.
پس از آنکه آمریکا در پنجم نوامبر  تحریم هایی جدید را علیه بخش های بانکی 
و مربوط به انرژی ایران اعمال کرد، بغداد موفق شد معافیتی 45 روزه برای ادامه 

واردات گاز ایران دریافت کند.
عراق احتماال از دفتر نظارت بر امتیازهای خارجی درخواست افزایش مدت این 
معافیت را داشته باشد. تحریم های اعمال شده بر ایران تاکنون به میزان قابل توجهی 

به اقتصاد عراق آسیب زده است.
در پی صدور این دستور از سوی بانک مرکزی عراق، دالر آمریکا نمی بایست در 
اختیار کسانی که قصد سفر به ایران را داشته باشند، قرار گیرد. ارز جایگزین برای 

دالر انتخاب می شود.
عراق و ایران پیش از این موافقت کرده اند که به منظور جلوگیری اعمال تحریم های 
از سوی ایاالت متحده آمریکا بر بغداد، از یورو و دینار عراقی برای تجارت دوجانبه 

استفاده کنند.
به گزارش ایسنا، چند ماه گذشته درپی اعالم سخنگوی دولت عراق مبنی بر 
اینکه این کشور به استفاده از دالر در مبادالت مالی خود با ایران پایان می دهد، 
رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق اعالم کرد: ایران و عراق رابطه دالری 
با یکدیگر ندارند و مبادالت تجاری بر اساس ریال یا دینار است و مبادالت بانکی 
از سوی بانک مرکزی به گونه ای نیست که بخواهد روابط دالری آن را تحت 

تاثیر قرار دهد.
یحیی آل اسحاق در این رابطه به ایسنا در ارتباط با اظهارات برخی مقامات 
دولت عراق مبنی بر پایان یافتن مبادالت دالری ایران و عراق به دلیل تحریم 
و فشارهای وارده از سوی آمریکا و نیز برخی اظهارات مطرح شده پس از این 
موضع گیری در مورد سرنوشت مبادالت تجاری و اقتصادی ایران و عراق اظهار 
کرده بود: متاسفانه برخی مقامات سیاسی دولت عراق به دلیل انتخابات پیش 
رو نه به عقبه اقتصادی ایران و عراق توجه می کنند و نه آتیه اقتصادی این 

کشور را در نظر می گیرند.

 سوریه، ترکیه را به نقض توافقنامه سوچی
متهم کرد

نماینده دائم سوریه در سازمان ملل گفت، حضور نیروهای خارجی موجود 
در سوریه غیر قانونی بوده و آنها باید فورا خاک این کشور را ترک کنند.

به گزارش ایسنا، بشار جعفری، نماینده دائم سوریه در سازمان ملل با اشاره به 
حضور نیروهای ترکیه در سوریه گفت، دولت ترکیه توافق آستانه 4 را نقض کرد و 
۱۱ هزار سرباز به داخل خاک سوریه فرستاد. ما در برابر تجاوز آشکار ترکیه به خاک 
سوریه قرار داریم، نیروهای این کشور که به صورت غیر قانونی وارد خاک سوریه 

می شوند، دست به تغییراتی می زنند و حتی معامله با لیر ترکیه را اجبار می کنند.
جعفری تاکید کرد، این اقدام تجاوز آشکار است و ما مخالف اشغال گری آشکاری 
هستیم که نظام ترکیه بر خالف تعهدات خود در آستانه و توافقنامه سوچی انجام 

می دهد.
نماینده دائم سوریه در سازمان ملل گفت: تمام نیروهای خارجی که به شکل غیر 

قانونی در سوریه حضور دارند باید فورا خاک سوریه را ترک کنند.
وی افزود، اختالل فاحشی در رفتار آمریکا، فرانسه و انگلیس  وجود دارد بطوریکه 
این کشورها با قطعنامه های شورای امنیت مبنی بر پایبندی به حاکمیت سوریه 
موافقت کردند، اما در عین حال نیروهای خود را به طور غیر قانونی در سوریه 

