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میخائیل بوگدانف معاون وزیر خارجه روسیه ،روز گذشته طی اظهاراتی گزارشها مبنی بر پیشنهاد مسکو برای میانجیگری جهت حل اختالفات ریاض و تهران را تایید کرد و گفت :ما به تهران و
ریاض دائما میگوییم که ما مطیع دستور شما هستیم اگر شما تمایلی به انتقال پیام از طریق ما و ایجاد تماسهایی را دارید ،ما همواره آماده به انجام آن هستیم .ما بارها این کار را کردهایم .این
پیشنهادها همچنان بر روی میز شرکای سعودی و همچنین ایرانیمان مطرح است .به گزارش ایلنا ،این دیپلمات روس تأکید کرد که مسکو بارها انجام مذاکرات بین ایران و عربستان سعودی را
پیشنهاد داده و آمادگیاش را برای میزبانی از این مذاکرات اعالم کرده است ولی در عین حال طرف روس تالش نمیکند میانجیگری خود را تحمیل کند.
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در گفت و گو با سفیر اسبق ایران در مقرر اروپایی سازمان ملل  ،سناریوهای احتمالی ترامپ در مورد برجام بررسی شد

آخرین رایزنیها برای نجات برجام از دستان ترامپ
خرم :اروپاییها تالش دارند در وضعیتی قرار بگیرند که در آینده شریک جرم ترامپ محسوب نشوند

.
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با آغاز شمارش معکوس برای اعالم موضع قطعی دونالد
ترامپ در مورد برجام ،تحرکات دیپلماتیک بینالملل
برای تاثیرگذاری بر رای نهایی ترامپ به صورت
حساستری پیگیری میشود .در همین رابطه شامگاه سه
شنبه ترزا می نخست وزیر بریتانیا طی تماسی تلفنی با
رئیس جمهوری آمریکا اعالم کرد که لندن در کنار سایر
شرکای اروپایی از ادامه برجام حمایت میکند ،چرا که این
توافق برای امنیت منطقه اهمیتی حیاتی دارد.
از سوی دیگر پس از جنجالی که میان ترامپ و باب کروکر
رئیس جمهوریخواه کمیته روابط خارجی سنا بر سر برجام در
گرفت ،روز گذشته قانونگذاران دموکرات کنگره با دعوت از جان
کری و ارنست مونیز به عنوان وزرای خارجه و انرژی دولت اوباما
و همچنین وندی شرمن معاون سابق وزارت خارجه در مورد
تصمیم نهایی ترامپ و همچنین واکنشهای احتمالی ایران در
صورت عدم اعالم پایبندی به توافق هستهای به گفت و گو و
رایزنی پرداختند.
بوریس جانسون وزیر خارجه انگلیس نیز که روز گذشته
میزبان علیاکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی کشورمان
بود ،پیش از این دیدار در گفت و گوی تلفنی با محمدجواد
ظریف و پس از آن رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا به تعهد
کشورش نسبت به اجرای برجام تاکید و اعالم کرد که این توافق
حاصل سیزده سال دیپلماسی دشوار بود و ما آمریکا را ترغیب
میکنیم که در جهت حفظ آن تالش کند.
بررسیهای ایران صورت گرفته و نگرانی وجود ندارد
در همین راستا محمدجواد ظریف نیز دیروز در صحن
غیر علنی مجلس در مورد تحوالت برجام به نمایندگان گفت:
ایران آمادگی انجام هرگونه اقدام متناسب با تصمیمات آمریکا
نسبت به برجام را دارد .محمد جواد جمالی عضو هیات رئیسه
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در این رابطه به
ایسنا میگوید :وزیر خارجه کشورمان تصمیمات احتمالی ترامپ
درباره برجام را برای نمایندگان مطرح کرد و درعین حال گفت
که هیچ کدام از این موارد ممکن است به صورت صد در صد
رخ ندهد .پس نمی توان قاطعانه گفت که هرکدام از تصمیمات
احتمالی پیشروی ترامپ اجرایی می شود یا خیر .براساس
توضیحات ارائه شده ممکن است ترامپ در سخنرانی خود ادعا
کند ایران به تعهداتش در برجام عمل نکرده یا اینکه روح برجام
را نقض کرده است .البته این گمانه زنیها را میتوان براساس
صحبتهایی که از گوشه و کنار شنیده می شود ،مطرح کرد.
جمالی تصریح کرد :آقای ظریف در این جلسه گفت که
ناراحتی و عصبانیت ترامپ به این دلیل است که ایران در سطح

