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روحانی در دیدار وزیر خارجه تانزانیا: 

توسعه روابط با کشورهای آفریقایی 
از اصول سیاست خارجی جمهوری 

اسالمی ایران است
ایســنا| رئیس جمهوری، توســعه روابط با 
کشورهای آفریقایی را از اصول سیاست خارجی 
جمهوری اسالمی ایران دانست و تأکید کرد که 
تهران از گسترش و تعمیق روابط و همکاری های 
خود با همه کشورهای آفریقایی ازجمله تانزانیا 
به عنوان یک کشور دوســت، استقبال می کند. 
حجت االسالم و المسلمین حســن روحانی روز 
چهارشنبه در دیدار »اگوســتین ماهیگا« وزیر 
خارجه تانزانیا، با ابراز عالقه مندی به ارتقای سطح 
مناسبات و همکاری های دو کشــور در تمامی 
عرصه ها و به ویژه اقتصادی، اظهار داشت: تانزانیا 
دروازه دسترســی ایران به بازار شرق آفریقا است 
و اراده دولت دوازدهم توسعه روابط با کشورهای 
دوســت در سراســر جهان به ویژه در قاره آفریقا 

است.
وی با تشــکر از دعوت رئیس جمهوری تانزانیا 
برای دیدار رســمی از دارالســالم گفت: تانزانیا 
کشــوری دوســت با روابط تاریخی و فرهنگی 
900ساله دو ملت اســت که این روابط دو ملت، 
سرمایه ارزشمندی در مسیر توسعه همکاری ها 

است.
رئیس جمهوری با اشاره به آمادگی شرکت های 
توانمند ایرانی در حوزه فنی و مهندســی برای 
پیشبرد طرح های توسعه ای در آفریقا و ازجمله 
تانزانیا اظهارداشت: باید همکاری های اقتصادی 
هم ســطح با روابط تاریخی، فرهنگی و سیاسی 
ایران و تانزانیا توسعه و تعمیق یابد و گام نخست 
در این مسیر، تقویت روابط پولی، مالی و بانکی دو 

کشور است.
روحانی تشکیل کمیسیون مشترک اقتصادی 
ایران و تانزانیا را ضروری خواند و گفت: در نشست 
این کمیســیون، زمینه توســعه همکاری های 
تجاری و اقتصادی و همچنیــن راه های تقویت 

روابط علمی و فناوری بررسی خواهد شد.
رئیس جمهوری، تروریسم را یک معضل بزرگ 
در عرصه جهانی خواند و با بیان این که تروریست ها 
در هر منطقه با نام های متفاوت اما هدف مشترک 
فعال شده اند، گفت: باید همه کشورها در مبارزه با 

این معضل متحد عمل کنند.
روحانی اظهارداشت: »اینکه هیچ فردی جرأت 
نمی کند از گروه های تروریستی با نام های مختلف 
ازجمله جبهه النصره، القاعده، الشباب، بوکوحرام 
و یا داعش به صراحت حمایت و پشتیبانی کند، 
پیشــرفتی بزرگ در عرصه جهانی است و نشان 
می دهد کــه جهان خطر تروریســم را پذیرفته 

است.«
رئیس جمهوری افزود: »جمهوری اســالمی 
ایران آماده اســت تجربیات خــود را در مبارزه با 
گروه های تروریستی در اختیار کشورهای دوست 
قرار دهد.« وزیر خارجــه تانزانیا نیز در این دیدار 
تأکید کرد که تانزانیا مصمم است روابط خود را در 
همه زمینه ها با جمهوری اسالمی ایران گسترش 

دهد.
»اگوســتین ماهیگا« با تکــرار مجدد دعوت 
رئیس جمهوری کشورش از دکتر روحانی برای 
سفر رسمی به دارالسالم، به روابط تاریخی دو ملت 
و دولت اشاره کرد و اظهارداشت: تانزانیا از حضور 
شــرکتهای ایرانی در اجرا و پیشبرد طرح های 
توسعه ای خود استقبال می کند. وی افزود: »ایران 
یک کشور دوست و شریک تاریخی، فرهنگی و 
سیاسی ما است و عالقه مندیم در حوزه اقتصادی 
نیز همکاری های مشترک تعمیق و مستحکمتر 
شود و تولیدات ایرانی می تواند از طریق تانزانیا در 

