دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره  ۳۰۰۰۱۴۱۴۲۸در میان بگذارید.

اعتراضات "جلیقه زردها" در فرانسه ادامه مییابد

با اینکه دولت فرانسه برای پایان دادن به اعتراضات چندهفتهای
"جلیقهزردها" افزایش مالیات سوخت را که قرار بود از یکم ژانویه
اعمال شود ،به تعویقانداخت ،آنان قصد دارند اعتراضات خود را
ادامه دهند.
بنژامن کوشــی ،یکی از اعضای "جلیقهزردها" اظهار کرد ،این
جنبش قصــد دارد اعتراضات خود را ادامه دهد و تاکید کرد که
تظاهرات آنان باید به طور مسالمتآمیز ادامه یابد.
او در ایــن باره گفت :جلیق ه زردها شــنبه آینده چهارمین اقدام

(چهارمین هفتــه اعتراضات) را برگزار خواهند کرد
اما چیزی که برای من مهم اســت این است که این
جنبش باید مســالمتآمیز و بدون خشونت باشد.
تحصن  ۵۰۰۰نفری جلیق ه زردها در میدان کاپیتول
میتوانست نسبت به این تصاویر خشونتآمیز تاثیر
بیشتری بر مســئوالن دولتی داشته باشــد .باید همبستگی و
حمایت  ۸۵درصدی فرانسویها را حفظ کنیم.
به گزارش ایســنا به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک ،کوشی تاکید
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سیاسی

کرد ،تعلیق افزایش مالیات سوخت چیزی که آنان به
دنبالش هستند ،نیست و به دنبال "لغو کامل افزایش
مالیات سوخت و انرژی هستند که قرار است از یکم
ژانویه  ۲۰۱۹اعمال شود".
به دنبال اعتراضات سههفتهای معترضان فرانسوی،
ادوارد فیلیپ ،نخست وزیر فرانسه مهلتی شش ماهه برای افزایش
مالیات سوخت و تعلیق افزایش بهای گاز و برق به مدت سه ماه
را اعالم کرد.

جلسهمحرمانه
شورای امنیت در مورد ایران
فریدون مجلسی :در جلسه شورا عدم اجماعی وجود نداشته است .اساسا
آزمایشهایی که ادعا میشود ایران انجام داده است ،اقدامی که صلح و امنیت
منطقه را به خطراندازد محسوب نمیشود که منتظر قطعنامه یا اجماعی باشیم .قرار
هم نبوده تصمیمی در این نشست گرفته شود ،جلسه نیز محرمانه و پشت درهای
بسته صورت گرفته بود .اما این نشست یک تهدید ضمنی و جدی در خودش
برای ایران داشت
علی خــرم :در جلســه اول قرار
نیســت که قطعنامهای ارائه شود،
در این جلســه هیچ پیشنویسی
در کار نبــود که اکنــون عدهای
نشست شــورا درباره آزماشهای
موشکی ایران را به اشتباه بدون
نتیجه یا بدوناجماع میخوانند.
معموال در این جلسات ،کشورهایی
که نگرانند مواضع خودشــان را
میگویند و البته مواضع ســایر
کشــورها را هم میشــنوند ،اما
برگزاری جلســه این شورا بیانگر
نزدیکی اروپا به آمریکاست
آفتاب یزد -گروه سیاسی :هفته گذشته مایک
پمپئــو وزیر خارجه در پیام توییتری خود مدعی
شــد که ایران به تازگی موشکهای میانبردی
را مورد آزمایش قرار داده اســت که قابلیت حمل
چندیــن کالهک موشــکی منفجــره را دارند.او
آزمایش موشــکی ایران را محکوم و آن را مغایر
قطعنامه  ۲۲۳۱عنوان کرد.
بعد از این ادعا بود که شاهد واکنشهایی از سوی
مقامات اروپایی بودیم .واکنشهایی که این بار در
راستای تایید وزیر خارجه تندروی آمریکا و دولت
ترامپ بــود .مثال جرمیهانت وزیــر امورخارجه
انگلیس گفت «:من به شــدت نسبت به آزمایش
موشک بالستیک میان برد توســط ایران نگران
شــدهام .این اقدامی تحریک برانگیز و تهدیدآمیز
بوده و در تضاد با قطعنامه  ۲۲۳۱شورای امنیت
سازمان ملل است».
حتی آلمان نیز نســبت به این ادعا واکنش نشان
داد ،سخنگوی وزارت خارجه این کشور در واکنش
به ادعای آزمایش موشکی ایران اعالم کرد« :برلین
این آزمایشهای موشکی تهران را محکوم میکند.
اینگونــه اقدامات موجب افزایش تنش در منطقه
میشود».
در ادامــه واکنشها به ادعای آزمایش موشــک
بالستیک توســط ایران ،دفتر ریاست جمهوری
فرانسه نیز نسبت به این مسئله ابراز نگرانی کرد و
خواستار توقف آزمایش موشکهای دارای قابلیت
حمل کالهک هستهای در ایران شد ،فرانسه این
اقدام را اقدامی تحریک آمیز خواند .در شــرایطی
که چنین جوی از سوی اروپا علیه ایران به واسطه
آزمایش موشکی ادعایی صورت گرفته بود ،برایان
هــوک رئیس گــروه اقدام ایــران در وزارت امور
خارجه آمریکا خواســتار تحریمهــای اروپا علیه
ایران شد.
طی جو به وجود آمده بهرام قاســمی ســخنگو
و ظریــف وزیر امور خارجه اظهار داشــتهاند که
آزمایشهای موشکی نقض قطعنامه  ۲۲۳۱نیست
و در هیــچ کجای برجام ایران از این موضوع منع
نشده است .ظریف در این باره اظهار داشته است:
«ما اصال برنامه سالح هستهای نداریم ،واضح است

