
درخواست حبس های طوالنی مدت برای رهبران 
جدایی طلب کاتالونیا

دادستان اسپانیا مجازات 25 سال حبس برای معاون سابق رئیس منطقه 
از رهبران  برای هشت تن دیگر  و همین طور 17 سال حبس  کاتالونیا 

استقالل طلب این منطقه درخواست کرد.
به گزارش ایسنا به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، روزنامه ال پایس اسپانیا امروز 
جمعه در گزارشی نوشت: دادستان اسپانیا برای اوریل خونکوئراس، معاون رئیس 
سابق کاتالونیا تقاضای مجازات 25 سال حبس را مطرح کرده و هشت تن دیگر از 

رهبران این منطقه نیز با درخواست مجازات 17 سال حبس روبرو شده اند.
پیش از این دادگاه عالی اسپانیا دستور داده بود که رهبران سابق کاتالونیا به اتهام 
شورش و اختالس در اعتبارات دولتی از بابت اقداماتشان بعد از همه پرسی استقالل 

سال 2017 محاکمه شوند.
این گزارش در آستانه اولین سالگرد زندانی کردن فعاالن استقالل طلب کاتالونیایی 

که از بعد از همه پرسی استقالل اکتبر 2017 اتفاق افتاد، انتشار یافته است.
کارلس پوجدمون رهبر سابق کاتالونیا که هم اکنون در تبعید در بلژیک زندگی 
می کند در اظهار نظر درباره وضعیت این منطقه اخیرا وعده داده است که نهادی 
با نام »شورای جمهوری« به رهبری او تشکیل خواهد شد تا امور این منطقه را به 

دست بگیرد.
در تاریخ اول اکتبر 2017 کاتالونیا یک همه پرسی استقالل برگزار کرد که در آن 
90 درصد به نفع استقالل از اسپانیا رای دادند اما این همه پرسی با محکومیت و 
واکنش شدید دولت اسپانیا روبرو شد و بعدا دولت اسپانیا پارلمان کاتالونیا را منحل 

اعالم کرد.

طرف های اروپایی برجام در بیانیه ای مشترک تاکید کردند؛

از تجارت با ایران حمایت می کنیم
از  بیانیه مشترک  با صدور یک  بریتانیا  اروپا، فرانسه، آلمان و  اتحادیه 

بازگشت تحریم های آمریکا علیه ایران »عمیقا« ابراز تاسف کردند.
به گزارش ایسنا ، در این بیانیه همچنین آمده است که این کشورها و اتحادیه اروپا 

از شرکت هایی که تبادالت تجاری قانونی با ایران دارند حمایت می کنند.
 بر اساس گزارش یورو نیوز، در بخش دیگری از بیانیه هدف اتحادیه اروپا حمایت از 
فعاالن اقتصادی عنوان شده که تحت قوانین و مقررات اروپا و قطعنامه 22۳1 شورای 

امنیت سازمان ملل متحد با ایران تجارت می کنند.
این بیانیه را فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، ژان ایو 
لودریان، هایکو ماس و جرمی هانت وزیران خارجه فرانسه، آلمان و بریتانیا امضا 

کرده اند.
کشورهای امضا کننده، برجام را »بنیان اصلی« منع گسترش سالح هسته ای 
و نتیجه »دیپلماسی چندجانبه« خواندند که برای حفظ »امنیت اروپا، منطقه و 

جهان« ضروری است.
وزیران خارجه اروپایی همچنین بر »تعهد خود« برای »همکاری و بویژه حفظ 
راه های ارتباط مالی با ایران و تضمین ادامه صادرات نفت و گاز ایران« تاکید کردند.

در این بیانیه همچنین آمده است که تالش های اروپا برای رسیدن به این اهداف 
»در هفته های گذشته شدت گرفت.«

به گزارش ایسنا، شش ماه پس از خروج آمریکا از برجام، واشنگتن روز جمعه اعالم 
کرد از روز دوشنبه تمام تحریم هایی را که در سال 2015 در قالب توافق هسته ای 

لغو شده بودند، را دوباره برقرار می کند.