اختیار بازار شرق آفریقا قرار گیرد.«
وزیر خارجه تانزانیا همچنین خواهان تسریع در 
تشکیل کمیسیون مشترک اقتصادی دو کشور 
شد و اظهار داشــت: »در این نشست چارچوب 
همکاری های گســترده تر دو کشــور ترســیم 
می شود.« وی همچنین به معضل تروریسم در 
عرصه منطقه ای و جهانی اشــاره و تصریح کرد: 
»تانزانیا خواهان بهره گیری از تجربیات جمهوری 
اسالمی در مقابله با نه تنها تروریسم و افراطی گری 
بلکه مقابله با جرایم ســازمان یافته بین المللی، 

قاچاق انسان و پولشویی است.«
وزیر امور خارجه تانزانیــا همچنین ظهر روز 
چهارشنبه با دکتر محمد جواد ظریف وزیر امور 
خارجه ایران دیدار و گفت وگو کرد. در این دیدار، 
آقای ظریف ضمن تأکید بر عزم جمهوری اسالمی 
ایران برای گسترش روابط با کشورهای آفریقایی، 
آمادگی ایران را برای توسعه و تعمیق مناسبات با 
تانزانیا در حوزه های مختلف سیاسی و اقتصادی 

اعالم کرد.

در دیدار صالحی

 وزیر خارجه انگلیس از برجام
 و حفظ آن حمایت کرد

ایسنا| معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان 
انرژی اتمی صبح روز چهارشــنبه با وزیر خارجه 
انگلیس دیدار کرد. علی اکبر صالحی در ادامه سفر 
خود به اروپا پس از سفر به رم و دیدار با مقامات این 
کشور راهی لندن شد. رئیس سازمان انرژی اتمی 
که به دعوت بوریس جانسون وزیر خارجه انگلیس 
به لندن سفر کرده است صبح روز چهارشنبه با وی 
دیدار و گفت وگو کــرد. در این دیدار ضمن مرور 
آخرین تحوالت بین المللی، منطقه ای و دوجانبه 
دو طرف درخصوص برجام و وضع پیش روی این 
توافق بحث و گفت وگو کردند. وزیر امور خارجه 
انگلیس از توافق برجام به عنوان یک دســتاورد 
بین المللی یاد کرد و بر حمایت قاطع کشورش از 

برجام و حفظ آن تأکید کرد.
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روز گذشته قرار بود رئیس دولت محلی کاتالونیا در 
پارلمان کاتالونیا، اســتقالل این منطقه را اعالم کند. 
»ماریانو راخوی«، نخســت وزیر اســپانیا تهدید کرده 
بود که در صورت اعالم اســتقالل توسط دولت محلی 
کاتالونیا، دولت این منطقه را با اســتفاده از ماده 155 
قانون اساسی، منحل و انتخابات محلی جدیدی را برگزار 

می کند.
پیش از آغاز ســخنرانی رئیس دولــت کاتالونیا در 
پارلمان، پلیس اســپانیا، پارلمان و ساختمان دادگاه 
عالی در بارســلون را محاصره کرده و دولت اسپانیا هم 
از کارلِس پوجدمون خواســته بود که با اعالم جدایی 

کاتالونیا از اسپانیا به »یک راه بی بازگشت قدم نگذارد.«
در ابتدا، سخنرانی کارلِس پوجدمون، رئیس دولت 
محلی کاتالونیا به دلیل مذاکرات فشرده پشت درهای 
بسته یک ساعت به تأخیر افتاد. سرانجام، برای سخنرانی 

خود به پارلمان رفت و حدود یک ساعت سخن گفت. 
پوجدمون در سخنرانی اش در پارلمان کاتالونیا، دولت 
اسپانیا را متهم کرد که به وعده  استقالل کاتالونیا در  سال 
۲00۶ نه تنها عمل نکرده، بلکه چهار سال بعد، با وجود 
آن که بارسلون به تعهدات خود نسبت به مادرید عمل 
کرده، اما اختیارات دولت محلی کاتالونیا را بیش ازپیش 
محدود کرده است. رئیس دولت محلی کاتالونیا دولت 
اسپانیا را متهم کرد که با خشونت سیاست مرکزگرایی 