کــه آمریکاییها هم در دولت گذشــته و هم در
دولت فعلی اعالم کردند که نه برجام و نه قطعنامه
 ۲۲۳۱فعالیت موشکی ایران را محدود نمیکند».
>جلسهای که سرانجام تشکیل شد

دست آخر اینکه به فاصله دو روز بعد از اظهارنظر
پمپئو درباره آزمایش موشک بالستیک در ایران،
هیئتهای نمایندگی فرانسه و انگلیس در سازمان
ملل از شورای امنیت خواستند تا آزمایش موشکی
که ادعا میشــود ایران به تازگی انجام داده است
را بررسی کند.
و خیلــی فوری در روز ســه شــنبه و نشســت
غیرعلنی شــورای امنیت که درباره اســتفاده از
ســاح شیمیایی در سوریه تشــکیل شد .اروپا و
در راس آن فرانســه و بریتانیا خواستار آن شدند
تا در نشســت غیرعلنی شورای امنیت که درباره
سوریه و سایر موضوعات است به مسئله موشکی
ایران هم پرداخته شــود .نشست تشکیل شد اما
خبرگزاریهای داخلی در اینباره نوشتند که این
جلسه بدون هیچ اجماع خاصی پایان یافته است.
هرچند این جلسه محرمانه بود ،ولی در پایان آن
'فرانسوا دالتره'نماینده دائم فرانسه،کارن پیرس'
نماینده انگلیس در سازمان ملل و حتی کارل وان
استروم'سفیر هلند اعالم کردند که ما این آزمایش
موشکی را با قطعنامه  ۲۲۳۱ناسازگار میدانیم.
جملهای که البته نمیتواند به معنای نقض ۲۲۳۱
از ســوی ایران تلقی شــود .با این شرایط اما این
جلســه هیچ بیانیه یا نتیجه خاصی در برنداشت،
موضوعی که بســیاری آن را شکســت بریتانیا،
فرانسه و آمریکا در اجماع سازی جهان علیه ایران
پیرامون آزمایشهای ادعایی اخیر میدانند.
>اروپا به آمریکا نزدیک شده است