منطقه بسیار مقتدر بوده و رئیسجمهوری آمریکا از این اقتدار
ناراحت است .ظریف همچنین تاکید داشت که همه ارکان برای
هر گونه تصمیم آمریکا متعهد بوده و آمادگی دارد .بررسی های
الزم نیز صورت گرفته و نگرانی نیز وجود ندارد .محمدرضا تابش
نماینده مردم اردکان نیز روز گذشته در صفحه فضای مجازی
خود به نقل از ظریف نوشت :همه تحوالت پیرامونی برجام
درعالی ترین سطوح تصمیم گیری رصد می شود و اقدامات ما
مقتدرانه و عقالنی خواهد بود.
شرکای برجام در حال فاصله گرفتن از ترامپ هستند
در مورد تصمیم ترامپ در خصوص
اعالم پایبندی و یا عدم پایبندی ایران
به توافق هستهای گمانهزنیهای
بسیاری وجود دارد .سخنگوی کاخ
سفید روز سه شنبه مجددا ً تصریح
کرد که ترامپ تصمیم خود را گرفته
و استراتژی دولتش را در قبال ایران
مشخص کرده است .در این رابطه بسیاری از کارشناسان معتقدند
که ترامپ با توجه به اجاع جهانی حمایت از برجام به احتمال زیاد
این مساله را به کنگره واگذار کرده و خود از اعالم صریح موضع
خودداری خواهد کرد .دکتر سیدعلی خرم سفیر اسبق ایران در
مقر اروپایی سازمان ملل و استاد حقوق بینالملل در خصوص

اقدامات احتمالی و توان رئیس جمهوری آمریکا برای کارشکنی
در قبال برجام به «ابتکار» می گوید :ترامپ اکنون در حال نوعی
ن میدهد که قصد دارد
تک روی در فضای بینالمللی بوده و نشا 
بر خالف منطق و حقوق بینالملل ،اقدامی را انجام دهد که تمام
دنیا با آن مخالف هستند .وقتی یک توافق چند جانبه بینالمللی
منعقد میشود ،تمام طرفین این توافق موظف هستند که به
تعهدات خود پایبند باشند ،حتی اگر دولتها در این میان تغییر
کند .در این خصوص میان ترامپ و اوباما در مورد توافق هستهای
تفاوتی وجود ندارد و از منظر حقوقی این دولت آمریکا بوده که
برجام را قبول کرده است.
لذا به اعتقاد من ترامپ از لحاظ حقوقی نمیتواند پاسخی
به سایر شرکای برجام داشته باشد .به همین دلیل است که
شاهدیم سایر طرفین برجام هر روز نسبت به تصمیم احتمالی
دولت آمریکا به رئیس جمهوری این کشور هشدار میدهند و
سعی دارند که وی را قانع کنند که خروج یکجانبه از برجام
از لحاظ حقوقی عملی نیست .در همین راستا سه شنبه شب
دیدیم که ترزا می نخست وزیر انگلیس که همواره همراه آمریکا
بوده در برابر دو موضوع حقوق بینالملل و صلح جهانی در مقابل
ترامپ قرار گرفته و قصد ندارد شرایطی بپذیرد که در آینده
به عنوان شریک جرم ترامپ به حساب بیاید .به همین دلیل
است که انگلیس و سایر شرکای اروپایی برجام در حال فاصله

