ايران وجهان

العبادی :کردها حق دارند کشور مستقل داشته باشند اما فعال مصلحت نیست
نخستوزیر عراق تأکید کرد که آرمانهای کردها برای تشکیل کشور مستقل حقی قانونی است اما برگزاری همهپرسی در شرایط کنونی به نفعشان نیست .به گزارش ایالف ،حیدر العبادی گفت:
مذاکرات هیئت کردی که هفته گذشته به بغداد سفر کرد درباره برافراشته شدن پرچم اقلیم کردستان بر فراز ساختمانهای ادارات دولتی در استان کرکوک بود .این برخورد آنها درست نیست چراکه
ادارات مذکور نهادهای رسمی وابسته به دولت عراق هستند و ما تنها اجازه برافراشته شدن پرچم اقلیم کردستان بر فراز مقرهای احزاب کرد را داده بودیم .وی گفت :آرمانهای کردها برای تشکیل
کشور مستقل حقی قانونی است اما به نفع اقلیم کردستان یا هر طرف عراقی دیگری نیست که در شرایط کنونی همهپرسی برگزار کند چراکه در این صورت مشکالت بسیاری به وجود میآید .بیشتر
سیاستمداران کرد با این نظر موافقند .العبادی تأکید کرد :نیروهای عراقی طی عملیات آزادی موصل برای حفظ امنیت و سالمتی غیرنظامیان تالش زیادی کردهاند.

آمریکا بر پایبندی ایران به توافق هستهای تاکید کرد

اینکه ایران هنوز یکی از حامیان تروریسم است ،نوشتهاست که
رئیسجمهور دستور انجام یک بازبینی میان سازمانی تحت
رهبری شورای امنیت ملی برای بررسی برنامه جامع اقدام
مشترک را داده است .زمانی که این بازبینی میان سازمانی به
اتمام برسد ،دولت خواهان همکاری با کنگره درباره این مسئله
است .تیلرسون در این نامه که روی وب سایت وزارت امور خارجه
آمریکا قرار گرفته است ،آورده است :این نامه تصدیق میکند
که شروط بند  135قانون انرژی اتمی مصوبه  1954مطابق با
اصالحیه آن ،شامل اصالحیه قانون ،بازبینی توافق هستهای با
ایران ،مصوبه  2015که در  22مه  2015به اجرا رسید از 18
آوریل  2018کماکان اجرا می شود.
اما پایبندی آمریکا به برجام از زمان رویکار آمدن دونالد ترامپ
بر مسند قدرت کاخ سفید در هالهای از ابهام بود .دونالد ترامپ
بارها از توافق هستهای به عنوان بدترین توافق یاد کرده بود و اعالم
کرده بود که دراولین فرصت آن را لغو خواهد کرد .این موضوع
موجب نگرانی کشورهای درگیر در توافق هستهای شدهبود.
مقامات کشورهای اروپایی مانند فدریکا موگرینی مسئول سیاست
خارجی اتحادیه اروپا در برابر ادعاهای ترامپ اظهار کرده بودند
که آمریکا نمیتواند برخالف توافق هستهای عمل کند .مهمترین

مسئله ای که همه مقامات کشورهای جهان و حتی کارشناسان
به آن تاکید میکردند این بود که برجام توافقی بینالمللی است
و یک کشور نمی تواند به دلخواه آن را زیرپا بگذارد .ایران نیز
به اظهارات آمریکا واکنش نشان داده بود و اعالم کرده بود در
صورتیکه آمریکا تعهدات خود را زیرپا گذارد ایران نیز اقدام
متقابل را انجام خواهد داد .در این مدت بارها آژانس بینالمللی
انرژی هستهای و هیئت نظارت بر روند اجرای برجام بارها بر
پایبندی ایران بر برجام تاکید کردهاند.
با این حال این فرمان دونالد ترامپ برای بررسی تعلیق تحریم
های ایران در شرایطی که پیشتر توافق هستهای با ایران را توافقی
بد ارزیابی کردهبود ،در رسانهها انعکاس گستردهای یافت .در
این ارتباط روزنامه لوموند فرانسه با ارائه گزارشی در این زمینه
یادآوری کرد که دونالد ترامپ طی مبارزات انتخاباتی و روزهای
آغازین ریاست جمهوری خود ،توافق هسته ای را بدترین توافق
نامیده بود .تارنمای نشریه اقتصادی لزکو نیز در این زمینه نوشت:
رئیس جمهوری آمریکا توافق هستهای با ایران را در طول مبارزات
انتخاباتی خود محکوم کردهبود اما حال بر پایبندی ایران اذعان
میکند .در همین راستا ،سفیر پیشین پاکستان در آمریکا معتقد
است اذعان صریح دولت دونالد ترامپ به پایبندی ایران به توافق