علی خرم نماینده ســابق ایران در ســازمان ملل
با بیان اینکه اساســا تشــکیل این جلسه به این
معناست که آمریکا به اروپا نزدیکتر شده است به
آفتاب یزد میگوید «:این جلسه به این معناست
که هر نوع آزمایش موشــکی که بهانه به دســت
آمریکا بدهد ،میتواند در نهایت منجر به آن شود
تا اروپا را به آمریکا نزدیک کند».
این اســتاد حقوق بین الملل دربــاره اینکه آیا با
تشکیل این جلسه ،تالش اروپا برای میزبانی spv
ممکن است تحت الشــعاع قرار بگیرد ،میگوید:
«اگــر وضعیت به همین منوال پیش برود ممکن
اســت اتحادیه اروپا نیز به این نتیجه برسد که از
خیر این همکاری بگذرد و کنار بنشیند و نوید این
موضوع را مایک پمپئو داد و مدعی شــد آمریکا
دیگر نیازی نیست برای هم راستایی اروپا با خود
در قبال ایر ان تالشــی بکند چرا که خود اروپا با
این آزمایشهای موشکی به سمت آمریکا گرایش
پیدا خواهد کرد به هر روی حمایتهایی که قرار
است از ایران شود کاهش پیدا میکند».
>قرار نبود اتفاقی بیفتد

امــا آیا عدم اجماع در جلســه شــورای امنیت

درباره فعالیتهای اخیر موشکی ایران را میتوان
به حســاب موفقیت دولت ایران و شکست تالش
اروپا در این جلســه قلمداد کرد ،خرم میگوید:
«معمول این است که در این گونه مواقع ،جلسه
اولی را که در شــورای امنیت تشــکیل میدهند
هشــداری به آن کشور باشد ،اگر آن کشور تغییر
موضع داد ،جلســه دیگری در شــورا تشــکیل
نمیشود و محکومیتی در کار نخواهد بود ،اما اگر
شــرایط تغییر نکند ،ممکن اســت یک تا دو ماه
دیگر جلســه دومی تشکیل شــود و در آن عمال
به محکومیت کشور مورد نظر که در اینجا ایران
اســت ،بینجامد .بنابراین جلسه اخیر شورا نباید
این سیگنال غلط را به ما بدهد که اروپا از پیگیری
موضوع موشکها ادعایی دست برداشتند و ادامه
فعالیتها در این زمینه برای ما دردســر نخواهد
شد».
وی تاکید میکند« :در جلســه اول قرار نیســت
که قطعنامهای ارائه شــود ،در این جلســه هیچ
پیشنویسی در کار نبود که اکنون عدهای نشست
شــورا در باره آزماشهای موشــکی ایران را به
اشــتباه بدون نتیجه یا بدون اجماع میخوانند.
معموال در این جلســات ،کشورهایی که نگرانند
مواضع خودشان را میگویند و البته مواضع سایر
کشورها را هم میشنوند ،اما برگزاری جلسه این
شــورا بیانگر نزدیکی اروپا به آمریکاست .هرچند
که در این نشست مشخص شد روسیه به آمریکا
نزدیک نشده و چین هنوز خنثی است .این بدان
معناست که اگر باز هم بهانهای از ایران جور کنند
و ادعاهایی را مطرح کنند ممکن است که روسیه
و چین هم به آمریکا نزدیک شــوند و آمریکا به
نتیجهای که میخواهد برسد».
فریدون مجلســی دیپلمات سابق نیز در این باره
که نتیجه نگرفتن جلسه شــورای امنیت در روز
سه شنبه را چگونه میتوان تعبیر کرد ،میگوید:
«در جلسه شورا عدم اجماعی وجود نداشته است.
اساســا آزمایشهایی که ادعا میشود ایران انجام
داده است ،اقدامی که صلح و امنیت منطقه را به
خطراندازد محسوب نمیشود که منتظر قطعنامه
یا اجماعی باشیم .قرار هم نبوده تصمیمی در این
نشســت گرفته شود ،جلسه نیز محرمانه و پشت
درهای بســته صورت گرفته بود .اما این نشست
یک تهدید ضمنی و جدی در خودش برای ایران
داشت».
>آمریکا که این جلسه را تشکیل نداده است