را پیش گرفته است.
کارلس پوجدمــون، گرچه در ســخنرانی خود بر 
»مشــروعیت« رفراندوم اول اکتبر تأکید کرد و گفت: 
»کاتاالن ها حق خودشــان را برای تشکیل یک کشور 
مســتقل به دســت آوردند« اما اعالم استقالل نکرد و 
خواهان گفت و گو با دولت اسپانیا شد. او در دقایق پایانی 
سخنرانی خود گفت: »درحال  حاضر اعتقاد داریم که 
استقالل فعال می بایست به تعویق بیفتد. از همه طرفین 
می خواهم که برای کاهش تنش اقدام کنند و زمینه های 
گفت وگو را فراهم بیاورند. از اتحادیــه اروپا هم انتظار 
می رود که به ارزش هایش وفادار بماند. ما نمی خواهیم 
به تاریخ مان پشت کنیم.« او اظهار کرد که یکپارچگی 
کاتالونیا و اسپانیا دیگر قابل تداوم نیست و از شهروندان 
این منطقه خواست به اعالم نظر و خواست خود ادامه 
دهند و تسلیم تهدیدها نشــوند. رئیس دولت محلی 
کاتالونیا، تأکید کرد که »کاتالونیا نتیجه همه پرســی 
استقالل را لغو نمی کند«، اما گفت که مایل است درباره 
نحوه جدایی از اسپانیا با مادرید مذاکره کند. پوجدمون 
گفت: »کاتالونیــا از جامعه جهانــی می خواهد که بر 

مذاکرات بارسلون با مادرید نظارت داشته باشد.«
امضای سند استقالل در پارلمان کاتالونیا

رهبر کاتالونیا اقدام برای اعالم رســمی استقالل را 
به پارلمان این منطقــه واگذار کــرد و درعین حال از 
نمایندگان خواست در راستای ایجاد امکان مذاکره با 

مادرید، این اقدام را به زمان دیگری موکول کنند. پس از 
پوجدمون، گروه دیگری از نمایندگان پارلمان کاتالونیا به 
سخنرانی پرداختند و سپس قانونگذاران کاتاالن ضمن 
موافقت با استقالل این منطقه، سند مربوطه را به امضا 
رساندند. نمایندگان پارلمان کاتالونیا گرچه سند مربوط 
به استقالل این منطقه را امضا کردند، اما اجرای آن را به 
تعویق انداختند. پارلمان این منطقه اعالم کرده که این 
تعویق تا زمان دریافت واکنش دولت اسپانیا به خواسته 
کاتاالن ها مبنی بر انجــام مذاکرات علنی ادامه خواهد 

داشت.
دولت اسپانیا اما اظهارات رهبر کاتالونیا در پارلمان 
آن منطقــه را اعالمیه »ضمنی« اســتقالل خوانده و 
آن را »اخاذی زنده تلویزیونی« توصیف کرده اســت. 
سخنگوی نخست وزیر اســپانیا درخواست پوجدمون 
برای میانجیگری با مادرید را رد کرده و گفته است که 
دولت اسپانیا نشست فوق العاده ای را برگزار می کند تا 

تدابیری در پاسخ به جدایی طلبان کاتالونیا برگزار کند.
معاون نخست وزیر اســپانیا به خبرنگاران گفت که 
»رهبر کاتالونیا نمی داند که کجاســت و با این اقدام به 

کجا می رود.«
روزنامه »ای بی سی« اســپانیا نیز به نقل از منابعی 

از دولت مرکزی این کشــور گــزارش داده که بیانیه 
پوجدمون »تبعــات حقوقی« دارد و »دولت تســلیم 

اخاذی نمی شود«.
از ســوی دیگر ماریانو راخوی، نخست وزیر اسپانیا 
صراحتا از آقای پوجدمون، رهبر کاتالونیا پرسیده است 
که آیا »اعالم اســتقالل کردی یا نه؟« آقای راخوی، در 
کنفرانس خبری کوتاهی در کاخ ریاست جمهوری در 
مادرید رســما از رهبر کاتالونیا خواست که به صراحت 
اعالم کند؛ اعالم استقالل کرده است یا خیر. وی گفت: 
»این اعالم برای هرگونه تصمیمی که ما قرار است اتخاذ 