مستقر می کنند.
جعفری با بیان اینکه طرف ترکیه ای ضامن گروههای تروریستی حاضر در ادلب 
است تا به آتش بس احترام بگذارند، اعالم کرد که اما آنکارا به این مسئله متعهد 
نیست.  عدم پایبندی ترکیه به توافق سوچی گروههای تروریستی حاضر در ادلب 
را تشویق کرده است که حلب، حماه و الذقیه را با خمپاره هدف قرار دهند و به 

غیرنظامیان حمله کنند.

درخواست نامعمول آمریکا از پیونگ یانگ:

 مذاکره کننده ارشد خود را
تغییر دهید

براساس گزارش ها، واشنگتن در بحبوحه بن بست مذاکرات از پیونگ یانگ 
خواسته است تا مذاکره کننده ارشد در مذاکرات خلع سالح هسته ای را 
که معاون کمیته مرکزی حزب حاکم کارگران کره شمالی است، تغییر دهد.

به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، یک مقام مطلع از مذاکرات 
پیونگ یانگ-واشنگتن به کوریا جونگ آنگ دیلی گفت: تماس پشت پرده ای قبل 
و بعد از مذاکرات عالی رتبه آمریکا  کره شمالی که برای هشتم نوامبر در نیویورک 
برنامه ریزی شده بود، وجود داشت. همان زمان ایاالت متحده درخواست کرد ری 
یونگ-هو، وزیر خارجه کره شمالی به جای کیم یونگ چول مخاطب گفت وگوها 

شود.
طبق گزارش روزنامه مذکور، واشنگتن علت این درخواست را توضیح نداده است. 

نشست نوامبر لغو شد و هنوز تاریخی برای برگزاری آن اعالم نشده است.
این مقام مطلع تاکید کرد: کیم یونگ چول تجربه مذاکرات با کره جنوبی را دارد 
اما از آنجایی که تخصص او در مذاکرات نظامی به سبک سخنان رک و بی پرده 
است، کمی حالت خصمانه دارد. شاید به همین علت است که ایاالت متحده چنین 

درخواستی کرده است و شاید آنها چنین برداشتی کرده باشند.
دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا و کیم جونگ اون،  رهبر کره شمالی در 
نشست تاریخی ماه ژوئن در سنگاپور به خلع سالح کامل در شبه جزیره کره متعهد 
شدند. از آن زمان، طرفین مذاکراتی را بر سر این مساله آغاز کرده اند اما تاکنون 

پیشرفت چندانی حاصل نشده است.

سناتورهای آمریکایی در مخالفتی آشکار با دونالد ترامپ، پیام 
قاطعی برای مجازات عربستان سعودی بابت ایفای نقش در 
قتل جمال خاشقجی ارسال کردند. سنای آمریکا با رای دو 
حزبی ۶۳ به ۳۷ به طرح الیحه ای که خواستار پایان مداخله 
آمریکا در جنگ تحت امر سعودی ها در یمن می شود، رای 

مثبت دادند.
به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری آسوشیتدپرس، رای گیری 
چهارشنبه شب در سنای آمریکا نه تنها ضربه ای به سعودی ها بلکه به 
دولت ترامپ بود که علنا تاکید دارد نمی خواهد رابطه دیرینه کشورش 
با ریاض بر سر قتل جمال خاشقجی، روزنامه نگار سرشناس سعودی 

دستخوش تحوالت منفی شود.
سنای آمریکا در پیامی حاکی از مخالفت با کاخ سفید، به آغاز 
بحث علنی درباره پایان حمایت آمریکا از عربستان در جنگ یمن 
رای داد. با رای مثبت به آغاز مباحثات در این خصوص، سنا راه را 
برای رای گیری درباره قطعنامه ای دو حزبی که به دنبال قطع حمایت 
نظامی از عربستان است، هموار می کند. آغاز مباحثات در این خصوص 