رجب طیب اردوغان :دیکتاتور نخواهم شد
برجام و تمدید تعلیق تحریمهای هستهای ،یک امتیاز و پیروزی
دیپلماتیک دیگر در عرصه جهانی و برجام برای ایران محسوب
میشود .سیده عابده حسین گفت :اقدام اخیر دولت ترامپ بار
دیگر ثابت کرد که ایران به تعهدات خود در قبال توافق ها و
قراردادهای بین المللی پایبند است و پایبندی به برجام ،یک مثال
و نمونه روشن است .این دیپلمات بازنشسته و کهنه کار پاکستانی
تاکید کرد که لغو تحریمهای هستهای علیه ایران ،حاصل برجام
است و اقتصاد ایران به دلیل لغو برخی تحریم ها ،امروز در شرایط
بهتری نسبت به گذشته قرار دارد .سفیر پیشین پاکستان در
آمریکا بهترین حالت برای برجام برای تمام طرف های امضا کننده
آن را پایبندی به این توافق مهم دانست و گفت که حفظ این
توافق و احترام به مفاد آن ،هم به نفع آمریکا و هم به نفع ایران
و سایر کشورها خواهد بود .به نظر من بهترین گزینه برای دولت
ترامپ آن است که پای تعهداتی که دولت باراک اوباما با ایران
امضا کرده است ،بایستد و این قرارداد را به نفع کشورش حفظ
کند .وی گفت :اگرچه ترامپ از زمان تبلیغات انتخابات خود تا
کنون ،حرف های خصمانه درباره ایران زده است اما هیچ یک از
این حرف های خصمانه را عملی نکردهاست .سیده عابده حسین
گفت :دولت ترامپ امروز درگیر مسائل زیادی از جمله افغانستان
و سوریه است .دولتمردان آمریکایی می دانند که نباید خود را
درگیر مسائل و مخمصه های بیشتر کنند .استفاده آمریکا از بزرگ
ترین بمب غیرهسته ای در افغانستان و نیز بمباران مواضع دولت
سوریه توسط آمریکا در روزهای اخیر ،نشان دهنده آن است که
آمریکا به اندازه کافی خود را درگیر مسائل منطقه کرده و دیگر
جایی برای افزوده شدن به دردسرهای واشنگتن در این منطقه
باقی نمانده است.
در همین راستا ،علی بیگدلی کارشناس مسائل آمریکا در
گفتوگو با ابتکار گفت :برجام سندی نیست که آمریکا یا ترامپ
به راحتی بتوانند آن را نادیده بگیرند .این یک سند بینالمللی
است و همه کشورهای درگیر در آن متعهد به پایبندی هستند.
این توافق در آرشیو شورای امنیت ثبت شده است و شش کشور
بر اجرای آن متعهد شدهاند .در نتیجه ترامپ هم نمیتواند آن را
نقض کند .این کارشناس ادامه داد که با توجه به اینکه ایران هم
به تمام تعهدات خود که در محتوای برجام آمدهاست ،عمل کرده
است در نتیجه هیچ امکانی برای دونالد ترامپ وجود ندارد که در
این موضوع بهانهای بیاورد .رئیس جمهور آمریکا در این راستا هم
اظهار کرده است که ایران همهجانبه برجام را رعایت کرده است و
ما هم نمی توانیم کاری انجام دهیم .بیگدلی در پایان تاکید کرد:
تحریمهایی هم که کنگره به دنبال اعمال آن علیه ایران است هیچ
ربطی به برجام نداشتهاست اما آنها به دلیل شرایط فعلی ایران از
تصویب این تحریمها صرفنظر کردهاند.