گرفتن از اقدامات و اظهارنظرهای ترامپ هستند.
راه حقوقی نقض برجام برای ترامپ بسته است
خرم در ادامه صحبتهای خود تصریح کرد :اکنون بحث خارج
شدن آمریکا از برجام مطرح نیست ،بلکه بحث بر سر این است که
ترامپ آیا پایبندی ایران به برجام را میپذیرد یا خیر؟ اگر ترامپ
بخواهد به متن توافق هستهای استناد کند ،حق اظهارنظر در مورد
پایبندی یا عدم پایبندی ایران به برجام را ندارد .از منظر ساختار
بینالمللی تنها آژانس بینالمللی انرژی اتمی است که میتواند از
لحاظ حقوقی پایبندی یا عدم پایبندی ایران به برجام را اعالم کند
و پس از آن دولتهای دیگر قادرند تنها از لحاظ سیاسی واکنش
خود را نشان دهند .در نتیجه هر کشوری در قبال برجام قادر است
در حیطه وظایفش عمل کرده و شخص رئیس جمهوری آمریکا
نمیتواند در جایگاه حقوقی نشسته و نقض توافق هستهای از سوی
ایران را اعالم کند.
لذا این راه برای ترامپ بسته است .در نتیجه وی می تواند اعالم
کند که ایران روح برجام را نقض کرده است که در این صورت
ممکن است از نظر سیاسی بتواند جلب حمایت سایر شرکای برجام
را داشته باشد؛ ولی از منظر حقوقی باز هم تاکید دارم که قادر به
این کار نخواهد بود؛ چرا که روح برجام با متن آن متفاوت بوده و
نمیتواند منشاء تحریمها علیه ایران قرار بگیرد.
از این جهت دست دولت و کنگره آمریکا بسته خواهد بود .به
اعتقاد من اگر هم آمریکاییها قادر باشند بر مبنای روح برجام
تحریمهایی را علیه ایران وضع کنند ،آن زمان است که با توجه به
مواضع اروپا ،روسیه و چین ،بعید است که با اجماع جهانی همراه
شود.
واکنش ایران باید از منظر حقوقی و سیاسی باشد و
نیازی به پاسخ کوبنده نیست
این استاد حقوق بینالملل در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه
طی روزهای گذشته مقامات کشورمان از پاسخ کوبنده به آمریکا
صحبت کردهاند؛ این پاسخ کوبنده به نظر شما چه خواهد بود؟
گفت :ما دقیقاً از نوع این پاسخ کوبنده اطالعی در دست نداریم.
جدای از جنگ تبلیغاتی فکر میکنم که از لحاظ سیاسی اکنون
ایران برنده بازی است و چه دلیلی دارد که صحبت از پاسخ
کوبنده مطرح شود؟ آمریکا اکنون در حالتی از انزوا به سر میبرد
و موضعش مقبول جامعه جهانی نیست .به اعتقاد من پاسخ ایران
باید از منظر حقوقی و سیاسی باشد .زمانیکه ما حمایت قاطع
اکثر کشورهای جهان را پشت سر خود داریم ،باید این حمایت را
بسیار ارج نهاده و در جهت حفظ آن بکوشیم.
اگر این جواب کوبنده که ما نمیدانیم چیست ،موجب شود که
آب به آسیاب ترامپ ریخته شود ،میتواند تمام کشورهایی را که
اکنون پشت سر ما قرار دارند را به نوعی تحریک کند .باید در این
راستا متوجه تحوالت بوده و عملی را انجام ندهیم که در آینده به
ضرر کشور تمام شود .اکنون بهترین زمان است که ایران ضمن
همکاری با جامعه بینالمللی ،نشان دهد که ترامپ به تعهدات
آمریکا پایبند نبوده و خالف حقوق بینالملل عمل می کند.

اخبار
ترامپ شبکه ان بی سی را به لغو مجوز تهدید کرد
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز گذشته ضمن تهدید شبکه ان بی سی
و دیگر شبکه های تلویزیونی منتقد وی به تعطیلی ،گفت که این شبکه ها اخبار
دروغ و جعلی می پراکنند.
به گزارش ایرنا ،ترامپ در حساب کاربری توییتر خود نوشت :با تمام اخبار جعلی که از
ان بی سی و شبکه های دیگر بیرون می آید ،در چه مرحله ای جایز است که مجوزشان به
چالش کشیده شود؟ برای کشور بد است .شبکه خبری ان بی سی نیوز دیروز گزارش داد
که رئیس جمهوری آمریکا در جلسه بیستم جوالی ( 29تیر ماه) به مقام های امنیت ملی
این کشور گفته که خواستار افزایش زرادخانه هسته ای ایاالت متحده است .از قرار معلوم
این درخواست ،مشاوران ترامپ و رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا را شگفت زده کرده و
مقام های امنیت ملی این کشور به ترامپ در مورد تبعات عملی و حقوقی افزایش زرادخانه
هسته ای آمریکا هشدار داده اند.

