
 سی ان ان: 

ترامپ نگران استیضاح است

 شبکه خبری سی ان ان به نقل از منابع آگاه گزارش داد که دونالد ترامپ 
رئیس جمهور آمریکا نگران استیضاح شدن است و این موضوع را یک 

احتمال واقعی می داند.
به گزارش ایرنا به نقل از شبکه خبری سی ان ان ، یک منبع نزدیک به رئیس 
جمهور آمریکا به این شبکه خبری گفته که ترامپ درباره موضوع استیضاح شدن 

خودش پس از کنترل دمکرات ها بر مجلس نمایندگان اظهار نگرانی کرده است.
این منبع گفت که ترامپ استیضاح شدن را یک احتمال واقعی می داند اما مطمئن 

نیست که عملی خواهد شد.
یک منبع دیگر نزدیک به کاخ سفید به سی ان ان گفت که مشاوران در درون 
کاخ سفید اعتقاد دارند که تنها موضوعی که ممکن است در فرایند استیضاح وصله 
چسبنده به ترامپ باشد ، موارد نقض مقررات تامین مالی کارزار انتخاباتی مرتبط 
با مایکل کوهن وکیل سابق ترامپ و پرداخت های پول به زنان دارای رابطه غیر 

اخالقی با ترامپ است.
صحبت از استیضاح ترامپ در روزهای اخیر در پی ثبت پرونده ای از سوی 

دادستان ها در منطقه جنوبی نیویورک تشدید شده است.
در این پرونده برای اولین بار ادعا شده که کوهن زمانی که در جریان کارزار 

انتخاباتی 2016 قانون را شکست از ترامپ دستور گرفته بود.
دمکرات ها می گویند که ترامپ یک جرم قابل استیضاح مرتکب شده است و 

زمانی که دوره اش به اتمام برسد می توان او را زندانی کرد.
جری ندلر رئیس آتی کمیته قضایی مجلس نمایندگان روز یکشنبه گفت این اتهام 

ها اگر اثبات شود به معنی جرم قابل استیضاح خواهد بود.
کریس کونز سناتور دمکرات روز دوشنبه گفت که ترامپ ممکن است پس از پایان 

دوره ریاست جمهوری اش محاکمه شود.
یک منبع دیگر گفت که ترامپ اطمینان دارد که هر چند در این زمان ممکن است 
در مجلس نمایندگان استیضاح شود اما اعتقاد ندارد که ممکن است رد سنا محکوم 

شود زیرا کنترل سنا در اختیار جمهوریخواهان است.

افزایش حداقل دستمزد و کاهش مالیات ، واکنش 
ماکرون به اعتراضات

رئیس جمهوری فرانسه در یک سخنرانی تلویزیونی با اشاره به اعتراضات 
اخیر در این کشور، از افزایش صد یورویی حداقل دستمزد از سال آینده 

میالدی خبر داد.
به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری رویترز، امانوئل ماکرون، رئیس جمهوری 
فرانسه همچنین متعهد شد که مالیات بازنشستگان را کاهش داده و مالیات اضافه 

ساعات کار را حذف کند.
او در عین حال گفت که از اعمال دوباره مالیات بر ثروتمندان خودداری می کند و 

به جای آن با تخلفات مالیاتی برخورد خواهد کرد.
رئیس جمهوری فرانسه اعتراضات اخیر گروه موسوم به »جلیقه زردها« را نتیجه 
یک ناخرسندی ۴0 ساله توصیف کرد. در همین حال، ماکرون تصریح کرد، هیچ 

خشمی حمله به پلیس یا غارت مغازه ها را توجیه نمی کند.
نحوه برخورد نیروهای پلیس فرانسه با معترضان با انتقادهای گسترده روبه رو شده 

است.
»جلیقه زردها« از چهار هفته پیش و ابتدا در اعتراض به افزایش مالیات سوخت 
اما رفته رفته خواسته های  تجمعاتی را در روزهای شنبه و یکشنبه آغاز کردند 
معترضان گسترش یافت و شمار زیادی از آنان خواهان کناره گیری امانوئل ماکرون 

شده اند.
ماکرون در این سخنرانی تلویزیونی خطاب به مردم فرانسه گفت، خشم معترضان، 

عمیق و در بسیاری موارد مشروع است.
به گفته او، در سال 201۹ حداقل دستمزدها در این کشور ماهانه 100 یورو 