محمدجواد ظریف در سفر به قرقیزستان

هیچ سقفی در روابط با قرقیزستان نمیشناسیم
محمد جواد ظریف در سفر به قرقیزستان با رئیسجمهور و وزیر خارجه این
کشور آسیای میانه دیدار کرد.ظریف در همایش تجاری مشترک تهران-
بیشکک ابراز امیدواری کرد که با توافقات صورت گرفته بین بانک مرکزی
ایران و بانک مرکزی قرقیزستان ،زمینه فعالیت بخش خصوصی بیش از پیش
فراهم شود.
وزیر امور خارجه کشورمان در ساختمان کاخ ریاست جمهوری قرقیزستان با رئیس
جمهور این کشور رایزنی کرد .محمد جواد ظریف و الماس بیک آتامبایف در خصوص
روابط دو جانبه و سایر مسائل مورد عالقه طرفین گفتوگو و تبادل نظر کردند.
رئیسجمهور قرقیزستان در این دیدار با ابراز خرسندی از دیدار وزیر امورخارجه ایران
از بیشکک بر توسعه مناسبات دو کشور ،رفع موانع تجاری و ارائه تسهیالت روادید
ورود به اتباع ایرانی تاکید کرد .ظریف نیز لزوم افزایش بیش از پیش همکاری ها بویژه
در زمینه اقتصادی و مبارزه فراگیرمشترک علیه تروریست و افراط گرایی را ضروری
خواند .طرفین همچنین از احداث راهگذر ریلی پنج جانبه چین ،قرقیزستان ،قزاقستان،
ترکمنستان و ایران استقبال کردند .محمدجواد ظریف همچنین به همراه وزیر اقتصاد
این کشور در همایش تجاری مشترک دو کشور شرکت و سخنرانی کرد .محمدجواد
ظریف در سخنانی روابط ایران و قرقیزستان را تاریخی و دارای اشتراکات بسیار دانست
و افزود :ایران و قرقیزستان ،کشورهایی با فرهنگ و دین و آیین و جفرافیا و سابقه
تاریخی مشترک هستند ۲۵ .سال گذشته ،دورانی بوده که دو کشور روابط دیپلماتیک
و رسمی بر اساس پیوندهای ناگسستنی تاریخی داشتهاند و این موضوع از اهمیت
خاصی برخوردار است .مایلم از این فرصت استفاده کنم و  ۲۵امین سال برقراری روابط