توصیه وزارت امور خارجه به مسافران روسیه
وزارت امور خارجه کشورمان ،به ایرانیانی که قصد سفر به روسیه را دارند ،توصیه
هایی را ارائه کرد .
به گزارش ایسنا ،در این توصیهها که در سایت وزارت امور خارجه منتشر شده آمده
است :اتباع خارجی پس از ورود به فدراسیون روسیه ،موظف به ثبت اطالعات در «کارت
مهاجرت» مطابق با اطالعات موجود در گذرنامه و صفحه ثبت روادید و تحویل آن به هتل
محل اقامت یا اداره مهاجرت هستند .کارت مهاجرت در هواپیما یا فرودگاه به مسافران
تحویل داده میشود و الزم است مسافران این کارت را تا پایان سفر همراه خود داشته
باشند .عدم ثبت ورود به بروز مشکالتی از جمله اخراج ،جریمه و جلوگیری از سفرهای آتی
به فدراسیون روسیه منجر میشود.

داعش بیش از  5میلیون عراقی را آواره کرده است
شبکه خبری بی بی سی عربی به نقل از سازمان ملل متحد ،گزارش داد که گروه
تروریستی داعش سبب مهاجرت اجباری بیش از  5میلیون شهروند عراقی شده
و این نهاد بین المللی درباره وضعیت سالمت افراد آواره ،به شدت نگران است.
به گزارش ایرنا ،به نقل از این شبکه خبری ،لیز گراند هماهنگ کننده امور انسانی
سازمان ملل متحد در عراق در بیانیه ای گفت 5 :میلیون و  4هزار شهروند عراقی طی
 3سال گذشته که عناصر تروریستی داعش بر بخش های گسترده ای از شمال و مرکز
این کشور سیطره داشت ،از خانه و کاشانه خود گریخته اند .گراند افزود :سازمان ملل
درباره وضعیت سالمت افرادی که آواره شدند ،به شدت نگران است .این مقام سازمان ملل
همچنین تصریح کرد :صدها هزار تن از افرادی که ده ها هزار نفر از آنها کودک هستند ،در
معرض فشار و خطرات شدیدی از جمله صدمات روحی و روانی بوده اند .آنها به حمایت،
مراقبت و رسیدگی های ویژه طی سال های آتی ،نیازمند.

شواهدی دال بر نقض برجام از سوی ایران نداریم
دیپلماتهای آلمانی در پاسخ به خبرسازی فاکس نیوز مبنی بر تالش غیرقانونی ایران
برای دست یافتن به فناوریهای دارای کاربرد دوگانه تسلیحات هستهای و موشکی
تاکید کردند :ما هیچ شواهدی دال بر اینکه ایران برجام را نقض کرده باشد ،نداریم.
به گزارش ایسنا ،شبکه خبری فاکس نیوز روز سهشنبه در گزارشی مدعی شد که یک
سرویس اطالعاتی آلمان گزارشی را درباره باز ه زمانی سپتامبر تا اکتبر منتشر کرده است که
نشان میدهد ایران در این مدت  32بار تالش کرده تا فناوری را به دست آورد که به طور
قطع یا به احتمال بسیار زیاد برای برنام ه هستهای تسلیحاتی انجام شده است.