کنیم، بسیار ضروری است.«
نخست وزیر اســپانیا همچنین گفت که این اعالم 
رسمی براساس مفاد قانون اساسی که دولت مادرید را 
به مداخله در امور کاتالونیا و تحت کنترل گرفتن برخی 
یا تمامی اختیارات منطقه ای آن مجاز می کند، ضروری 

است.
راخوی گفت: »کابینه موافقت کرده اســت از دولت 
کاتاالن رسما سوال شود اســتقالل را تأیید می کند یا 
خیر. پاسخ رئیس کاتاالن گام های بعدی را برای چند 
روز آینده مشــخص می کند.« وی تأکید کرد؛ در این 

راستا محتاطانه و مسئوالنه عمل خواهد کرد.

نخست وزیر اسپانیا پیشــتر در مصاحبه با روزنامه 
»ال پایس« گفته بود که دولت »اجازه نمی دهد اعالم 
استقالل آنها تحقق پیدا کند« و »اسپانیا، اسپانیا خواهد 
ماند.« منطقه کاتالونیا با جمعیــت 7.5میلیونی، که 
زبان و فرهنگ خــود را دارد، روز 1 اکتبر، با وجود اعالم 
ممنوعیت از سوی دادگاه اسپانیا، همه پرسی استقالل 
را برگزار کرد. براساس اعالم مقامات کاتالونیا، بیش از 
90 درصد از ۲.3 میلیون شرکت کننده، به جدایی این 
منطقه از اســپانیا رأی دادند، اما در این انتخابات، تنها 
43 درصد از 5.3 میلیون نفر واجدین شــرایط شرکت 
کردند و بسیاری از مخالفان استقالل، در این همه پرسی 

شرکت نکردند.
دولت اسپانیا، هزاران نفر از نیروهای پلیس را به این 

منطقه فرستاد تا مانع برگزاری همه پرسی شوند.
جداشدن این منطقه از اسپانیا، به معنای جداشدن 
1۶ درصد از مردم اســپانیا از این کشــور، جداشــدن 
یک پنجم تولیــدات اقتصادی و بیــش از یک چهارم 
صادرات این کشور اســت. کاتالونیا همچنین مقصد 
پربازدیدی برای توریســت های خارجی اســت و این 
منطقه به تنهایی، حدود یک چهارم کل توریست های 

اسپانیا را به خود جذب می کند.

اخبار    دیپلماسی

استقالل فعال به تعویق می افتد
رئیس دولت کاتالونیا: 

 رهبر کاتالونیا: کاتاالن ها حق خودشان را برای تشکیل یک کشور مستقل به دست آوردند
 معاون نخست وزیر اسپانیا: رهبر کاتالونیا نمی داند که کجاست و با این اقدام به کجا می رود

ســازمان ملل متحد دیروز چهارشــنبه اعالم 
کرد، سرکوب سیســتماتیک ارتش میانمار علیه 
مســلمانان روهینگیــا با هدف حــذف دایم این 
جامعه اقلیت از سکونتگاه شــان در ایالت راخین 

انجام می شود.
به  گــزارش ایســنا، بــه نقــل از خبرگزاری 
فرانســه، نتایج یکی از تحقیقات ســازمان ملل 
متحد نشــان می دهد، حمالت وحشــیانه علیه 
روهینگیایی ها در ایالت راخین در شمال میانمار 
سازماندهی شده، هماهنگ و سیستماتیک است و 
هدفش نه تنها بیرون کردن این جمعیت مسلمان 
از میانمــار بلکــه جلوگیری از بازگشــت آنها به 

خانه هایشان است.
این تحقیقات براساس مصاحبه  با مردم گریزان 
از میانمار به سوی بنگالدش انجام شده است که از 
زمان حمالت ۲5 آگوست شبه نظامیان در راخین 
به نیروهای امنیتی میانمــاری و حمالت متقابل 
ارتش به اوج خود رســیده است. براساس گزارش 
سازمان ملل،  بیش از نیم میلیون تن در تازه ترین 

موج از فرار روهینگیایی ها وارد بنگالدش شدند. 
این تحقیقات سازمان ملل به نتیجه رسیده است 
کــه تازه ترین مــوج »عملیات های پاکســازی« 
ارتــش در راخین در حقیقت پیــش از ۲5 اوت و 
احتمــاال در اوایل اوت آغاز شــده بــود؛ این در 
تضاد با ادعاهــای مقام های میانماری اســت که 
این عملیات را پاســخی به حمالت شبه نظامیان 