دیپلماتیک بین دو کشور را به همه دوستان تبریک عرض کنم .ظریف در ادامه گفت:
از ابتدای استقالل قرقیزستان ،که ایران از اولین کشورهایی بود که استقالل این کشور
را به رسمیت شناخت ،روابط دوستانهای میان دو کشور همواره وجود داشته است .ما
دوستان دوران سختی را فراموش نمیکنیم و امروز نیز بعد از سفر بسیار موفقیتآمیز
آقای روحانی به قرقیزستان در دی ماه سال گذشته که به امضای اسناد متعددی بین
دو کشور منجر شد ،زمینه برای گسترش همکاریها بین دو کشور بسیار فراهم است.
رئیس دستگاه دیپلماسی کشورمان تاکید کرد :همراه من دو هیئت بلندپایه اقتصادی
از بخش دولتی و خصوصی حاضر هستند .همکاری بین دو کشور در حوزههای مختلف
توساز ،کشاورزی ،دامداری ،صنعت و
مانند فنآوری و علوم پیشرفته ،انرژی ،ساخ 
معدن و سایر زمینهها امکانپذیر است و نمایندگان بخشهای خصوصی و دولتی
حاضر در هیئت همراه من ،برای شروع و یا تقویت همکاریها حضور دارند؛ امیدوارم
در این جلسه و مذاکراتی که بین تجار و کارآفرینان دو طرف صورت خواهدگرفت،
زمینهای برای انعقاد توافقها و پیگیری موافقت نامههای قبلی برای پیشبرد روابط در
جهت منافع دو کشور فراهم شود .برای ما در جمهوری اسالمی ایران پیشرفت ،توسعه،
امنیت و ثبات قرقیزستان ،پیشرفت ،توسعه و ثبات خودمان است .وی افزود :ما نه تنها
در یک منطقه زندگی میکنیم بلکه علقههای تاریخی و عالیق مذهبی و فرهنگی ،ما
را به هم پیوند داده و در این دنیای پرآشوب که خطر افراط و ترور منطقه و جهان
را تهدید میکند همکاری و گسترش فرهنگ مدارا از مهمترین روشهای مقابله با
افراطیگری و تروریسم است که نه تنها میتواند ضامن خوشبختی و سعادت مردم
باشد بلکه از گسترش تروریسم و افراطیگری نیز میتواند جلوگیری کند .وزیر امور

خارجه کشورمان تاکید کرد :ما هیچ سقفی در روابط با قرقیزستان نمیشناسیم و در
همه حوزهها آماده گسترش روابط هستیم .در حوزه تعامالت پولی و بانکی و روابط
بانکی نیازمند حرکتی جدیتر برای باز کردن و تسهیل روابط کارآفرینان هستیم؛
امیدواریم با توافقات صورت گرفته بین بانک مرکزی ایران و بانک مرکزی قرقیزستان،
زمینه فعالیت بخش خصوصی بیش از پیش فراهم شود .وزیر امور خارجه کشورمان
بعد از شرکت در همایش مشترک تجار ایرانی و قرقیزستانی و سخنرانی در جمع آنها با
اردالن عبدالدایف وزیر خارجه قرقیزستان نیز دیدار و رایزنی کرد .سفر منطقهای وزیر
امورخارجه به آسیای میانه از بعد از ظهر روز یکشنبه آغاز شد .او ابتدا به ترکمنستان
رفت و بعد از دیدار با تعدادی از مقامات عالی رتبه ترکمنستانی عصر روز دوشنبه
عشقآباد را به مقصد تفلیس ترک کرد .وی روز سهشنبه بعد از دیدار با تعدادی از
مقامات عالی رتبه گرجستانی ،از تفلیس وارد بیشکک شد.

نشست مشورتی شورای همکاری خلیج فارس فرصت مناسبی برای بررسی رابطه با ایران

انتقاد دیدهبان حقوق بشر به فروش گسترده سالح به عربستان

وزیر خارجه کویت گفت :ما و کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس ایران را کشوری مهم در منطقه میدانیم.
به گزارش الوسط ،شیخ صباح الخالد الحمد الصباح ،وزیر خارجه کویت در یک کنفرانس خبری مشترک با زیگمار گابریل،
وزیر خارجه آلمان گفت :کویت و کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس ایران را کشوری مهم در منطقه میدانند .وی
در ادامه گفت :روابط طبیعی ایران و کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس به سود تمام کشورهای منطقه است
و کویت با حمایت شورای همکاری خلیج فارس اقداماتی را فراهم کرده است تا زمینههای اجرای گفتوگو با ایران انجام
شود.
وی در پایان تاکید کرد :نشست مشورتی شورای همکاری خلیج فارس که در اواسط ماه آینده برگزار می شود ،فرصت مناسبی
برای بررسی این موضوع است .از سوی دیگر زیگمار گابریل ،وزیر خارجه آلمان درباره توافق هسته ای ایران گفت :این توافق باید
تداوم یابد و از آن محافظت شود.
وی درباره سوریه گفت :بحران سوریه باید از طریق مذاکرات و به صورت مسالمت آمیز حل شود ،بنابراین تمام طرفها یعنی آمریکا،
روسیه ،ایران ،عربستان و کشورهای همسایه باید در این مذاکرات شرکت کنند.