با ۶۳ رای مثبت و ۳۷ رای منفی تصویب شد.
دولت ترامپ تهدید کرده است قطعنامه ای از سنا را که مانع از 
مشارکت آمریکا در جنگ تحت امر سعودی ها در یمن شود، وتو 
خواهد کرد. این تهدید همزمان با حضور وزیران دفاع و خارجه آمریکا 
در جلسه غیر علنی سنا مطرح شد. دولت ترامپ در بیانیه ای، قطعنامه 
مورد نظر را ناقص توصیف کرده و گفته که دولت به شدت با تصویب 

آن مخالف است.
کاخ سفید اعالم کرد: این قطعنامه به روابط دوجانبه  در منطقه 
خشونت  گسترش  از  ممانعت  در  آمریکا  برتوان  و  می زند  آسیب 

سازمان های افراطی در منطقه تاثیر منفی می گذارد. 
به گزارش شبکه خبری بی بی سی، سناتور مایک لی، از ارائه کنندگان 
این قطعنامه گفت: مداخله در یمن غیر مجاز، مغایر قانون اساسی و 
غیر اخالقی است. ما نمی توانیم و نباید رای گیری برای پایان دادن به 
مداخله مان )در این جنگ( و حمایت مان از عربستان سعودی را بیش 
از این به تعویق بیندازیم. اگر چنین کنیم، باید خودمان را برای اعتباِر 
از دست رفته کشورمان در صحنه جهانی مقصر بدانیم و مهمتر از آن، 
این که وجدان ما باید مسئولیت از دست رفتن هزاران جان را که حتماً 

)در صورت ادامه جنگ یمن( همچنان از بین خواهند رفت، بپذیرد.
سناتور برنی سندرز، یکی دیگر از ارائه کنندگان این قطعنامه هم 
از حمایت آمریکا از جنگ عربستان رد یمن انتقاد کرد و گفت: وقت 
آن است که آمریکا پیامی به جهان بفرستد مبنی براینکه به حمایت 
از این جنگ فاجعه بار به رهبری حکومت فاسدی کهس یاست های 

غیرمسئوالنه، مخرب و خطرناک نظامی دارد، ادامه نخواهد داد.  
وی تاکید کرد: دیگر مرگ کافی است کشتار کافی است نابودی و 
تخریب کافی است. وقت آن است که بع عربستان گفته شود در این 

بحران وحشتناک شریک آنها نیستیم.
سنرز پس از این رای گیری نیز گفت: برای اولین بار سنای آمریکا 

به قطعنامه ای در عقب نشینی نیروهای مسلح آمریکا از یک جنگ 
غیرقانونی و غیر مشروع رای داد. اوضاع در یمن در شرایط بدترین 
فاجعه انسانی در جهان است. بیایید به فاجعه در یمن خاتمه دهیم 
به برقراری صلح در این کشور شکنجه دیده کمک کنیم وب ا کمک 

بقیه جهان کمک های انسانی به نیازمندان بفرستیم.  
رای گیری در حالی انجام شد که ساعاتی قبل وزیران خارجه و دفاع 
آمریکا در جلسه ای غیرعلنی با سناتورهای این کشور تالش کردند 
آنها را به حمایت از سیاست دولت در قبال عربستان متقاعد کنند. در 
این جلسه غیرعلنی مایک پامپئو، وزیر امور خارجه آمریکا از سیاست 
واشنگتن در حمایت از عربستان در جنگ یمن دفاع کرد و گفت 
قطع حمایت از عربستان به تالش ها برای برقراری آتش بس ضربه 

خواهد زد.
پامپئو گفت رای گیری سنا بر سر این موضوع زمان بندی نامناسبی 

دارد و به نفع حوثی های یمن خواهد بود.
قرار است این هفته با رای گیری درباره قطعنامه ای پیشنهادی از هر 
دو حزب سناتورهای آمریکایی درباره قطع حمایت نظامی از ائتالف 
عربستان تصمیم بگیرند. جنگ سه ساله در یمن به بحران گسترده 