میانماری می دانند.
تحقیقات مذکور نشان می دهد که کمپین تحت 
رهبری ارتش با هدف قطع ارتباط روهینگیایی ها 
با زادگاهشان فعالیت دارد. ســازمان ملل متحد 
گــزارش داد: »در برخی موارد، قبــل و حین این 
حمــالت، در بلندگوها اعالم می شــد »شــما به 
این جا تعلق ندارید، به بنگالدش بروید. اگر این جا 

را ترک نکنید، خانه هایتان را به آتش می کشیم و 
شما را می کشــیم.« براساس این گزارش سازمان 
ملل، معلمان و رهبران فرهنگی، مذهبی و مدنی 
در جریان تازه ترین دور از خشــونت ها هدف قرار 
گرفتند و هدف از آن »تــالش برای امحای تاریخ 
مردم روهینگیا، فرهنگ و دانش آنهاســت.« این 
گزارش تأکیــد می کند: »تالش ها در راســتای 
امحــای نشــانه هایی قابل توجــه در جغرافیای   
روهینگیــا و خاطره آن به گونه ای موثر  اســت تا 
بازگشــت آنها به سرزمین هایشان که چیزی جز 
زمین ناپیدا و غیرقابل شــناخت برای آنها در پی 

نداشته باشد.«
این یافته ها بر پایه مصاحبــه با روهینگیا هایی 
است که بین 14 تا ۲4ســپتامبر وارد بنگالدش 
شدند. تیم ســازمان ملل در ۶5 مصاحبه با صدها 
تن صحبت کردند. زید رعد الحسین، کمیسیونر 
عالی شــورای حقوق بشــر ســازمان ملل متحد 
پیشتر از این ســرکوب ها به عنوان »یک نمونه از 

پاکسازی قومی« یاد کرده بود.

سازمان ملل: 

تالش سیستماتیک ارتش میانمار برای راندن روهینگیایی هاست 

وزیــر امــور خارجه اســبق آمریکا بــه دونالد 
ترامپ هشــدار داد که مراقب لفاظی هایش علیه 
کره شمالی باشد. کاندولیزا رایس همچنین گفت 
رئیس جمهوری آمریکا باید به دیپلماسی اجازه دهد 
تا سطح تنش ها میان دو کشور را کاهش دهد. به 
گزارش ایســنا، کاندولیزا رایس، وزیر امور خارجه 
پیشــین آمریکا در مصاحبه با فاکس نیوز گفت: 
»می خواهید شاهد نتیجه لفاظی هایتان باشید؟ 
می توانم بگویم بحران پشــت بحران، لفاظی های 
تندتر یکی پس از دیگر و تنش های حاد پشت سر 
هم به  وجود آمده است. در واقعیت، شرایطی حول 
یک مشــکل ایجاد می شــود که حل آن را دشوار 
می ســازد. بنابراین کامــال درک می کنم معنای 

حرف های رئیس جمهوری چیست.«
او افزود: »کره شــمالی با تســلیحات هسته ای 
غیرقابل قبول است و رهبر کره شمالی شخصیت 
عجیــب و غریبــی دارد و ایاالت متحــده این را 
نمی پذیرد اما گمان می کنم اکنون زمان آن است 
که یک گام عقب برویم و اجازه دهیم دیپلماسی کار 

خودش را انجام دهد.«
بــه  گفته کاندولیــزا رایس، شــی جین پینگ 
رئیس جمهــوری چین تالش دارد تــا راه میانه را 

برگزیند و دو کشور را آرام کند.
با این حال او افــزود: »چینی ها تالش می کنند 
بگویند کــه کار درســتی را انجــام می دهند اما 
اقدامات آنها کافی نیست و امیدوارم آنها پس از این 
کنگره حزب کمونیست فشارهای واقعی بر رژیم 
کره شــمالی را آغاز کنند، چراکه اگر ما نتوانیم به 
لحاظ دیپلماتیک کار را جلو ببریم، واقعا گزینه های 
بزرگی در دســت نداریم. بنابراین چینی ها کلید 
اصلی در این مسأله هســتند و امید دارم که پس 
از کنگره حزب،  موضع آنها علیه این رژیم ســخت 