دیدهبان حقوق بشر با انتقاد شدید از فروش گسترده سالح از سوی استرالیا به عربستان سعودی و سایر کشورهای
تجاوزکننده به یمن ،خواستار توقف فوری فروش سالح به عربستان شد.
به گزارش ایسنا ،این سازمان با ارسال نامه ای به مالکولم تربنول نخست وزیر استرالیا ،ضمن انتقاد از فروش گسترده سالح توسط
استرالیا به عربستان سعودی و سایر کشورهای تجاوزکننده به یمن ،از وی درخواست کرد تا فورا ً فروش سالح به عربستان را متوقف
کند .دیدهبان در این نامه همچنین خواستار انتشار جزئیات تسلیحات فروخته شده به عربستان و سایر نیروهای ائتالف شد .بر اساس
اسنادی که اخیرا منتشر شده ،طی یک سال گذشته ،وزارت دفاع استرالیا چهار مجوز فروش تسلیحات به عربستان سعودی را صادر
کردهاست .دیدهبان معتقد است با توجه به اینکه صدها سند وجود دارد که عربستان سعودی در تجاوز به یمن بارها مرتکب جنایات
جنگی شدهاست ،لذا فروش سالح به این کشور بایستی متوقف شود .بر اساس این گزارش و به نقل از ستاد حقوق بشر قوه قضاییه،
دیدهبان در ادامه نوشته است که دولت استرالیا باید به جای فروش سالح به عربستان ،تمام تالش خود را جهت فشار به این رژیم
به منظور پایان دادن به حمله به زنان و کودکان یمنی به کار بندد .در طول دو سال تجاوز هوایی عربستان به یمن ،حداقل 4773
غیرنظامی شهید و  8272نفر دیگر مجروح شده اند.

سفیر ایران در مسکو:

روابط نخبگان ایرانی و روسی برای توسعه همکاریها مهم است
مهدی سنایی سفیر ایران در فدراسیون روسیه ،روند گفت وگوی بین
نخبگان ایرانی و روسی را با توجه به سطح مطلوب همکاری های دو کشور
در حوزه های منطقه ای و جهانی ،ارزشمند و مهم خواند.
به گزارش ایرنا ،سنایی در اولین نشست از سلسله اجالس گفت وگوهای
کارشناسان ایرانی و روسی در مسکو ،با اشاره به روابط دو کشور و تاکید بر این نکته
که این همکاری ها در برگیرنده تمامی عوامل و فاکتورهای الزم برای توسعه همه
جانبه است ،بر اهمیت نقش تعامل نخبگان و کارشناسان برای ارتقای مناسبات تاکید

کرد .سفیر ایران در باره نشست های کارشناسی تصریح کرد :این قبیل برنامه ها و
گفت وگوها بسیار اهمیت دارد ،زیرا با توجه به تغییرات سریع در شرایط منطقه ای
و جهانی ،ایران و روسیه بر اساس آن در موضوع های مختلف منطقه ای و جهانی
با هم رایزنی دارند.
وی گفت :باید به روابط ایران و روسیه از دیدگاهی نگاه کرد که مناسبات از جنبه
رسمی سطح بسیار باالیی دارد و هر هفته هیاتهای فراوانی در سطوح رسمی به
دو کشور سفر می کنند ،اما کنار این روابط ،نیاز به توسعه روابط غیررسمی در قالب