ظریف برای شرکت در نشست »دی هشت« به ترکیه 
رفت

بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: محمدجواد ظریف در 
همکاری  سازمان  خارجه  وزیران  نشست  در  شرکت  برای  هیاتی  صدر 

اقتصادی »دی هشت« به ترکیه سفر کرد.
سازمان  اعضای  خارجه،  امور  وزارت  رسانه ای  دیپلماسی  مرکز  گزارش  به 
 )D8( همکاری های اقتصادی هشت کشور در حال توسعه موسوم به دی هشت
را ایران، ترکیه، بنگالدش، مصر، مالزی، اندونزی، نیجریه و پاکستان تشکیل می 
دهد. این گروه در 15 ژوئن 1997 )25 خرداد 1۳7۶( به پیشنهاد نجم الدین اربکان 
رهبر حزب اسالم گرای رفاه و نخست وزیر وقت ترکیه با هدف تقویت همکاری های 
اقتصادی کشورهای عضو تشکیل شد. گفتنی است، وزیر امور خارجه سه شنبه هفته 
گذشته نیز با سفر به ترکیه، در ششمین نشست سه جانبه وزیران امور خارجه ایران، 

جمهوری آذربایجان و ترکیه شرکت کرد.

به کسانی که سنگ پرتاب می کنند، شلیک کنید!
رئیس ایاالت متحده آمریکا اعالم کرد که نیروهای نظامی مستقر در مرز 
با مکزیک دستور گرفته اند که به سمت کسانی که سنگ پرتاب می کنند، 

شلیک کنند.
به گزارش سی ان  ان، ترامپ در سخنرانی خود در کاخ سفید درباره مهاجرت 
به انتقاد از حضور مهاجران و آوارگان آمریکای التین پرداخت که قصد دارند در 
گروه های بزرگ اقدام به گذشتن از مرز و ورود به خاک آمریکا کنند. او گفت، دولت 
واشنگتن به دنبال نهایی کردن قانونی است که پناهندگی در آمریکا را محدود 
می کند. در همین حال، یکی از مقام های دفاعی آمریکا گفته است که نیروهای 
ارتش مستقر در مرز براساس قوانین جدید رفتار کرده و باید در صورت دفاع از خود 

اقدام به استفاده از زور کنند.

اردن پایگاه بعدی داعش است
رسانه های آمریکا اعالم کردند، پایگاه بعدی داعش پس از سوریه و عراق 

کشور اردن خواهد بود.
در همین رابطه، نشریه آمریکایی نشنال اینترست در گزارشی نوشت، با تقویت 
حضور گروه تروریستی داعش در اردن می توان پیش بینی کرد که کشور بعدی 
قربانی داعش این کشور است. به نوشته این نشریه، با وجودی که اردن هم پیمان 
ایالت متحده آمریکا در مبارزه با داعش است، اما در معرض خطر واقعی قرار دارد. به 
نوشته این نشریه، خطر بی ثباتی اردن به دلیل وجود مشکالت بیکاری،  فقر، ضعف 

حکومتی و افراط گرایی دینی تشدید می یابد.

یک تحلیلگر مسایل سیاسی گفت: دانمارکی ها در زمین 
مثلث آمریکایی، رژیم صهیونیستی وعربستان سعودی 
بازی می کنند، از یک طرف می خواهند اقدامات ایران را 
ابتر و سترون کنند که تالش دارد برجام را حفظ کند و در 
قالب برجام به تامین نیازمندی ها و رفاه مردم دست بزند 
و از سوی دیگر قصد دارند قضیه خاشقجی را به دست 

فراموشی بسپرند.
نصرت اهلل تاجیک در گفت وگو با ایسنا در واکنش به ادعای 
برخی از مقامات دانمارکی در خصوص عملیات نافرجام علیه یکی 
از مخالفان ایرانی در این کشور و انتساب آن به جمهوری اسالمی 
از سوی مقامات  ارائه شده  قرائن  و  اظهار کرد: اطالعات  ایران 
دانمارکی خیلی ضعیف و متناقض است ولی با توجه به این که 
در آستانه 5 نوامبر که تحریم های نفتی آمریکا شروع می شود، 
قرار داریم و تالشی که ایران برای تطبیق خود با استانداردهای 
بین المللی در زمینه مسائل اقتصادی، FATF، قانون مبارزه با 
پولشویی و... انجام داده، این اقدام دانمارک به نوعی تالش برای به 
هم زدن رابطه ایران و اتحادیه اروپا و ایجاد مانع در برقراری کانال 