انسانی در این کشور دامن زده است.
جنگ میان ائتالف عربستان و حوثی های یمن به قیمت جان 
هزاران تن تمام شده و میلیون ها شهروند یمن را به آستانه مرگ 

از گرسنگی کشانده است. وزیر امور خارجه آمریکا در پی جلسه ای 
غیرعلنی با سناتورهای آمریکایی در واشنگتن گفت دولت این کشور 
در آستانه گردهم آوردن طرف های مخاصمه برای مذاکره به امید 
آتش بس است. او گفت رای گیری درباره قطعنامه پیشنهادی برای 
توقف حمایت آمریکا از عربستان، به معنی دلگرمی و تشویق حوثی ها 

یمن و متحدان ایرانی آنها خواهد بود.
براساس متن از پیش منتشر شده اظهارات پامپئو، وزیر خارجه 
آمریکا اعالم کرده بود: رنج یمنی ها مرا غمگین می کند اما اگر آمریکا 
در این جنگ نقش ایفا نمی کرد این رنج به مراتب بیشتر بود. پامپئو 
درباره انتقادهای مربوط به قتل جمال خاشقجی هم مدعی شد هیچ 
رابطه مستقیمی میان محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان و دستور 
قتل جمال خاشقجی گزارش نشده است. وزیر دفاع آمریکا نیز در 

جلسه غیرعلنی سنای آمریکا شرکت داشته است.
هفته گذشته دونالد ترامپ رئیس  جمهوری آمریکا گزارش منسوب 
به سازمان اطالعات مرکزی این کشور را در این زمینه رد کرد. در این 
گزارش گفته شده بود تحلیلگران سازمان اطالعات مرکزی آمریکا 
)سیا( نتیجه گرفته بودند که محمد بن سلمان آمر قتل خاشقجی 

بوده است.
عده ای از سناتورهای آمریکا در پی دیدار غیرعلنی با دو وزیر دولت 
از  برخی  نکرده است.  را متقاعد  آنها  استدالل های دولت  گفته اند 

سناتورها به طور خاص از رد درخواستشان برای حضور رئیس سیا 
در این جلسه خشمگین بودند. جینا هاسپل، رئیس سازمان اطالعات 
مرکزی آمریکا در پی قتل جمال خاشقجی به ترکیه سفر کرد و 
فایل ضبط شده مربوط به قتل او را شنیده است. باب منندز، سناتور 
دموکرات در واکنش به این موضوع غیبت خانم هاسپل را سنگ اندازی 

دولت و تالش برای پنهان کاری خواند.
منندز گفت: من برای وزرای دفاع و خارجه آمریکا احترام قائلم 
اما برای توضیح گزارش سیا و نهادهای امنیتی به آنها نیازی ندارم. 
من می خواهم این توضیحات را مستقیما بشنوم. وقت آن رسیده که 
به عربستان سعودی در قبال نقض حقوق بشر و فجایع باور نکردنی 

انسانی که در یمن به بار آورده است پیامی صریح بفرستیم.
باب کورکر، سناتور جمهوری خواه که ریاست کمیته روابط خارجی 
سنا را برعهده دارد، گفت: بر همه حاضران در جلسه روشن بود که 
ولیعهد عربستان مسئول قتل خاشقجی است. این سناتور متنفذ 
جمهوری خواه افزود: مشکل ما اینجاست که ما می دانیم عربستان به 
نوعی متحد ما و کشوری مهم است، اما در عین حال با ولیعهدی عنان 

گسیخته روبروییم.
لیندسی گراهام، از سناتورهای پرنفوذ جمهوری خواه نزدیک به 
دونالد ترامپ، گفته است زمانی رای می دهد که جینا هاسپل اطالعات 