بیشتر خواهد شد.
رئیس جمهوری فرانسه همچنین وعده داد، برنامه افزایش مالیات بازنشستگان 
کم درآمد لغو و کارفرماها موظف می شوند در پایان سال پاداشی معاف از مالیات به 

کارمندان خود بپردازند.
ماکرون که تا به امروز نسبت به این اعتراضات واکنش چندانی نشان نداده بود، 
گفت: بسیاری از مردم از شرایط زندگی خود ناراضی هستند و حس می کنند کسی 

صدایشان را نمی شنود.
او در این سخنرانی خطاب به مردم کشورش گفت: من سهم خود را در مسئولیت 
این مشکل می پذیرم. شاید من این حس را به شما داده ام که نگرانی ها و اولویت های 

دیگری دارم و می دانم که عده ای از شما از حرف های من ناراحت شده اید.
رئیس جمهوری فرانسه گفت، یک ناخرسندی ۴0 ساله در کشورش جریان دارد 
که باعث شده خدمات دولتی در روستاها و برخی محالت کاهش یابد و شرایط 

زندگی بدتر شود.
او اظهار کرد: مردم زیادی هستند که جایگاهشان در جامعه به درستی شناخته 
نشده است. ما به شکل بزدالنه ای به این وضع خو کرده ایم و همه چیز حاکی از آن 

است که این عده را از یاد برده ایم.
ماکرون پیش تر به دلیل این که از مشکالت مردم بی خبر است و از دشواری های 

مردم عادی اطالعی ندارد، مورد انتقاد قرار گرفته بود.
پیشتر وزیر دارایی فرانسه اعتراضات »جلیقه زردها« را فاجعه ای برای اقتصاد این 
کشورخوانده بود. روز شنبه حدود 12۵ هزار تظاهرکننده به خیابان ها رفتند و بیش 

از 1200 تن بازداشت شدند.
پایتخت فرانسه که روز شنبه شاهد تظاهرات 10 هزار تن بود، به شدت آسیب 
دیده است؛ شیشه بسیاری مغازه ها شکسته، اتومبیل ها سوزانده شده و فروشگاه ها 

غارت شده اند.
وزیر دارایی فرانسه وضعیت جاری را بحرانی برای جامعه و دموکراسی خوانده است. 
او در جریان بازدیدی از فروشگاه هایی که در پاریس در اعتراضات آسیب دیده اند، 

گفت: این فاجعه ای برای کسب و کارها است. این فاجعه ای برای اقتصاد است.
روزنامه پاریزین گزارش داد که در پایتخت فرانسه ۵0 وسیله نقلیه سوزانده شده 
و ده ها کسب و کار تخریب شده است و بعضی هم غارت شده اند. مقام ها در پاریس 

می گویند که ناآرامی ها میلیون ها یورو خسارات وارد کرده است.

شبکه خبری الجزیره جزئیات سندی که فرستاده ویژه 
سازمان ملل به یمن برای پایان دادن جنگ در این کشور 
و گذار سیاسی به طرف های یمنی در مذاکرات سوئد داده 

را منتشر کرد.
به گزارش ایسنا، مارتین گریفیث، فرستاده ویژه سازمان ملل به 
یمن در این سند تاکید کرده است، مذاکره درباره اقدامات سیاسی 
و امنیتی و توافق بر سر گذار سیاسی در قالب یک بسته خواهد 

بود.
به لحاظ نظامی هم این سند بر آتش بس کامل و پایان دادن 
به جنگ در سراسر یمن از جمله در مناطق مرزی با عربستان 

تصریح دارد.
برای  شده  زمان بندی  مشخص  اقدامات  شامل  مذکور  سند 
خروج انصاراهلل و یگان ها از پایگاه های شان با نظارت کمیته نظامی 
و مکانیزم تحویل سالح سنگین از جمله موشک ها و پهپادها به 

دولت مستعفی است.
به لحاظ سیاسی هم سند گریفیث بر اقدامات سیاسی دوره 
گذار با مشارکت طرف های ذی ربط از جمله قوه مجریه، احترام 
به سلسله مراتب قانونی این قوه و از میان برداشتن همه موانع 