ابعاد مذاکره احتمالی مادرید با کاتاالنها

اولین قدم برای سلب خودمختاری از کاتالونیا برداشته شد
اتحادیه اروپا میداند اگر کاتالونیا از اسپانیا جدا شود ،باید منتظر جدایی اسکاتلند از بریتانیا ،جزیره کورس از فرانسه و حتی سیسیل از ایتالیا باشد
کارلوس پوجدمون ،رئیس منطقه خودمختار کاتالونیا  ۹روز پس از برگزاری
همه پرسی استقالل این منطقه ،روز سهشنبه در صحن مجلس کاتالونیا
حاضر شد و درخواست معلق ماندن روند اعالم استقالل تا پایان مذاکرات با
مادرید را مطرح کرد .کارلوس پوجدمون از مجلس کاتالونیا نخواست که فورا
نتیجه همه پرسی را تایید کند ،بلکه راه را برای مذاکرات با دولت اسپانیا باز
گذاشت .وی گفت :دولت کاتالونیا و من پیشنهاد می کنیم که پارلمان منطقه
روند اعالم استقالل را به حالت تعلیق درآورد تا بتوانیم در روزهای آینده
با دولت اسپانیا وارد مذاکرات شویم .پوجدمون پیش از این سخنان ضمن
تاکید بر اعتبار نتیجه همهپرسی گفت :پس از رفراندوم اول اکتبر ،کاتالونیا
حق تبدیل شدن به یک دولت مستقل را بدست آورد .رای آری زیر بارانی از
ضربات باتوم پیروز شد .کاتالونیا کشوری مستقل در قالب جمهوری خواهد
بود .وی همچنین در سخنان خود ضمن تاکید بر اهمیت کاهش تنش در
منطقه از خودداری دولت اسپانیا برای مذاکرات مربوط به همه پرسی انتقاد
کرد .گفتنی است ،سخنان رئیس منطقه خودمختار کاتالونیا در مجلس
این منطقه با یک ساعت تاخیر آغاز شد .براساس گزارشها رایزنی های
بینالمللی کارلس پوجدمون پیش از سخنرانی در مجلس دلیل تاخیر در
آغاز جلسه بوده است.
واکنشها به سخنان کارلوس پوجدمون
سخنرانی رییس منطقه کاتالونیا در مجلس این منطقه که تحت تدابیر بسیار
شدید امنیتی برگزار شد واکنشهای متفاوتی در پی داشت .احزاب و گروههای
جدایی طلب کاتالونیا با انتقاد از رییس این منطقه سخنان وی را از دست دادن یک
فرصت تاریخی خواندند.
به گزارش یورو نیوز ،نمایندگان حزب نامزد وحدت مردمی  CUPکه در
تار و پود قوه مجریه استقالل طلب منطقه کاتالونیا را تشکیل می دهد ،از سخنان
کارلوس پوجدمون خشنود نبودند .برخی از اعضای این حزب برروی توییتر سخنان
و موضع رییس منطقه کاتالونیا را خیانت توصیف کرده اند.
اما دولت اسپانیا یک ساعت پس از سخنان کارلس پوجدمون در واکنش اعالم
استقالل ضمنی کاتالونیا را غیر قابل قبول خواند .مادرید تاکید کرد که اعالم استقالل
یک جانبه غیرقانونی است و دولت برای برقراری قانون و دموکراسی اقدام خواهد کرد.
در گزارشها آمده است که احتمال دارد در صورت تشدید بحران کاتالونیا ،دولت
اسپانیا پارلمان این منطقه را منحل کند .در این صورت ماریانو راخوی ،نخست وزیر
اسپانیا برای برگزاری انتخابات منطقه ای فراخوان خواهد داد .با این وجود احتمال
زیادی دارد که این اقدام از سوی کاتالونیا بعنوان اعالم جنگ تلقی شود و تنش را
به اوج خود برساند.
پیش از آغاز سخنرانی رییس منطقه کاتالونیا ثریا سائنز دی سانتاماریا ،معاون
نخست وزیر اسپانیا تصریح کرده بود که هیچ جایی برای میانجیگری بین کار قانونی
و غیرقانونی ،بین قانون و سرپیچی از قانون و دموکراسی و استبداد وجود ندارد.
واکنش قاطع مادرید به کاتاالنها
در همین رابطه ماریانو راخوی ،نخست وزیر اسپانیا ،روز چهارشنبه اولین قدم را در
به اجراء در آوردن ماده  ۱۵۵قانون اساسی اسپانیا برای کاتالونیا برداشت .این ماده