الزم را در اختیار سناتورها بگذارد.
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روسیه: داعش در دیرالزور سوریه سالح شیمیایی می سازد
وزارت دفاع روسیه اعالم کرد، اطالعاتی به دست آورده که نشان می دهد تروریست های داعش برای هدف قرار دادن نیروهای سوریه دموکراتیک در حومه دیرالزور تسلیحات شیمیایی می سازند. به گزارش ایسنا، به نقل از روسیا الیوم، وزارت 

دفاع روسیه در بیانیه ای اعالم کرد، اطالعات موثق بدست آمده از سوی سازمان های اطالعاتی حاکی از آن است که تروریست های داعش خمپاره هایی را ساخته و آنها را در بیمارستانی در استان دیرالزور با مواد شیمیایی پر کرده اند. براساس این 
بیانیه،  11 تروریست در خارج آموزش دیده و خمپاره ها را با مواد سمی پر می کنند.

اخبار سنای آمریکا به الیحه خاتمه حمایت آمریکا از عربستان در جنگ یمن رای مثبت داد

تهدید ترامپ به وتو

 عراقچی:

به اروپا فرصت می دهیم ولی صبرمان بی پایان نیست

 سید عباس عراقچی گفت تالش اروپا برای ایجاد سازوکار مالی برغم فشارهای 
فزاینده آمریکا ادامه دارد . از آنجا که در جریان تالش های آنها هستیم به 
نظرمان باید فرصت بیشتری به اروپایی ها داده شود، هرچند که این فرصت بی 

پایان نخواهد بود.
معاون سیاسی وزیر امور خارجه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا در الجزیره گفت که به 
دلیل حساسیت موضوع نمی تواند خبرها درباره کشورهای میزبان سازوکار ویژه مالی 
اروپا را تایید کند، چرا که  آمریکایی ها به دنبال بستن همه راه ها هستند و از هم اکنون، 
فشارهایشان را بر کشورهایی که برای ایجاد این سازوکار تالش می کنند، شروع کرده اند.

او به ذکر این نکته درباره سازوکار مالی بسنده کرد که  اتحادیه اروپا تاکنون راه حل 
عملیاتی برای تعامل با ایران را ارائه نکرده ولی از آنجا که ما را در جریان تالش های خود 
قرار می دهند تصورمان این است که باید به اروپایی ها فرصت بیشتری داده شود، البته 

این فرصت، بی پایان نخواهد بود.
تالش اروپا برای ایجاد ساز و کارتسهیل تعامالت با ایران

عراقچی در مورد ساز و کار ویژه کشورهای اروپایی برای حفظ برجام و تامین منافع 
اقتصادی ایران گفت: سازوکار ویژه مالی یکی از موضوعات کنونی مذاکره ما با کشورهای 
اروپایی است، آن ها در تالش هستند که این ساز و کار را تشکیل بدهند تا یک نظام دریافت 
و پرداخت برای تعامالت اقتصادی ایران ایجاد شود. وی در ادامه گفت: به دلیل حساسیت 
موضوع نمی تواند هیچ یک از شایعات و گفته های موجود در خصوص کشورهای میزبان 
ساز و کار ویژه مالی ایران با اروپا را تایید کند چون آمریکایی ها در عمل ثابت کرده اند به 
دنبال بستن همه راه های موجود هستند و فشارهایشان را بر همه کشورهای اروپایی که 

تالش دارند با این سازو کار، کار کنند، از اکنون شروع کرده اند
فرصت اروپایی ها بی پایان نیست