رئیسجمهوری ترکیه تاکید کرد ،برنامههای وی برای تغییر سیستم پارلمانی به
ریاستی ،به معنای دیکتاتوری نیست.
به گزارش سی.ان.ان ،.رجب طیب اردوغان ،رئیسجمهوری ترکیه پس از پیروزی
موافقان اصالحات قانون اساسی در رفراندوم اخیر گفت :این اصالحات به خاطر من نبوده
است .من روزی خواهم مرد ،اما قوانین اساسی باقی خواهند ماند .وی ادامه داد :هرجا که
دیکتاتوری وجود دارد ،شما دیگر سیستم ریاست جمهوری ندارید ،ما در اینجا صندوقهای
رای داشتیم ،دموکراسی ما قدرت خود را از مردم میگیرد .ما این رویکرد را اراده ملی
میگوییم .اردوغان با اشاره به وجود اختالف جزئی میان آرای آری و آرای خیر گفت :برنده
رفراندوم به معنای واقعی برنده است .در فوتبال مهم نیست شما یک بر صفر و یا پنج بر
صفر برنده باشید .هدف نهایی در یک بازی پیروزی در آن است .وی در بخش دیگری از
اظهاراتش اعالم کرد :اروپا در اجرای وعدههای خود ناکام مانده است .اتحادیه اروپا ۵۴
سال است ما را پشت درهای خود نگه داشته است .از نظر روابط سیاسی چنین رویکردی
غیرقابل تحمل است .ما تمام تالش خود را کردیم که تمام شرایط اتحادیه اروپا را قبول
کنیم اما اتحادیه اروپا وعدههای خود را عملی نکرد .اروپا باید به تعهداتش پایبند باشد .اگر
آنها وعدههای خود را عملی کنند ما نیز پشت میز مذاکره مینشینیم و در آن زمان خواهیم
دید که چه گامهایی باید برداشته شود .رئیسجمهور ترکیه در بخش دیگری از اظهاراتش
با اشاره به گفتوگوی تلفنی با دونالد ترامپ ،رئیسجمهور آمریکا و تبریک وی به دلیل
پیروزی موافقان اصالحات قانون اساسی در ترکیه گفت :من ترجیح میدهم که دیدار
دوجانبه و مستقیمی با ترامپ داشته باشم .روابط ما رو به جلو است .وی درباره همکاری
آمریکا و ترکیه گفت :رویکرد دونالد ترامپ درباره مسائل منطقه ما را خشنود کرده است.
آمریکا و ترکیه میتوانند متحد یکدیگر باشند و مشکالت مهم منطقه را حل کنند .ما در
این باره مشکلی نداریم.

روسیه  10هزار تن محموله کمک به سوریه منتقل کرد
فرمانده پایگاه پشتیبانی دریایی روسیه در بندر طرطوس سوریه از انتقال  10هزار
تن محموله های کمک های انسانی به این کشور خبر داد.
به گزارش ایرنا ،آلکساندر یاکوولف فرمانده پایگاه روسی گفت :براساس برنامه های تنظیم
شده ،محموله های کمک های انسانی بین ساکنان مناطق آزاد شده از سلطه جنگجویان
توزیع می شود .بخش عمده محموله های کمک های روسیه به سوریه را کنسروهای
گوشت ،ماهی و گاو ،شکر و آرد است .روسیه در سال های اخیر هزاران تن کمک انسانی در
اختیار مردم سوریه قرار دادهاست .بخش عمده این کمک ها با هواپیما به سوریه منتقل و
بخش دیگر نیز از طریق دریایی و کشتی های باری به این کشور حمل می شود .مسئولیت
توزیع این محموله ها را مرکز روسی نظارت بر آتش بس مستقر در پایگاه هوایی حمیمم در
استان الذقیه برعهده دارد .بخشی از کمکها نیز در مناطق تحت محاصره تروریست ها از
جمله شهر دیرالزور توسط هواپیما و با چتر نجات پرتاب می شود .روسیه که تالش میکند
در چارچوب های دوجانبه و بین المللی به حل مسایل سوریه و رفع مسالمت آمیز بحران این
کشور کمک کند ،همچنین بارها از بی توجهی کشورهای غربی و در برخی موارد سازمان
ملل به مشکالت مردم سوریه و خودداری از ارسال کمک های انسانی انتقاد کردهاست.