مالی بین ایران و اروپا است.
حال  در  تبار  ایرانی  نروژی  یک  اینکه  کرد:  خاطرنشان  وی 
عکسبرداری از ساختمانی باشد بیانگر اقدام ایران برای ترور فردی 
که ادعا شده نیست! در واقع دانمارکی ها در زمین مثلث آمریکایی، 
رژیم صهیونیستی وعربستان سعودی بازی می کنند، از یک طرف 
می خواهند اقدامات ایران را ابتر و سترون کنند که تالش دارد 
برجام را حفظ کند و در قالب برجام به تامین نیازمندی ها و رفاه 
مردم دست بزند و از سوی دیگر قصد دارند قضیه خاشقجی را به 

دست فراموشی بسپرند.
این تحلیل گر مسائل بین الملل همچنین بیان کرد: از آنجایی 
که اطالعات بیرون آمده بسیار ناقص، مبهم و متضاد است، حتی 
نخست وزیر نروژ نیز در مصاحبه ای که پنج کشور اسکاندیناوی 
برای  اطالعات  هنوز  گفت  داشتند،  دانمارک  از  حمایت  در 
تصمیم گیری کم است و لذا به نظر می رسد دانمارک با عجله 
اتفاقا حمایت آمریکا و  این قضیه را مطرح کرده است.  خاصی 
رژیم صهیونیستی از این اقدام نیز به مشکوک بودن این حرکت 

دانمارکی ها می افزاید.
تاجیک افزود: البته سایت اخبار ملی اسرائیل نیز مطلبی منتشر 
و اعالم کرده که اطالعات این کار را موساد به سازمان امنیت 

دانمارک داده و به نظر می آید توطئه ای بیش نباشد.
سفیر پیشین کشورمان در اردن همچنین اظهار کرد: اصل این 
قضیه به یک عکس برداری به فرد نروژی که تابعیت ایرانی دارد، 
مربوط می شود، ابتدا گفتند سه نفر را چند روز قبل دستگیر و 
سپس آزاد کرده اند و مجددا یکی از این افراد دستگیر شده است، 
لذا مطالب متناقضی ارائه شده و هنوز متاسفانه اطالعات منسجم و 
تعیین کننده ای از سوی دانمارک ارائه نشده است و لذا الزم است 
مسئولین وزارت امور خارجه و سفارت ایران در کپنهاک با ارائه 
درخواست حق دسترسی کنسولی به فرد دستگیر شده در تهران و 
کپنهاک برای مالقات با وی تالش و اطالعات دقیقی کسب کنند. 
زیرا اطالع از اهداف او و همچنین جلوگیری از تحت فشار قرار 
دادن نامبرده که نه نام و نه مشخصات وی هنوز اعالم نشده  بسیار 
مهم است. زیرا چه بسا با این سناریوسازی دانمارکی ها که حرکتی 

بچه گانه است یک نفری را معرفی و او نیز اعالم کند از سوی ایران 
دست به چنین اقدامی زده است! به هر حال عکسبرداری نمی تواند 

جرم و یا قرینه ای برای اقدامات خالف قانون باشد.
وی تصریح کرد: اگر سفیر دانمارک بعد از حادثه اهواز که منجر 
به شهادت 25 تن از شهروندان مان شد و مسئولین حرکه التحریر 
االحواز که در این کشور آزادانه فعالیت کرده و مسئولیت این 
عملیات را به عهده گرفتند اخراج می شد اینگونه با هیچ و پوچ 
علیه ما سناریو سازی نمی شد! هم اکنون نیز با توجه به آن حادثه 
هم مسئولین سیاست خارجی و هم رسانه ها و سازمان های مردم 
نهاد باید از طریق سازمان ها و مجامع بین المللی دولت دانمارک را 
زیر فشار افکار عمومی مجبور به تحویل آنها به ایران برای محاکمه 
کنند تا خون به ناحق ریخته این بیگناهان بدون پاسخ نماند. دولت 
دانمارک در زمینه عدم اقدام مناسب در برابر حادثه مذکور، اعطای 

پناهندگی به افراد و مسئولین حرکه التحریر االحواز و پذیرش 
مسئولیت این حادثه از سوی آنان مسئول و باید پاسخگو باشد.