پیش روی نهادهای دولتی تصریح دارد.
براساس این سند، همه پرسی قانون اساسی و انتخابات در پایان 

مرحله گذار برگزار خواهند شد.
سازمان ملل پیشنهاد داده است، جنگ در الحدیده متوقف 
شده و نیروهای انصاراهلل در مقابل توقف حمالت دولت مستعفی 
عقب نشینی کنند، سپس کمیته امنیتی و نظامی مشترک تشکیل 
شود. سند سازمان ملل همچنین شامل پیشنهادی درباره تعز 
محاصره شده در جنوب غرب یمن است، براساس سند، سازمان 
ملل پیشنهاد کرده ناظران در بندر الحدیده و بنادر دیگر استان 

مستقر شوند
همچنین فرستاده ویژه سازمان ملل به یمن در نشست خبری 
روز دوشنبه ابراز امیدواری کرد که به توافق های مکتوب در این 
دور از مذاکرات صلح در سوئد در راستای منافع ملت یمن دست 
یافته شود و طرف ها با برگزاری دور آتی این مذاکرات در اوایل 

201۹ موافقت کنند.
این مقام سازمان ملل ابراز امیدواری کرد که طرف های درگیر 
بر برگزاری دور آتی مذاکرات در ابتدای سال آینده میالدی توافق 

کنند.
گریفیث خاطرنشان کرد، طرحی مفصل برای آن مذاکرات ارائه 
خواهد شد و دور آتی مذاکرات در زمینه مسائل امنیتی خواهد بود.

وی گفت، مذکرات صلحی که پس از دو سال توقف از روز 
پنجشنبه در سوئد آغاز شده، در چند دور مذاکرات، نخستین 
خواهد بود و طرف های درگیر تقریبا به توافق در مبادله گروه هایی 

از اسرا نزدیک شده اند.
گریفیث مساله بندر الحدیده را بسیار دشوار خواند و گفت، این 

مساله از محورهای اصلی مذاکرات است.
وی درباره فرودگاه صنعا هم گفت، اقدامات به منظور ایجاد 
فضای مشترک میان طرف ها با هدف بازگشایی این فرودگاه در 

آینده نزدیک در حال انجام است.
این مقام بین المللی درباره شهر تعز و الحدیده دو طرح برای 
طرف های مذاکرات صلح ارائه کرده و گفت، به دنبال کاهش جنگ 
و درگیری، تقویت کمک های انسانی و مین زدایی در این دو منطقه 

است.

گریفیث افزود، در صورت پیشرفت در الحدیده و تعز می توان 
به ساکنان آن کمک کرد و انجام این اقدامات گام بزرگی در حل 

بحران یمن خواهد بود.
از سوی دیگر، مایک پامپئو، وزیر خارجه آمریکا اعالم کرد، 
مذاکرات صلح در سوئد پیشرفت داشته است، او از همه طرف ها 
خواست برای تحقق نتایج مثبت و به نفع مردم یمن، به مشارکت 
در مذاکرات ادامه دهند. همچنین سلیم المغلس، عضو هیئت 
مذاکرات انصاراهلل در گفت وگو با الجزیره گفت، سند گریفیث قابل 

بررسی بوده و گامی در مسیر درست است.
محمد العامری، عضو هیئت دولت مستعفی یمن در مذاکرات 
هم سند مذکور را قابل بررسی و بیان نقطه نظرها دانست و افزود، 
صحبت از حل و فصل سیاسی بدون از بین بردن علل کودتا 

غیرممکن است.

یک مسؤول در دولت مستعفی یمن که در مذاکرات سوئد 
شرکت دارد نیز گفت، تبادل اسیران که مورد توافق قرار گرفته 
شده به زودی وارد فاز اجرایی می شود و ماه آینده میالدی تکمیل 

می شود.
هادی هیج، مسؤول پرونده اسیران در هیئت مذاکره کننده 
دولت مستعفی گفت، تدابیری در نظر گرفته شده اند، اولین گام 

ارائه اسامی است و آخرین مرحله ارائه اسامی امروز بود.
وی خاطرنشان کرد: ما توافق کردیم اسامی ظرف ۴۸ ساعت 
ارائه شوند و در صورت شروع تبادل اسیران ظرف روزهای آینده 

توافق در ژانویه تکمیل می شود.
خالد الیمانی، وزیر خارجه دولت مستعفی یمن نیز گفت: این 
دولت  آماده قبول نقش سازمان ملل در الحدیده است اما باید این 

شهر باید تحت کنترل دولت ما باشد.