استورجن :ترزا می نمیتواند مانع همهپرسی
جدید استقالل در اسکاتلند شود

استرالیا خواستار توقف فروش سالح به ریاض شد

وزیر خارجه کویت اعالم کرد
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اخبار

تسلیم ترامپ در برابر برجام
گروه ایران و جهان :نامه رکس تیلرسون درباره اینکه ایران
به تعهدات خود در برجام پایبند بوده است ،نشان از اذعان
دولت دونالد ترامپ به این موضوع داشت .از این نامه به نظر
میرسد که دونالد ترامپ هم در ادامه روند اجرای برجام،
تعلیق تحریمهای هستهای ایران را تمدید کردهاست.
اقدامی که پیش از این باراک اوباما رئیس جمهور پیشین
آمریکا انجام داده بود اما با نظراتی که ترامپ درباره برجام
داده بود و با توجه دیدگاهها و عملکرد او در مسند ریاست
جمهوری موجب نگرانی مجامع جهانی شدهبود.
نامه رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا به پل رایان رئیس
مجلس نمایندگان این کشور تاکید کرد که ایران به تعهدات
خود طبق برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) عمل کردهاست.
همین نامه کافی بود تا خبرگزاریهای خارجی از آن به اذعان
دولت ترامپ بر پایبندی ایران به برجام یاد کنند .برهمین مبنا
آسوشیتدپرس در این باره گزارش داد که دونالد ترامپ رئیس
جمهوری آمریکا با تایید پایبندی ایران به تعهدات خود در برجام،
تعلیق تحریم های هسته ای را برای یک دوره  90روزه دیگر
تمدید کرد و رکستیلرسون وزیر امور خارجه آمریکا این موضوع را
با ارسال یک نامه به پل رایان رئیس مجلس نمایندگان این کشور
اعالم کردهاست .در عین حال تیلرسون در این نامه تاکید کرده
است که دولت آمریکا در حال بررسی توافق هستهای برای ارزیابی
این موضوع است که آیا ادامه تعلیق تحریمها در راستای منافع
ملی آمریکا قرار دارد یا نه.
روند تعلیق تحریمهای ایران به اینگونه است که رئیس
جمهوری آمریکا باید هر  90روز یکبار دستور تعلیق تحریم هایی
را که اجرای آنها به موجب برجام متوقف شدهاست ،صادر کند.
باراک اوباما رئیس جمهوری پیشین در آخرین روز فعالیت خود
در سمت ریاست جمهوری ،تحریم ها را در یک بازه حداکثری
تعلیق کردهبود .آخرین بار اوباما در آخرین روز کاری خود یعنی
 19ژانویه  2017این دستور را تمدید کرد و دستور اوباما روز
گذشته منقضیشد .دولت آمریکا هر  90روز یک بار باید گزارشی
مبنی بر تایید پایبندی ایران به تعهدات هستهایاش ذیل برجام
را به کنگره ارائه دهد و این نخستین بار است که دولت ترامپ
این تاییدیه را ارائه میکند .بر اساس برجام رئیسجمهور آمریکا
متعهد شدهاست که تحریمهای هستهای و اقتصادی کشورش
علیه ایران را برداشته یا متوقف کند .این دستور از زمان اجرای
برجام تاکنون هر چهار ماه یک بار تمدید شدهاست .برنامه جامع
اقدام مشترک (برجام) در  26دیماه  1394اجرایی شد و آژانس
بینالمللی انرژی اتمی تا کنون در گزارشهای فصلی پایبندی
ایران به تعهدات هستهایاش را تایید کرده است.
با این حال وزیر امور خارجه آمریکا درادامه نامه خود با ادعای
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گفت وگوهای بین نخبگان ،دانشگاهیان و موسسات غیردولتی دو کشور وجود دارد
که شناخت متقابل مردم دو کشور را نیز از هم افزایش خواهد داد .سنایی ادامه داد:
این مذاکرات ،می توانند اطالعات جامعی را در خصوص دیدگاه ایران و روسیه در
موضوعات مهم روز در حوزه روندهای منطقه ای و بین المللی در اختیار نخبگان
دو کشور قرار دهد و عامل تبادل داده ها و نقاط نظر نخبگان دو کشور شود .گفت
وگوهای کارشناسان ایرانی و روسی به دعوت باشگاه بینالمللی والدای و با همکاری
سفارت ایران در مسکو آغاز شد.