به وی اجازه می دهد تا خودمختاری را از منطقه کاتالونیا سلب کند و کنترل و ادارۀ
آن را به اختیار مادرید در آورد .راخوی گفت:کابینه تصمیم گرفت تا رسما از دولت
کاتالونیا بخواهد که آیا اعالم استقالل کرده است یا نه .وی افزود:پاسخ رئیس دولت
کاتالونیا وقایع آتی در چند روز بعدی را رقم خواهد زد.
نخست وزیر اسپانیا همزمان با استفاده از اختیارات خود برای تحت فشار گذاشتن
مقامات دولت محلی کاتالونیا گفت که خود وی محتاطانه و مسئوالنه عمل خواهد
کرد .پیش تر ،دولت وی پیشنهاد مذاکره و میانجیگری از سوی کارلس پوجدمون
رئیس دولت منطقهای کاتالونیا را رد کرده بود.
ثریا ساینز سانتاماریا ،معاون نخست وزیر اسپانیا با رد بیانیه استقالل کاتالونیا که
رئیس این منطقه خودمختار امضا کرده و نیز رد پیشنهاد مذاکره و میانجیگری،
کارلس پوجدمون را کسی که نمیداند کجا قرار دارد و به کجا می رود نامیده و
گفته بود :نه آقای پوجدمون و نه هیچکس دیگری نمی تواند میانجیگری را به ما
تحمیل کند.
ابعاد مذاکره احتمالی مادرید با کاتالونها
در همین راستا ،عبدالرضا فرجیراد استاد ژئوپلیتیک و کارشناس مسائل اروپا طی
گفت و گویی با ایلنا ،در تشریح دالیل آخرین وضعیت همهپرسی استقالل کاتالونیا
اظهار داشت  :کاتالونیا منطقهای است در شمال شرقی اسپانیا که از نظر فرهنگی و
همچنین زبان و گویش محلی با سایر نقاط اسپانیا متفاوت است و دولت محلی آن
از گذشته تاکنون به دنبال استقالل است .باید توجه داشته باشیم که کاتالونیا از ۸۰
سال پیش یک منطقه خودمختار به حساب میآمد و به دلیل اینکه دارای زمینهای
کشاورزی و حاصلخیز فراوانی بوده یک جغرافیای ثروتمند به حساب میآید .زمانی
که ارتش فرانسیسکو فرانکو از اواخر دهه  ۳۰میالدی با اهالی منطقه وارد جنگ شد،
چیزی حدود  ۵۰۰هزار نفر کشته شدند که برای جغرافیای کوچکی مانند کاتالونیا
رقم بسیار باالیی است.
وی ادامه داد :حدود  ۱۰سال پیش قانونی به تصویب رسید که اختیارات منطقه
کاتالونیا افزایش پیدا کرد که بیشتر آن در حوزه فرهنگی ،زبان و قوانین محلی
مانند شهرداریها بود اما این اختیارات به عنوان یک خودمختاری مطلق به حساب
نمیآمد .چهار سال بعد این اختیارات لغو شد و حساسیت شهروندان کاتالونیا نسبت
به این موضوع بیش از پیش افزایش پیدا کرد .تا جایی که آنها موقعیت خود را در
خطر دیدند و خواستار استقالل به جای خودمختاری بودند که نهایتاً در هفتههای
اخیر همهپرسی استقالل برگزار شد که برخورد شدید نیروهای امنیتی و پلیس را با
رایدهندگان شاهد بودیم.
سفیر سابق کشورمان در نروژ با بیان اینکه مردم کاتالونیا نسبت به پرداخت مالیات
همانند سایر نقاط اسپانیا معترض هستند ،گفت :کاتالونها اعالم کردند که هشت
میلیون جمعیت دارند و بخش اعظمی از اقتصاد ،تکنولوژی و حتی توریسم اسپانیا
از طریق آنها تامین میشود .از این جهت آنها معتقدند که با توجه به این وضعیت
ش رو برآیند .بخش
در صورت استقالل میتوانند از پس مسائل و مشکالت پی 
دیگری از تصمیمهای آنها جنبه اعتراضی دارد؛ آنها معتقدند که بخش عظیمی از
درآمد اسپانیا توسط منطقه کاتالونیا تامین میشود و دلیلی ندارد که همانند سایر
نقاط این کشور مالیات بدهند .لذا خواهان استقالل و ادامه حیات سیاسی و ملی

دستور دستگیری سازماندهندگان
همهپرسی اقلیم کردستان صادر شد
شورای عالی قضایی عراق روز گذشته حکم دستگیری برخی از سازماندهندگان
برگزاری همهپرسی استقالل کردستان از عراق را صادر کرد.
به گزارش ایلنا ،بر همین اساس ،حکم بازداشت رئیس و دو عضو کمیسیون برگزاری
همهپرسی استقالل کردستان صادر شد .عبدالستار بیرقدار سخنگوی شورای عالی قضایی
عراق اعالم کرد که دادگاه منطقه شرق بغداد در پاسخ به درخواست شورای امنیت ملی به
ریاست حیدر العبادی نخستوزیر عراق این حکم را صادر کرده است.