شود.«
سخنان وزیر امور خارجه اسبق آمریکا درحالی 
مطرح می شــود که آمریکا،  دو بمب افکن مافوق 

صوت را بر فراز شــبه جزیره کره به پرواز درآورده 
است. ایاالت متحده آمریکا در راستای قدرت نمایی 
علیه تخاصم احتمالی کره شــمالی، دو بمب افکن 

مافوق  صوت بی -1بی را بر فراز شــبه جزیره کره 
به پرواز درآورد. چنیــن پروازهایی با هواپیماهای 
قدرتمند بی-1بی که از جزیره گوآم به پرواز درآمده 
 بودند، موجب تحریک کره شــمالی می شــود که 
مدعی است آمریکا و متحدان منطقه ای آن برای 
جنگ آماده می شــود؛ پیونگ یانگ پیشتر تهدید 

کرده بود، گوآم را هدف قرا ر خواهد داد.
یک مقام وزارت دفاع کره جنوبی که خواســت 
نامش فاش نشود، گفت، بمب افکن های آمریکایی 
حمالت موشــکی به نزدیکی سواحل شرقی شبه 
جزیره کره را پیش از پرواز با دو جنگنده کره جنوبی 
شبیه ســازی کردند و بعدا مانورهای مشابهی در 

ساحل غربی به اجرا درآوردند.
این پروازها پس از آن انجام می شــود که یکی از 
قانونگذاران کره جنوبی فاش کرد که اســناد فوق 
محرمانه نظامی احتماال توسط هکرهای کره شمالی 
به سرقت رفته است. این قانونگذار در عین  حال از 
تأیید گزارش رسانه های کره جنوبی در این رابطه 

خودداری کرد. 

کاندولیزا رایس: 
ترامپ مراقب لفاظی هایش علیه کره شمالی باشد

اخبار  جهان

دستیار ترامپ: 

 حزب اهلل لبنان تهدیدی
 برای آمریکاست

ایسنا| توماس بوسرت، دستیار دونالد ترامپ 
در امور امنیت داخلی و مبارزه با تروریسم اظهار 
داشت: »هم پیمانان آمریکا باید با قدرِت حزب اهلل 
لبنان مبارزه کرده و آن را در لیست سازمان های 
تروریســتی قرار دهند. وی خاطرنشــان کرد، 
حزب اهلل تهدیدی برای آمریکاســت.« بوسرت 
تصریح کــرد: »حزب اهلل همچنــان تهدیدی بر 

آمریکا و امنیت ملی خاورمیانه است.«
وی عنوان کــرد، حــزب اهلل در داخل آمریکا 
فعالیت دارد و این مسأله منجر به بازداشت دو فرد 
به اتهام ارتباط داشــتن با حزب اهلل از سوی دفتر 
تحقیقات فدرال آمریکا شده است. بوسرت ادامه 
داد: »ما هیچ تفاوتی بین شاخه نظامی و سیاسی 

قایل نیستیم و آن برای ما یکی است.«
از ســوی دیگر، آمریکا بــرای اطالعاتی که به 
دستگیری دو تن از اعضای ارشد حزب اهلل لبنان 
منجر شود، جایزه چند میلیون دالری تعیین کرد. 
وزارت امــور خارجه آمریکا در راســتای افزایش 
اعمال فشارهای این کشور علیه حزب اهلل لبنان 
اعالم کرد، بــرای اطالعاتی که به دســتگیری 
این دو عضو ارشــد حزب اهلل منجر شود، جایزه 

چند میلیون دالری در نظر گرفته است.
دستگاه دیپلماسی آمریکا اعالم کرده که دولت 
واشنگتن به ازای اطالعاتی که منجر به دستگیری 
طالل حمیر، مسئول عملیات حزب اهلل در خارج 
از مرزهای لبنان شــود، هفت میلیون دالر جایزه 
گذاشته است. واشنگتن همچنین از تعیین جایزه 
پنج میلیون دالری بــرای اطالعاتی که منجر به 
دستگیری فواد شوکر، مسئول عملیات حزب اهلل 

در جنوب لبنان شود، خبر داده است.
روزنامه عبری معاریو پیش تر گزارش داده بود، 
قرار است آمریکا عالوه بر وضع تحریم های جدید 
علیه حزب اهلل لبنان، به زودی جایزه ای به ارزش 
1۲ میلیون دالر برای به دســت آوردن اطالعات 

درباره دو عضو حزب اهلل اختصاص دهد.