بینالملل 7
چهارشنبه / 21 آذر 1397 / شماره 300

چالش رییس جمهور مکزیک برای کاهش حقوق قضات
رییس جمهور جدید مکزیک اعالم کرد حقوق برخی از مقامات قضایی کشور توهین آمیز است. به  گزارش  ایسنا،  به نقل از خبرگزاری  آسوشیتد پرس، آندرس مانوئل لوپزآبرادور، رییس جمهور مکزیک اعالم کرد که وی این مساله را به کنگره واگذار 

کرده است و خواستار ریاضت اقتصادی است. لوپزآبرادور درخواست کرده حقوق های عمومی بیشتر از حقوق وی نباشد، اما دستگاه قضایی مکزیک از قبول این درخواست طفره می رود.پ رییس جمهور مکزیک، اعالم کرده که تنها 10۸ هزار پزو )پنج 
هزار و 300 دالر ( هر ماه دریافت می کند. قرار است در بسیاری از بخش های دولت فدرال نیز کاهش هزینه ها انجام گیرد، اما به تازگی دادگاه عالی مکزیک قانون پرداختی فدرال را که توسط کنگره تصویب شده بود را به حالت تعلیق در آورد.

اخبار شبکه خبری الجزیره فاش کرد

جزئیات سند گریفیث برای حل بحران یمن

 44سناتور سابق آمریکایی:

 کشور وارد دوره ای خطرناک می شود

 در حالیکه با حضور دونالد ترامپ به عنوان رئیس جمهوری آمریکا فضای 
این کشور به شدت دو قطبی شده، سناتورهای سابق در نامه ای خطاب 
به سناتورهای منتخب، کشورشان را در حال ورود به وضعیتی خطرناک 

توصیف کردند.
نامه ۴۴ عضو  تارنمای روزنامه واشنگتن پست  ایرنا،  به گزارش روز سه شنبه 
سابق سنا را خطاب به سناتورهای جدید منتشر کرد . نماینده های سابق دمکرات 
و جمهوریخواه در این نامه، آمریکا را در وضعیتی برای ورود به دوره ای خطرناک 

توصیف کردند.

همچنین دراین نامه آمده است:گفتگو در مورد چالش های جدی پیش روی 
حاکمیت قانون، قانون اساسی، موسسات حاکمیتی و امنیت ملی را در آستانه نتیجه 
گیری کمیته تحقیقات رابرت مولر در باره دخالت روسیه در انتخابات ریاست جمهوری 
2016آمریکا و شروع تحقیقات مجلس نمایندگان از رئیس جمهوری و دولت او الزم 

می دانیم.
آنها در این نامه به همزمانی این دو موضوع با درگیری های منطقه ای و اختالف 
قدرت های جهانی اشاره کرده و این مسائل را موجب تهدید امنیت و اقتصاد آمریکا 

دانستند.
سناتورهای سابق همچنین آمریکا را در نقطه ای توصیف کردند که اصول اولیه 
دمکراسی و منافع امنیت ملی این کشور در خطر است. در زمان خدمت ما در سنا، در 
زمان هایی متحد بودیم و در زمان هایی مخالف یکدیگر، اما هیچ وقت دشمن نبودیم. 
هر چیزی که باعث اختالف یا اتحاد ما شد، از تعهد مشترک مان برای اولویت قراردادن 

کشور، دمکراسی و منافع ملی، تغییر عقیده ندادیم.
فضای سیاسی آمریکا با انتخاب ترامپ به عنوان رییس جمهوری از سال 2016 به 
شدت متشنج و دو قطبی شده است . نیروهای سیاسی در آمریکا شاهد تقابل دمکرات 
ها و حتی برخی جمهوریخواهان برجسته و رسانه های جریان اصلی با ترامپ بوده اند.

این سناتورها همچنین از جانشینان خود خواستند که بدون در نظر گرفتن وابستگی 
حزبی، گرایش های ایدئولوژیک حافظ دمکراسی باشند.