تاجیک با بیان این که متاسفانه نه تنها دولت دانمارک در این 
زمینه مسئوالنه برخورد نکرده بلکه به نظر می رسد عجله خاصی 
برای سناریو سازی و طرح این ادعا علیه ایران داشته است، گفت: 
در حقیقت یکی از اهداف شان فرار از پاسخگوئی و پذیرش تبعات 
جنایت مسئولین حرکه التحریر االحواز و همچنین لطمه زدن به 
کانال مالی ایران و اروپا است که مقرر شده طی هفته آینده اعالم 

خواهد شد.
وی در پایان بیان کرد: در مجموع اطالعاتی که دانمارکی ها 
ارائه کرده اند از آن چنان صالبتی برخوردار نیست و ضعیف است 
که حتی بخشی از رسانه ها، ناظرین و تحلیلگران سیاسی و بین 

المللی در این قضیه تشکیک کرده اند.
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احضار سفیر ایران در نروژ
نروژ روز پنج شنبه سفیر ایران در این کشور را به دلیل آن چه مظنون بودن ایران در دست داشتن ترور یک چهره گروهک تروریستی االحوازیه و دخیل بودن یک شهروند نروژی با پیشینه ایرانی در این پرونده، عنوان شده، احضار کرد. به گزارش 
ایسنا، اینه اریکسن سورید، وزیر امورخارجه نروژ در بیانیه ای گفت که در دیدار با وزیران خارجه کشورهای اسکاندیناوی، تاکید کردیم اقدامی که در یک بازجویی در دانمارک روشن شده است، غیر قابل قبول است. او مدعی شد: ما این موقعیتی 

را که در دانمارک به وجود آمده است و این موضوع را که یک شهروند نروژی با پیشینه ایرانی در این باره مظنون است بسیار جدی می پنداریم.

اخبار یک تحلیلگر مسایل سیاسی: 

دانمارک در زمین مثلث آمریکا، رژیم صهیونیستی و عربستان بازی می کند

بلومبرگ: 

آمریکا ۸ کشور را از تحریم ها معاف کرد

نخستین اقدام سیاست خارجی ترامپ استوایی

برزیل سفارتش را به قدس منتقل می کند

شبکه بلومبرگ به نقل از مقامات آمریکایی گزارش داد که در آستانه اجرای 
تحریمهای نفتی و بانکی علیه ایران، واشنگتن با اعطای معافیت به 8 کشور 

برای ادامه خرید نفت از ایران موافقت کرده است. 
به گزارش فارس، شبکه خبری بلومبرگ به نقل از منابع آگاه گزارش داد که آمریکا 
در ارتباط با تحریمهای نفتی علیه ایران، با اعطای معافیت تحریمی به 8 کشور از جمله 
کره جنوبی، هند و ژاپن موافقت کرده است. پیش از این بیشتر کشورهای خریدار نفت 
ایران از جمله خریداران آسیایی به دنبال اخذ معافیت از تحریمهای آمریکا علیه ایران 

به ویژه برای خرید نفت و میعانات گازی بودند.
بلومبرگ در ادامه نوشت؛ متحدان نزدیک آمریکا از جمله ژاپن و کره جنوبی به 
همراه هند که وابستگی زیادی به نفت ایران دارند این معافیت را دریافت کرده اند اما 
انتظار می رود لیست کامل این معافیتها روز دوشنبه منتشر شود. بلومبرگ به نقل 
از دو مقام آشنا به این موضوع در ادامه نوشت؛ چین، از واردکنندگان بزرگ نفت 
ایران، اگر چه همچنان در حال رایزنی با مقامات آمریکایی برای دریافت معافیت 
است اما در این لیست حضور دارد. هویت 4 کشور دیگر هنوز شناسایی نشده است. 