عراقچی در خصوص نوع تعامل اروپایی ها با ایران در خصوص برجام نیز گفت: ما تاکنون 
اراده سیاسی در کشورهای اروپایی را شاهد بوده ایم و نشانه ای نداریم که خالف این اراده 
باشد البته آن ها هنوز موفق نشده اند که راه حل های عملیاتی مورد نیاز برای منافع ایران 
را در برجام طراحی و عملیاتی کنند .ما شاهد هستیم که فشارهای آمریکا بسیار زیاد است 
و گره های فنی و حقوقی که بر سر این راه وجود دارد، بسیارجدی است و اروپایی ها درحال 
تالش برای بازکردن این گره ها هستند. آن ها تاکنون نتوانسته اند راه حل های عملیاتی 
معرفی کنند، اما ما هم قرار نیست تا ابد صبر کنیم، حتما در زمان خود، تصمیمات مقتضی 
را خواهیم گرفت اما اکنون چون در جریان تالش هایی که انجام می دهند هستیم و آن 
ها ما را در جریان این تالش ها قرار می دهند، تصور ما این است که باید فرصت بیشتری 
داده شود تا اروپایی ها بتوانند این راه حل ها را عملیاتی کنند اما آن ها هم باید بدانند این 

فرصت چندان زیاد نیست و حتما بی پایان نخواهد بود

منافع ایران از برجام صرفا اقتصادی نیست
عراقچی در خصوص منافع برجام برای ایران گفت: منافع ایران از برجام فقط اقتصادی 
نیست. ما منافع سیاسی و منافع دیگری هم داریم که مجموعه منافع ما تا زمانی که 
تامین باشد، در برجام باقی خواهیم ماند، ما هنوز به نقطه ای نرسیده ایم که به طور کامل 
از برجام قطع امید کنیم. معاون سیاسی وزیر امور خارجه افزود: تصور می کنیم که این 
توافق ظرفیت هایی دارد که می تواند مورد استفاده قرار گیرد . برجام تاکنون موجب شده 
که آمریکا در انزوا قرار گیرد و به این لحاظ موفق بوده است. همچنین موجب حمایت و 

پشتیبانی جامعه بین المللی از ایران شده که این خود فی نفسه بسیار ارزشمند است.
وی در عین حال گفت: البته منافع اقتصادی کشورما از برجام در اثر تحریم های آمریکا 
به شدت کاهش پیدا کرده است اما اروپایی ها ودیگران تالش می کنند راه های جبرانی 
پیدا کنند معاون سیاسی وزارت خارجه اظها رداشت: برجام بسیاری از تحریم ها در مورد 
برنامه هسته ای ایران را از بین برده است، برنامه هسته ای ایران اکنون در محیطی بسیار 
شفاف و منطقی به حرکت خود ادامه می دهد، اتهام هایی که سابقا وجود داشته و پرونده 
پی ام دی، همه این ها بسته شده است. قطعنامه های شورای امنیت که ایران را تهدید 
معرفی می کرد، همه از بین رفته است، این ها مزایایی است که باعث شده ماندن ایران در 
برجام همچنان منفعت داشته باشد. عراقچی تاکید کرد: تا زمانی که این منافع وجود دارد ، 
ایران به حضور در برجام ادامه می دهد اما از لحظه ای که به این نتیجه برسد که این منافع 

وجود ندارد، تصمیم دیگری خواهد گرفت.
وی گفت: تالش ایران و اعضای باقیمانده در برجام این است که این توافقنامه حفظ 
کشود، اراده سیاسی در همه اعضا وجود دارد اما حفظ برجام منوط به آن است که توازن 
در آن برقرار باشد و خواسته ها و منافع اقتصادی ایران از برجام تامین شود. ما اکنون با 
کشورهای اروپایی، روسیه و چین در حال مذاکره هستیم تا آن قسمت از مزایای اقتصادی 

برجام هم دوباره تا حدامکان تامین شود.
معاون سیاسی وزیر امور خارجه خاطرنشان کرد: مذاکرات با اروپایی ها و همچنین 
روسیه و چین به عنوان بقیه اعضای برجام از نزدیک ادامه دارد، جلسات کارشناسی و 
جلسات در سطوح باال با این کشورها وجود داشته است و مالقات ها و دیدارهای دوجانبه 