اما ســوال اساسی اینجاست که با توجه به خروج
آمریکا از برجام چگونه پمپئو میتواند به قطعنامه
 ۲۲۳۱اشاره کرده و ایران را ناقض این توافق بداند،
کشــوری که خود نقض کننده این توافق اســت
چگونه قرار اســت در ســازمان ملل ما را محکوم
کند؟ آیا کشــور ایران با توجــه به این موضوع از
بعد حقوقی میتواند جلسه اخیر شورای امنیت را
پیرامون آزمایشهای موشکی ایران به دلیل این
تناقض در رفتار و گفتار آمریکا فاقد اعتبار بداند؟
خرم نماینده سابق ایران در سازمان ملل در پاسخ

حبس طوالنی در انتظار قانونگذار ونزوئالیی

خوآن ریکوئسنس قانونگذار اپوزیسیون ونزوئال
بر اســاس اعالم وکیلش در صــورت گناهکار
شناخته شدن از بابت شش فقره اتهام مربوط
به دســت داشــتن در ترور نافرجام نیکوالس
مادورو ممکن است به  ۳۰سال حبس محکوم

شــود.به گزارش ایســنا ،جوئل گارسیا وکیل
ریکوئسنس به خبرگزاری اسپوتنیک گفت که
جلسه دادرسی برای پرونده موکل او قرار است
در تاریخ  ۱۸دسامبر برگزار شود.
این وکیل تصریــح کرد :ریکوئســنس متهم

بــه تالش برای ترور نیکــوالس مادورو رئیس
جمهور ونزوئال و نیروهای همراه وی ،خیانت به
میهن ،دسیســه چینی برای جنایت ،تروریسم
و مالکیت غیرقانونی ســاح و مهمات شــده
است.

موالوردی به اصالحطلبان پیوست

دو مقام نزدیک به بن سلمان بازداشت میشوند

دستیار ســابق ریاست جمهوری در امور حقوق شــهروندی به شورایعالی
سیاستگذاری اصالحطلبان پیوست.شهیندخت موالوردی شامگاه سهشنبه
در سومین جلسه شورایعالی سیاستگذاری اصالحطلبان در دور جدید حضور
داشت.وی به تازگی با اجرایی شدن قانون منع به کارگیری بازنشستگان ،از
کابینه جدا شده است.موالوردی در کابینه یازدهم ،معاون رئیسجمهور در
امور زنان و خانواده بود .پیش از تشکیل کابینه دوازدهم نیز از او به عنوان یکی
از گزینههــای احتمالی تصدی وزارتخانه و اولین وزیر زن دولت روحانی یاد
میشد اما در نهایت موالوردی از سال  ۹۶تا پایان آبانماه سال جاری به عنوان
دستیار ویژه ریاست جمهوری در امور حقوق شهروندی در دولت فعالیت کرد.
به گزارش ایسنا ،وی سالهاست عضو مجمع زنان مسلمان نواندیش است و
به عنوان یکی از اعضای شورایعالی سیاستگذاری اصالحطلبان در دور جدید
انتخاب شد اما پیش از این در دو جلسه اول این شورا شرکت نکرده بود.
در همین راستا حسن رسولی عضو شورای عالی سیاستگذاری اصالحطلبان
در پاسخ به این سوال که آیا فرد جدیدی به شورای عالی افزوده شده است به
ایلنا گفت :عضوی به شورا اضافه نشده اما خانم موالوردی که عضو شورا بودند
اما در جلسات قبل حضور نداشتند در جلسه اخیر حاضر بودند.