بلمگبرگ روز گذشته نیز از احتمال معافیت هند و کره جنوبی در برابر تحریمهای 
نفتی ایران خبر داده بود. بلومبرگ در این راستا نوشت: این معافیت حداقل ادامه 
عرضه مقداری از نفت ایران به بازارهای جهانی را تضمین خواهد کرد و احتماال 
نگرانی ها در مورد اختالل در عرضه و فشار بیشتر به قیمت های بین المللی نفت را 
تنها پیش از انتخابات میان دوره در آمریکا آرام خواهد کرد. قیمت نفت برنت از 
باالی 85 دالر در هر بشکه که ماه گذشته تاکنون 14 درصد از ارزش خود را از 
دست داده است. دولت آمریکا پیش از این تاکید کرده بود که به جز در موارد خیلی 
استثنایی که مرتبط با مسائل انسان دوستانه باشد هیچ معافیت دیگری در قبال 

تحریمها علیه ایران صادر نخواهد کرد. 
طی روزهای گذشته بسیاری از تحلیلگران و ناظران بین المللی بر ناتوانی آمریکا 
برای به صفر رساندن صادرات نفت ایران تاکید کرده بودند. بیژن زنگنه وزیر نفت 
ایران نیز ضمن هشدار درباره تبعات افزایش قیمت نفت در صورت حذف نفت ایران از 
بازارهای بین المللی،گفته بود که تهران با هر روش ممکن نفت خود را صادر خواهد 
کرد و واشنگتن نمی تواند مانع از فروش کامل نفت ایران در بازارهای بین المللی شود.

ژایر بولسونارو رئیس جمهوری جدید برزیل اعالم کرد که مساله انتقال 
سریع سفارت این کشور به قدس اشغالی را مورد بررسی قرار می دهد. او 
گفت حمایتش از اسرائیل و وعده هایش درباره قدس، صرفا مصرف انتخاباتی 

نداشته است.
به گزارش ایسنا، وی در گفت وگو با روزنامه صهیونیستی اسرائیل الیوم تصریح کرد 
که از تقویت روابط مشترک میان برازیلیا و تل آویو و نیز از مواضع اسرائیل در سازمان 
ملل متحد حمایت می کند. او گفت حمایتش از اسرائیل و وعده هایش درباره قدس، 

یک بازی انتخاباتی نبوده است.
 رئیس جمهوری جدید برزیل اعالم کرد: وقتی در جریان رقابت های انتخاباتی از من 
پرسیدند که اگر رئیس جمهور شوم چه کاری در زمینه انتقال سفارت برزیل به قدس 
انجام خواهم داد، گفتم که بله این کار را خواهم کرد و طرفی که باید درباره پایتخت 

اسرائیل تصمیم گیری کند، شما هستید و نه ملت های دیگر.
وی در پاسخ به سوالی دیگر مبنی بر اینکه آیا قصد دارد محل سفارت فلسطین در 
برزیل را تغییر دهید؟ اظهار داشت: ساختمان این سفارتخانه در محلی بسیار نزدیک به 
کاخ ریاست جمهوری )برزیل( احداث شده است و هیچ سفارتخانه ای نباید تا این حد 

به کاخ ریاست جمهوری نزدیک باشد. از همین رو  ما می خواهیم جای آن را تغییر 
دهیم و به نظر من هیچ راه دیگری وجود ندارد.

درباره سفارت  برزیل  رئیس جمهوری  فلسطین،  اطالع رسانی  به گزارش مرکز 
فلسطین هم گفت: فلسطین قبل از هر چیز باید کشور باشد تا حق افتتاح سفارتخانه 

داشته باشد.
ژایر بولسونارو نامزد راستگرای انتخابات ریاست جمهوری برزیل که به ترامپ 
برزیل مشهور است، یکشنبه گذشته در دور دوم با کسب 55.1 درصد آراء؛ یعنی 
تقریبا 57 میلیون رای توانست بر کرسی ریاست جمهوری این کشور تکیه بزند. 
رژیم صهیونیستی از نخستین طرف هایی بود که پیروزی بولسونارو در انتخابات 
ریاست جمهوری برزیل را تبریک گفت و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این رژیم 
ضمن تماس با وی، اعالم کرد که عالقه مند به مشارکت در مراسم ادای سوگند 
به خاطر  برزیل  به کار وی است. رئیس جمهوری جدید  قانون اساسی و آغاز 
گرایش های مذهبی خود، طرفدار رژیم صهیونیستی است. وی وعده داده است که 
تل آویو اولین مقصد سفرهای خارجی اش پس از تصدی سمت ریاست جمهوری 

خواهد بود.