 صدور دستور بازداشت رئیس 
و اعضای کمیسیون ناظر بر همه پرسی 

استقالل کردستان عراق
ایسنا| شورایعالی قضائی عراق دستور بازداشت 
رئیس و اعضای کمیسیون نظارت بر همه پرسی 
اســتقالل کردســتان را صادر کرد. سخنگوی 
شورایعالی قضائی عراق دیروز چهارشنبه  از صدور 
حکم جلب رئیس و اعضای کمیســیون ناظر بر 
همه پرسی استقالل کردستان خبر داد. عبدالستار 
بیرقدار، سخنگوی این شورا گفت: این حکم طبق 
ماده 3۲9 قانون مجــازات در حق متهمان صادر 
شده اســت. این ســخنگو تصریح کرد: »دادگاه 
تحقیقات الرصافه حکم جلــب رئیس و اعضای 
کمیســیون را صادر کرده و این حکم جلب بنا بر 
شکایت ارایه شده از سوی شورای امنیت ملی عراق 
درباره برگزاری همه پرسی استقالل کردستان که 
در نقض رای دادگاه عالی فدرال بوده، صادر شده 

است.«
این درحالی است که دادگاه فدرال عراق دیروز 
درخواســت پارلمان مبنی بر صدور رای درباره 
نمایندگان مشــارکت کننده در همه پرسی را رد 
کرده و گفت، براســاس قانون اساســی و قانون 
شــماره 30مصوب  ســال ۲005 صــدور رای 

دراین باره در حیطه اختیارات این دادگاه نیست.

ترکیه خبرنگار وال  استریت ژورنال را 
به حبس محکوم کرد

ایسنا| یک دادگاه ترکیه خبرنگار وال  استریت 
ژورنال را غیابی به دو سال و یک ماه حبس به اتهام 
تبلیغ به نفع شبه نظامیان ُکرد محکوم کرد. آیال 
آلبایراک، خبرنگار وال  استریت ژورنال که تابعیت 
دوگانه ترکیــه و فنالندی دارد به اتهام نوشــتن 
گزارشــی در  ســال ۲015 درباره درگیری های 
نیروهای امنیتی ترکیه و شبه نظامیان پ.ک.ک 
در جنوب شرقی این کشور، به زندان محکوم شده 
است. سردبیر روزنامه وال  استریت ژورنال اعالم 
کرد: »این اتهام کیفری بی پایه و اساس بوده و این 
محکومیت نابجا به اشتباه یک گزارش متعادل وال 

استریت ژورنال را مورد هدف قرار داده است.«
این روزنامه اعالم کرد که درحال حاضر آلبایراک 
در آمریکا بوده و درخواست تجدیدنظر به دادگاه 
ارایه خواهد کرد. این تصمیم دادگاه پس از افزایش 
تنش ها میان ترکیه و آمریــکا در پی تعلیق ارایه 
خدمات به ویزا در نمایندگی های آمریکا در ترکیه 
صادر شد. گروه های حقوق بشری و متحدان غربی 
ترکیه نسبت به نقض حقوق بشر علیه مردم ترکیه 

ازجمله خبرنگاران معترض هستند.

 ارتش عراق
 رسما آزادی حویجه  را اعالم کرد

ایســنا| فرمانده عملیــات آزادی حویجه از 
پایان مراحل عملیــات و بازپس گیری کامل این 
شهرســتان خبر داد. عبداالمیر رشــید یاراهلل، 
فرمانده عملیات حویجه در بیانیه ای اعالم کرد: 
»یگان های ارتش، پلیس فدرال، واکنش ســریع 
و نیروهای دســتگاه مبارزه با تروریسم و حشد 
شعبی با پشــتیبانی نیروی هوایی ارتش عراق 
مأموریت های خود را در عملیات آزادی حویجه به 

پایان رساندند.«
اکنون و بعد از آزادی شهرستان حویجه که یکی 
از مقرهای مهم داعش در عراق بود، تنها مناطق 

مرزی با سوریه در دست داعش مانده است.
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