در حالیکه کاخ سفید و اشخاص نزدیک به رئیس جمهوری آمریکا چشمان خود 
را بر روی قتل جمال خاشقجی روزنامه نگار منتقد عربستانی توسط رژیم سعودی 
بستند و شواهد مربوط به این جنایت توسط محمد بن سلمان ولیعهد عربستان را 
نادیده گرفتند، برخی از سناتورهای جمهوریخواه مانند لیندسی گراهام و شماری از 
دمکرات ها قطعنامه ای را ارائه کردند که بن سلمان را در قتل خاشقچی »همدست« 

معرفی می کند.
در همین حال روز گذشته آدام شیف رئیس آتی کمیته اطالعاتی مجلس نمایندگان 
با اشاره به اظهارات اخیر »مایکل کوهن« وکیل پیشین» دونالد ترامپ«  آمریکا 
درخصوص نقش او در پرداخت حق السکوت به برخی زنان برای عدم افشای روابط 
نامشروعش گفت: احتمال زیادی وجود دارد که اولین روز بعد از خروج ترامپ از کاخ 

سفید، وزارت دادگستری علیه او کیفرخواست صادر کند.
وی ادامه داد: ممکن است او نخستین رئیس جمهوری در دهه های اخیر باشد که 

زندانی شدنش مطرح شود.
»جری ندلر« رئیس آتی کمیته قضایی مجلس نمایندگان آمریکا نیز در همین 
خصوص گفت که ترامپ در مرکزیت یک اتهام بزرگ است و از دیدگاه او، این موضوع 

می تواند جرمی منتهی به استیضاح تلقی شود.
با  او  از جانب کوهن است که نشان می دهد  به اسناد منتشر شده  ندلر  اشاره 
هماهنگی کامل موکلش، به برخی زنان حق السکوت پرداخت کرده بود تا در ایام 
نزدیک به انتخابات 2016، موضع ترامپ در افکار عمومی را تضعیف نکنند؛ موضوعی 

که او پیش از این بارها به روش های مختلف سعی در تکذیب آن داشت.
همزمان دفتر »رابرت مولر« بازرس ویژه پرونده دخالت ادعایی روسیه در انتخابات 
آمریکا نیز اعالم کرده که به ارتباطاتی محرمانه میان مقام های روس و نزدیکان ترامپ 
دست یافته است. شبکه خبری سی ان ان نیز امروز به نقل از منابع آگاه گزارش داد 
که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا نگران استیضاح شدن است و این موضوع را 

یک احتمال واقعی می داند.
این رسانه به نقل از یک منبع نزدیک به رئیس جمهوری آمریکا افزود که ترامپ 
درباره موضوع استیضاح شدن خودش پس از کنترل دمکرات ها بر مجلس نمایندگان 

اظهار نگرانی کرده است.

وزیر انرژی آمریکا اعالم کرد که با برخی مسئوالن عراقی 
در رابطه با تحریم های واشنگتن علیه تهران گفت وگو 

کرده است.
به گزارش ایسنا به نقل از رویترز عربی، ریک پری، وزیر انرژی 
آمریکا که به بغداد سفر کرده است امروز)سه شنبه( اعالم کرد که 
با برخی مسئوالن عراقی در رابطه با تحریم های آمریکا علیه ایران 

گفت وگو کرده است.
وی به جزئیات این گفت وگو نپرداخت.

وزیر انرژی آمریکا برای نشست مشترک با ثامر غضبان، وزیر 
نفت عراق در مراسم اتاق بازرگانی آمریکا به بغداد سفر کرده است.
به گزارش ایسنا، 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.
این گزارش یک منبع عراقی گفته است که عادل  براساس 
عبدالمهدی، نخست وزیر عراق با جدیت تالش می کند تا با ترامپ 
دیدار کند و از او 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 شود. 
ما درحال میانجیگری میان ایران و آمریکا نیستیم و 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 و 
از او خواسته است که خاص بودن روابط ایران و عراق در 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 
ایران  از تحریم ها برگزار کند. تحریم های آمریکا علیه  عراق 
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، ۵0 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 
ایران وارد می کند و یک  از  عراق هم چنان گاز طبیعی و برق 
حساب بانکی برای پرداخت پول واردات ایران به دینار ایجاد کرده 

است.
براساس این گزارش، 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.

گفت وگوی وزیر انرژی آمریکا با مسئوالن عراقی درباره تحریم ها علیه ایران