دادســتانی ترکیــه در ادامــه
تحقیقــات درباره پرونــده قتل
جمــال خاشــقجی روزنامهنگار
واشنگتنپســت در کنسولگری
عربستان در اســتانبول ،دستور
بازداشــت ژنرال احمد العسیری
معاون پیشین سرویس اطالعات
و سعود القحطانی مشاور پیشین محمد بن سلمان ولیعهد عربستان را صادر
کرد.
به گزارش ایســنا ،به نقل از خبرگزاری ســیانان ،دادستانی ترکیه دستور
بازداشت این دو فرد را به اتهام مشارکت در برنامهریزی قتل خاشقجی صادر
کرده است.
چند روز پیش نیز روزنام ه صباح ترکیه در گزارشی اعالم کرد که دادستان
عمومی استانبول خواستار بازداشت  ۱۸مظنون سعودی از جمله تیم  ۱۵نفری
شده است که برای انجام قتل جمال خاشقجی در کنسولگری عربستان در
استانبول وارد ترکیه شده و پس از انجام این جنایت به کشورشان بازگشتند.

میگوید «:اگر اروپا بانی جلســه اخیر شورا نبود،
آن موقع میتوانستیم چنین چیزی بگوییم .اما در
جلسه اخیر شورا که آمریکا نقشی نداشته است.
بانی جلسه شورای امنیت بریتانیا و فرانسه بودند
و بانیان این جلسه قطعنامه  ۲۲۳۱را قبول دارند.
بنابرایــن ایران نمیتواند ایــرادی به این موضوع
بگیرد .اگر آمریکا بانی چنین جلسه یا قطعنامهای
علیه ایران به استناد نقض قطعنامه ۲۲۳۱بود آن
موقع ما میتوانســتیم با استناد حقوقی جلسه یا
قطعنامه شــورا را فاقد اعتبار بدانیم .اما چون در
اینجا اروپایی که پایبند به برجام است نقش دارد
نمیتوانیم چنین کاری کنیم».
از دید کارشناسان در شرایطی که ما میخواهیم
با اروپا با توجه به وضعیت فعلی کارکرده و بسته
مورد نظر اقتصادی بعــد از تحریمها را راهاندازی
کنیم جلسه سه شنبه شــورای امنیت براساس
ادعاهای واهی آمریکا پالسهای منفی را ســاطع
میکنــد ،هرچند که دراین جلســه اقدام عملی
خاصی علیه ایران شــکل نگرفته است اما ظاهرا
باعث و بانی بودن اروپا در تشــکیل این جلســه،
شــاید بیانگر نزدیک شدن قاره سبز به آمریکا و
کارسازبودن فشــارهای آمریکا علیه اروپاست در
این میان نارضایتیهای اخیر فرانســه و بریتانیا
از برآورده نشــدن خواستههایی که توقع داشتند
مقامــات ایرانی آنها را بــرآورده کنند نیز مزید
برعلت شده است.
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تایید حکم حبس چهارساله دمیرتاش
دادگاه ترکیه حکم حبس صالحالدین دمیرتاش ،رهبر محبوس حزب دموکراتیک خلق و سیری
ثریا اوندر ،قانونگذار پیشین این حزب را تایید کرد.به گزارش ایسنا ،به نقل از یک منبع قضایی،
در ماه سپتامبر دمیرتاش به چهار سال و هشت ماه زندان و اوندر به سه سال و شش ماه به اتهام
تبلیغات تروریستی محکوم شدند.وکالی حزب اپوزیسیون کردها در دادخواستی ،اعتراض خود
را اعالم کرده و خواستار تجدید نظر شدند .اما دادگاه استانبول این حکم حبس را تایید کرد.