وزیر اول اسکاتلند اعالم کرد :پیروزی حزبش موسوم به حزب ملی گرای
اسکاتلند در انتخابات زودهنگام بریتانیا در  ۸ژوئن کار را برای ترزا می ،نخست
وزیر انگلیس به منظور متوقف کردن یک همه پرسی استقالل جدید در اسکاتلند
غیر ممکن خواهد کرد.
به گزارش رویترز ،مردم اسکاتلند در سال  ۲۰۱۴در اولین همه پرسی استقالل ،به باقی
ماندن در قیمومیت بریتانیا رای دادند اما در همه پرسی جدایی انگلیس از اتحادیه اروپا در ژوئن
سال گذشته رای به باقی ماندن در این اتحادیه دادند .نیکوال استورجن ،وزیر اول اسکاتلند ،گفت
که این نتیجه به معنی این است که اسکاتلند باید شانس دیگری به منظور رای گیری درباره
جدا شدن از انگلیس پیدا کند .استوجری که رهبر دولت اسکاتلند است به خبرنگاران در شهر
لندن گفت :اگر حزب ملی گرای اسکاتلند ،در انتخابات در اسکاتلند پیروز شود و محافظه کاران
نتوانند پیروز شوند بنا بر این تالشهای ترزا می برای متوقف کردن طرح دادن یک شانس
دوباره به اسکاتلندی ها در زمان درست به منظور تعیین آینده خود نقش بر آب خواهد شد.

نخستوزیر اسپانیا به دادگاه احضار شد
دادگاهی در مادرید ،ماریانو راخوی را برای شهادت در دادگاه فساد بزرگ فرا
خواند .این اولین بار در تاریخ مدرن است که یک نخستوزیر اسپانیایی به عنوان
شاهد به دادگاه احضار میشود.
به گزارش خبرگزاری فرانسه ،این دادگاه موسوم به گورتل روی شبکه ارتشاء گستردهای
تمرکز دارد که ظاهرا اعضای سابق حزب مردمی ماریانو راخوی ،نخستوزیر اسپانیا در آن
دخیل هستند .این حزب به دلیل تکرار اتهاماتی درباره فساد ضعیف شده است .راخوی ۶۲
ساله شخصا متهم نیست و سمت او به عنوان رئیس حزب که از سال  ۲۰۰۴آن را در دست
دارد ،بدین معناست که او میتواند شهادتهای ارزشمندی بدهد .سخنگوی این دادگاه ملی
که به پروندههای مهم فساد رسیدگی میکند ،گفت :آنها او را به عنوان شاهد احضار کردند.
هنوز هیچ تاریخی برای جلسه تعیین نشدهاست .تاریخنگار و مولف کتاب «اسپانیای فاسد:
تاریخ مختصری از فساد» گفت :راخوی اولین نخستوزیر موقت اسپانیا خواهد بود که به
عنوان شاهد در دادگاه حاضر میشود .یک منبع مطلع در دفتر راخوی نیز تایید کرد که
دولت همواره مشتاق به همکاری با مقامهای قضایی است و آن را یک روند عادی در یک
دموکراسی میداند .با این حال حزب مردمی راخوی گفته است گرچه به تصمیم دادگاه
احترام میگذارد اما نمیتواند با آن موافقت کند .ظاهرا در این پرونده فساد ،شرکتهایی
به قانونگذاران و کاکنان مدنی سابق این حزب پولهایی در ازای انعقاد قراردادها پرداخت
میکردند.