توافق ظریف و همتای تانزانیایی
برای تشکیل کمیسیون مشترک اقتصادی
آگوستین ماهیگا وزیر امور خارجه تانزانیا که به تهران سفر کرده ،روز گذشته با
محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان دیدار و گفتوگو کرد.
به گزارش فارس ،در این دیدار ،وزیر امور خارجه کشورمان ضمن تاکید بر عزم جمهوری
اسالمی ایران برای گسترش روابط با کشورهای آفریقایی ،آمادگی ایران را برای توسعه و تعمیق
مناسبات با تانزانیا در حوزههای مختلف سیاسی و اقتصادی اعالم کرد .گفتنی است در این دیدار
طرفین توافق کردند که کمیسیون مشترک اقتصادی بین دو کشور هر چه سریعتر تشکیل شود.

خود به صورت جداگانه هستند.
وی افزود :در مقابل دولت اسپانیا معتقد است که اگر کاتاالنها استقالل پیدا
کنند ،این وضعیت به نقاط دیگر اسپانیا سرایت خواهد کرد و این کشور با بحران
جدی روبهرو خواهد شد .این در حالی است که در قانون اساسی اسپانیا حرفی از
برگزاری همهپرسی و جدا شدن کاتالونها به میان نیامده است .از این منظر ،دولت
اعالم میکند که برگزاری همهپرسی غیر قانونی است و همین موضوع موجب شد
تا همهپرسی اخیر با ورود نیروهای پلیس به خشونت کشیده شود .نکته اصلی این
است که اتحادیه اروپایی هم از استقالل کاتالونیا استقبال نمیکند .چراکه در صورت
جدایی این ناحیه از اسپانیا ،سیسیل در ایتالیا ،جزیره کورس در فرانسه ،اسکاتلند در
بریتانیا و حتی مجارهای ساکن رومانی به دنبال استقالل و جداییطلبی خواهند رفت
که مجموعه این عوامل میتواند اتحادیه اروپایی را با مشکل مواجه کند.
فرجیراد در پایان عنوان کرد :با نگاهی به گذشته و وضعیت فعلی کاتالونیا به
نظر میرسد که بهترین راه برای دولت اسپانیا ،مذاکره با کاتالونها و نهایتاً اعطاء
یک خودمختاری مشخص یا وحدت ملی در این راستا است .چراکه پیشبینیهای
اولیه در خصوص همهپرسی کام ً
ال با شکست روبهرو شد و قرار نبود که تا به این
اندازه رای به جدایی از اسپانیا داده شود .حتی یکی از اشتباهات دولت اسپانیا که
البته چارهای جز اجرای آن نداشت ،بحث ورود خشن پلیس بود که موجب شد تا
احساسات مردم جریحهدار شده و با قدرت بیشتر پای صندوقهای رای بیایند .از این
جهت بهترین روش برای مهار این بحران ورود به مذاکره با کاتالونها برای رسیدن
به یک وحدت ملی است.

فرار افراد نزدیک به ولیعهد سابق
عربستان به خارج کشور
تعدادی از اصحاب رسانه و شیوخی که به نظام عربستان باالخص ولیعهد برکنار
شده این کشور نزدیک بودند پس از اینکه نامشان در فهرست بازداشتها در
عربستان قرار گرفت از این کشور گریختهاند.
به گزارش ایسنا به نقل از روزنامه قطری العربی الجدید ،از بین این افراد جمال خاشقچی
از اصحاب رسانه مشهور در عربستان است که توانست از عربستان خارج شده و به تبعیدگاه
خودخواسته در ایاالت متحده برود.

ماموریت پسر بن الدن برای تاسیس شاخه القاعده در سوریه
روزنامه القدس العربی نوشت ،طبق اطالعاتی که تایید نهایی نشده است،
حمزه بنالدن ،رهبر شاخه جدید القاعده در سوریه است و او گروه جدید
خود را با جذب چهرههای مخالف سیاستهای ابومحمد الجوالنی ،رهبر
سابق هیئت تحریرالشام و با حمایت ایمن الظواهری ،رهبر القاعده که از
الجوالنی خشمگین است ،تاسیس کرده است.
به گزارش ایسنا ،به نوشته این روزنامه ،چهرههایی که با سیاستهای الجوالنی مخالف
بودند ،نیروهای وابسته به خود در هیئت تحریرالشام را به گروه جدید فراخوانده و آنها را
ملحق به این گروه میکنند .از مهمترین این چهرهها میتوان بالل خریسات ،ایاد الطوبازی،
العریدی ،مصلح العلیانی و عبداهلل المحیسنی اشاره کرد.