چهره روز

انتقاد آیتالله مکارم شیرازی
از بیانصافی
برخی تجار و کسبه

آیتاهلل مکارم شیرازی در جلسه درس خارج
فقه خود ،با انتقاد از برخی از کســبه و تجار
در شرایط سخت و دشوار کنونی گفت :داد و
فریاد و گالیه بخش قابل توجهی از مردم از
بی انصافی گروهی از تجار و کسبه که مدام
اجناس را گران میکنند ،بلند شده است.
این مرجع تقلید بیان کرد :یک تاجر و کاسب
مســلمان باید بدون احتیاج به تعزیرات کار
خودش را درســت انجام دهد ،اما متاسفانه
با وجود تعزیزات هم تخلف میکنند و بعضا
در حضور مامــوران تعزیرات اعالم میکنند
مــا قیمتها را کــم نمیکنیــم و جریمه
میپردازیم.
این استاد برجسته حوزه علمیه خاطرنشان
کرد :این رسوایی است ،ما مسلمان هستیم،
دم از پیــروی مــوال علــی(ع) میزنیم ،اما
بیحســاب و کتاب قیمتها را باال میبریم؛
یک زمــان افزایش قیمت ارز و دالر را عامل
گرانــی معرفــی میکردند امــا اکنون که
قیمتها پایین آمده نیز حاضر نیستند قیمت
اجناس را پایین بیاورند.
مکارم شیرازی تصریح کرد :جامعهای ترقی
میکند که همه افراد به فکر هم باشند ،اگر
هر کس در این وانفســا بخواهد کیسه خود
را پــر کند ،کما اینکه بســیاری تنها به فکر
زرانــدوزی و پر کردن جیب خود هســتند،
چنین جامعهای عقب میماند.
به گزارش ایســنا وی گفت :وقتی میگویند
برخی  ۳۰هزار میلیارد تومان
به جیــب زدهاند ،اینها
بــا ایــن کارهای
خالف و دشمنان
و آمریکاییها با
تحریمها همه در
فشار به مردم سهیم
هستند.

در حاشیه

سازمان ملل خواستار کمک به یمن

باخبر شدیم سازمان ملل متحد با هشدار
نســبت به وقوع فاجعه انسانی در یمن
خواســتار اعطای کمک چهار میلیارد
دالری فوری به این کشور شد.به گزارش
ایرنا بــه نقل از پایــگاه خبری الخلیج
آنالین'،مارک لوکــوک 'معاون دبیر کل
سازمان ملل در امور انسانی و هماهنگ
کننده امدادرسانی فوری با صدور بیانیهای
اعالم کرد ،یمن در آســتانه وقوع فاجعه
بزرگی است و نباید اجازه دهیم وقت از
دست برود زیرا اوضاع این کشور نگران
کننده اســت.وی افزود :در سفر به یمن
با خانوادههایی برخورد کردم که از آغاز
جنگ در چهار سال پیش تاکنون خارج از
صنعا زندگی میکنند وهمچنان در شرایط
بدی به سر میبرند همچنین از اردوگاهی
در لحج بازدیــد کردم که پذیرای صدها
خانواده آواره از استان الحدیده بود.

انتصاب زن افغان به معاونت

شــنیدیم همزمان با افزایش نقش زنان
در بخشهــای مختلف افغانســتان از
جمله بخش سیاســی ،انتصاب یک زن
جوان افغان به عنوان معاون وزیر کشور
واکنشهــای زیادی را در این کشــور
در پی داشته است.
به گزارش ایرنا به نقــل از خبرگزاری
خامه پرس« ،حوســا جلیل»  ۲۶ساله،
مدیرعامل ســابق سیاستهای وزارت
معدن و نفت به معاونت وزیر کشــور در
امور سیاسی و اســتراتژیکی منصوب
شد .انتخاب وی بهرغم حمایت دولت از
حضور گسترده زنان در مسائل سیاسی
و اجتماعی کشــور ،واکنشهای شدید
گروهها و رســانههای مخالف دولت را
برانگیخت .برخی دیگر از رســانههای
برجســته اجتماعی و همچنین فعاالن
رســانهای نیز با وجود تعداد زیاد زنان
تحصیلکرده و ماهــر ،با تصمیم دولت
مبنی بر تعیین یک زن جوان به عنوان
معاون وزیر کشور مخالفت کردهاند.