هم به صورت مرتب وجود دارد
ترامپ تجربه شکست خورده روسای جمهوری قبلی آمریکا را تکرار می کند

عراقچی در مورد تاثیر تحریم ها بر ایران گفت: تحریم های آمریکا موضوع جدیدی 
نیست، نزدیک 40 سال است که ایران با این تحریم ها روبرواست و اکنون بسیار خوب می 
داند چگونه راه خود را پیدا کند، طی 40 سال گذشته با وجود تحریم های آمریکا، ایران 
قویتر شده است. معاون وزیر امور خارجه افزود: روسای جمهوری قبلی آمریکا این مسیر را 
امتحان کرده اند ، هر تحریمی که می توانستند اعمال کردند و هر گونه تهدیدی کردند اما 
در نهایت مجبور به آمدن پای میز مذاکره شدند .آقای ترامپ تجربه شکست خورده را تکرار 
می کند . وی افزود، آمریکا 40 سال پیش نزدیکترین متحد خود را در منطقه از دست داد، 
شاه در ایران نزدیکترین متحد آمریکا بود و در خدمت منافع آمریکا، از نظر مردم ایران او 
فقط مهره ای در دست آمریکا بود. آمریکایی ها 40 سال است که تالش می کنند وضعیت 
را به دوران قبل بازگرداند اما موفق نشده اند. روسای جمهوری آمریکا راه های مختلفی را 
در خصوص برخورد با ایران امتحان کردند اما همه شکست خوردند ، باالخره مجبور شدند 

واقعیت و قدرت ایران را بپذیرند و با ایران مذاکره کنند.
ایران با آمریکای عهد شکن مذاکره نخواهد کرد

عراقچی در خصوص خروج آمریکا از برجام و سرنوشت آن پس از این سیاست آمریکا نیز 
گفت: توافق هسته ای نمرده ،فقط آمریکا از آن خارج شده است ، ایران و سه کشور اروپایی 
، روسیه و چین این توافق را ادامه می دهند .این کشورها متعهد شده اند که نبودن آمریکا 
در توافق هسته ای را جبران می کنند .ایران با آمریکا به عنوان کشوری که تعهدات خود را 
نقض کرده و از توافقی که همه دنیا از آن پشتیبانی می کند، خارج شده است، هیچ گونه 
مذاکره ای نخواهد کرد و حاضر نیست در این خصوص عقب نشینی کند یا امتیازی بدهد.

آفریقا یکی از اولویت های سیاست خارجی ایران است

معاون سیاسی وزارت خارجه کشورمان در ادامه این گفت و گو در خصوص سیاست 
جمهوری اسالمی ایران در مورد آفریقا نیز گفت، آفریقا همواره یکی از حوزه های مهم 
در سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران بوده و توجه زیادی به آن داشته است ، بین 
شمال آفریقا و آفریقای سیاه تفاوت هایی وجود دارد اما هردو مورد توجه جمهوری اسالمی 

بوده است .
وی افزود: حضور ما در الجزایر برای هفتمین دور گفت و گوها و مشورت های سیاسی، 
نشانه ای است بر اینکه ما برای پیشبرد روابط و باز کردن گره مشکالت موجود در روابط 
با کشورهای آفریقایی نیز در تالش مستمر هستیم.دکتر ظریف و دیگر همکاران در وزارت 
خارجه سفرهای زیادی به آفریقا داشته اند، قاره آفریقا یکی از اولویت ها و حوزه های 
مهم برای وزارت خارجه جمهوری اسالمی ایران است و در آینده نیز توجه بیشتری به 

آن معطوف خواهد شد.
ایران و الجزایر مشورت می کنند

عراقچی در خصوص علت دیدار خود از الجزایر نیز گفت: سفر من به الجزایر برای دور 
هفتم گفت و گوهای سیاسی ایران و الجزایر است که به صورت مستمر برگزار می شود. ما 
به عنوان دو کشور دوست و نزدیک همواره نظرات سیاسی خودمان را درخصوص مسائل 
بین المللی و مسائل منطقه با همدیگر به اشتراک می گذاریم و با همدیگر مشورت می 
کنیم ، مسائلی که در روابط دوجانبه در حوزه های سیاسی اقتصادی و فرهنگی وجود دارد 
را مرور و موانع موجود را برطرف می کنیم و تالش می کنیم گستردگی بیشتری پیدا کند.