ناکامی های  به  با اشاره  الشرق قطر در گزارشی  روزنامه 
دولت سعودی طی سه سالی که وزارت خارجه این رژیم 
در اختیار عادل الجبیر بوده است، به نقل از منابع مطلع 

نوشت : برکناری وزیر خارجه سعودی نزدیک است.
این روزنامه در ادامه گزارش خود آورده است: سه سال خدمت 
عادل الجبیر، کسی که سابقه دیپلماتیک در ایاالت متحده دارد، 
با طوفان های شدید و ناکامی عربستان در پرونده های مختلف 
همراه بوده است. از جنگ یمن گرفته تا قطع روابط با ایران، 
شکست در سوریه، تصویب قانون ضد سعودی جاستا در آمریکا 
و در جدیدترین آن پرونده قتل جمال خاشقجی، همگی عواملی 
است که روابط خارجی ریاض با جامعه جهانی را با تنش روبه رو 

کرده است.
در مورد رسوایی قتل جمال خاشقجی با وجودی که عادل 
الجبیر مسئولیت مهمی و حساسی را در اختیار دارد 18 روز 
بار اظهار نظر کرد که سخنان  یا دو  تنها یک  سکوت کرد و 

او بی محتوا بود. در این رابطه منابع مطلع خبر دادند که این 
عوامل موجب شده تا پادشاه سعودی در تغییراتی که قرار است 
در مناصب حکومتی داشته باشد جای عادل الجبیر را با خالد 
بن سلمان فرزند خود که سفیر عربستان در واشنگتن هم بود 

عوض کند. 
تصمیم  این  اینکه  بیان  با  قطری  روزنامه  ایرنا،  گزارش  به 
سعودی ها  که  کرد  اضافه  شود،  می  انجام  آمریکا  حمایت  با 
می خواهند فردی را جایگزین عادل الجبیر کنند که مانند سعود 
الفیصل وزیر خارجه فقید این کشور دارای دیدگاه و نظر در 
خصوص مسائل دیپلماتیک باشد. در حالی که الجبیر نقش خود 
را به بیان سخنرانی های رسمی و انجام گفت وگوهای رسانه ای 

محدود کرده است.
انجام  برای  الجبیر  دالیل ضعف  از  یکی  بسیاری  عقیده  به 
وظیفه اش خارج بودن او از خاندان سلطنتی است و همین امر 
موجب شده است میزان تعامل با وی در مقایسه با شخصی که از 

خاندان سلطنتی است متفاوت باشد. از سوی دیگر مواضع الجبیر 
محدود به دستورات پادشاه و در شرایط کنونی ولیعهد سعودی 

است و او نمی تواند رفتار مستقلی از خود نشان دهد.
الشرق در ادامه به نقل از خلیل جهشان مدیر مرکز عربی در 
واشنگتن می نویسد : بعد از رسوایی قتل خاشقجی وزارت خارجه 
عربستان مسئولیت بزرگی برای بازگرداندن اعتبار از دست رفته 
دارد و این مسئله به شجاعت باال نیازمند است در حالی که اکنون 
نشانه هایی از نارضایتی داخلی و خارجی نسبت به مدیریت وزارت 
خارجه وجود دارد. جهشان می گوید : آنچه در گذشته در سیاست 
خارجی عربستان رخ داده است ، جابه جایی در وزارت خارجه را 

ضروری کرده است . 
مدیر مرکز عربی واشنگتن در مورد انتصاب خالد بن سلمان 
سفیر سعودی ها در واشنگتن به عنوان وزیر خارجه جدید هم 
گفت : اخباری که از اطالع قبلی خالد از قتل خاشقجی منتشر شد 

به شدت چهره او را در آمریکا تخریب کرده است .

روزنامه الشرق به نقل از منابع مطلع:

عادل الجبیر به زودی برکنار می شود