وی در ادامه با اشاره به مذاکرات چهارساعته خود با دبیر کل وزارت خارجه الجزایر گفت، 
مذاکرات بسیار مفیدی انجام شد و قرار شد با تشکیل کمیته های پیگیری، روابط دو کشور 

هر چه بیشتر گسترش یابد.
روابط اقتصادی ایران و الجزایر باید بیش از پیش گسترش یابد

معاون سیاسی وزارت خارجه کشورمان در مورد ضرورت ادامه مذاکرات با کشورهای 
دوستی مانند الجزایر گفت، در حوزه اقتصادی و تجارت بین دو کشور جریان دارد اما 
در سطح مطلوب نیست، قرار شد مشورت های بیشتری باشد تا راه های بیشتری برای 
گسترش تجارت یافته شود .ایران و الجزایر هر دو عضو اوپک و تولید کننده نفت هستند و 
باید در مسائل مختلف و از جمله کنترل بازار نفت و کنترل قیمت آن همکاری و هماهنگی 
داشته باشند .هر دو کشور در حال تجربه سیاست های جدید اقتصادی برای کاهش 
وابستگی به نفت و افزایش تولیدات ملی برای استفاده از ارزهای محلی هستند.این ها 
موضوعاتی است که در مورد آن گفت و گو شد و باید بیشتر از این هم گفت و گو صورت 

گیرد و تجربیات خود را به یکدیگر منتقل کنند.
توافق هسته ای یکی از محورهای گفت و گو با مقام های الجزایری

عراقچی در خصوص موضع گیری الجزایر در مورد مسائل مربوط به ایران و از جمله 
برجام نیز گفت، دو کشور همکاری های فرهنگی گسترده ای با هم دارند اما از همه مهم 
تر، همکاری های سیاسی دو کشور است.دولت الجزایر همواره از توافق هسته ای ایران 
حمایت کرده است و اکنون نیز حتی پس از خروج آمریکا از آن، از برجام حمایت می کند.

وی در ادامه گفت، گزارشی از مذاکرات ایران و اروپا برای حفظ این توافق به دبیر کل 
وزارت خارجه الجزایر ارائه داده شد، در مورد مسائل منطقه ای گفت و گوهای مفصلی انجام 
شد و با توجه به اینکه الجزایر در کانون بحران های شمال آفریقا و ایران نیز در کانون بحران 
های خاورمیانه قرار دارد، در مورد موضوعات پیرامونی دو کشور در منطقه نیز رایزنی شد.

ایران و الجزایر هر دو قربانی تروریسم هستند
معاون سیاسی وزارت خارجه در مورد سیاست های الجزایر در قبال مسائل منطقه ای و 
بین المللی نیز گفت: من فکر می کنم الجزایر دیپلماسی حکیمانه و هوشمندانه ای را دنبال 
می کند. حفظ امنیت و ثبات در این شرایط پر آشوب کار آسانی نیست. ایران هم شرایط 
مشابهی دارد .ما هم همسایگانی داریم که مشکل زا هستند .ما هم با مشکل تروریسم 
مواجه هستیم و همینطور هر دو کشور به عنوان صادرکننده های نفت درخصوص مسائل 
بازار نفت حساس هستیم . بنا بر این همکاری و هماهنگی میان دو کشور در موضوعات 

مختلف و رایزنی های سیاسی اهمیت زیادی دارد .


