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طرح اعاده اموال نامشروع با این کیفیت قابلیت اجرا ندارد

حجت االسالم والمسلمین منتظری دادستان کل کشور در پاسخ
به سوالی در رابطه با طرح اعاده اموال نامشروع گفت :با اصل قضیه
مخالفتی نداریم و هرکســی در هر جایگاه و مقامی و هر زمانی
اگر پول و مال نامشــروعی به دست آورده باشد ،به لحاظ موازین
شــرعی و قانونی حتما باید آن را بــه بیتالمال برگرداند .هیچ
فردی که معتقد به موازین و قوانین قانونی است با اصل این قضیه
مخالف نیســت و بنده نیز مخالف نیستم ،منتها با طرحی که در
مجلس مطرح است به لحاظ اشکاالتی که در آن دیدهام مخالف

هستم آن هم نه با کل طرح بلکه با مواردی که عمدتا
به اجرای این طرح برمیگردد.
منتظــری افزود :اگر این طرح با تغییرات مختصر یا
بدون تغییرات تبدیل به قانون شــود بنده بهعنوان
فردی که مسئولیتی در اجرای این قانون دارم عنوان
میکنم کــه این قانون غیر قابل اجرا خواهــد بود ،بنابراین این
آمادگــی را دارم که در مجلس یا کمیســیون مربوطه که طرح
در آن مطرح شده حضور یافته و اشکاالت وارده را تبیین نمایم.

aftab.yz@gmail.com

سیاسی

دادستان کل کشور خاطرنشان کرد :بنابراین برخی
جوســازی نکنند و ما نیز تابع جوسازیها نیستیم و
حرفمان را بر اســاس منطق میزنیم و افرادی که
منطقپذیر هســتند نیز جلسه تشــکیل دهند و ما
دالیلمان را بیان میکنیم.
به گزارش ایسنا  ،وی تاکید کرد:این طرح با این کیفیت قابلیت
اجرا ندارد ،مگر اینکه اشــکاالت آن را برطرف کرده و سپس آن
را اجرایی نمایند.

دونالد ترامپ دیروز در یک توئیت ،رکس تیلرسون را برکنار و مایک
پومپئو را به عنوان وزیر امور خارجه ایاالت متحده معرفی کرد

برکناری به سبک
احمدینژاد

مایک پومپئو درباره فعالیت های ایران در خاورمیانه بارها اظهار نگرانی کرده و
مواضعی تند داشته است .او پیش از این در گفتوگو با شبکه تلویزیونی
«ام.اس.ان.بی.سی» گفته بود« :در هفت سال گذشته نفوذ ایران در منطقه خاورمیانه
"فاجعهبار" بوده(!) و خطر این کشور برای منافع آمریکا درازمدتتر از داعش است»
آفتــاب یزد -گروه سیاســی :وقتی کمپین
انتخاباتــی دونالد ترامپ انتخابات  8نوامبر 2016
را با یک پیروزی غیرمنتظره به پایان رساند تا دهها
نظرسنجی به اغما برود گمانه زنی درباره انتخاب
وزرای او خیلی زود به مهمترین بحث رســانهای
جهان تبدیل شد .وزیر خارجه در آمریکا همیشه از
اهمیت باالیی برخوردار است .جان بولتون ،رودی
جولیانی و میت رامنی کــه هرکدام کوله باری از
تجربه را در سیاســت داشــتند برای این وزارت
خانه در دوره ترامپ به صف شــدند و با وسوســه
با او دیدار یا ارتباطاتی داشتند اما در نهایت رئیس
جمهور آمریکا که خود از دنیای تجارت به سیاست
رســیده بود یک چهره اقتصــادی را به state of
 Americaآورد .رکس تیلرسون که مدیر اجرایی
یک غول نفتی به نام اکســون موبیل بود کار خود
را به عنــوان وزیر خارجه ایاالت متحده آغاز کرد.
اما روزهای خوش او و ترامپ خیلی دوام نداشت.
از همــان هفتههای اولیه معلــوم بود خط فکری
وزیر خارجه و رئیس جمهور یکی نیســت .ترامپ
برای برجام خط و نشــان میکشید و تیلرسون از
اهمیــت حفظ آن می گفت .ترامپ کره شــمالی
را به نابودی تمام عیار تهدید میکرد و تیلرســون
از گفتوگو بــا پیونگ یانگ میگفت .اختالف ها
به قدری بود که بــرای اولین بار وزارت خارجه از
نقش پررنگ سنتی خود در این کشور خارج شده
بود و ترامپ کمتر با تیلرســون مشورت می کرد.
در این میان نیکی هیلی نماینده عالی ایاالت متحده
در سازمان ملل دست راست رئیس جمهور ایاالت
متحده در مباحث بین المللی بود .از مدتها پیش
زمزمه برکناری تیلرســون به گوش می رســید.
نشــریه پولیتیکو چندی پیش گزارش داد رکس
تیلرسون ،وزیر امور خارجه آمریکا از جارد کوشنر
داماد رئیسجمهــوری و دو تن دیگر از مقامهای
دولتی شامل نیکی هیلی سفیر آمریکا در سازمان
ملل متحد و هربرت مکمستر ،مشاور امنیت ملی
بابت تالش برای مداخله در نقش وزیر امور خارجه
با غضب سخن گفت .طبق این گزارش ،تیلرسون
گفته است« :ما نمیتوانیم چهار وزیر خارجه داشته
باشیم!» اما آلترناتیو او از مدتها قبل مایک پومپئو
اعالم شده بود .نیویورک تایمز در واپسین روزهای
سال  2017از تغییرات در وزارت خارجه خبر داده
بود .او رئیس سازمان اطالعات آمریکا یا همان سیا
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بود که حاال باید در وزارت خارجه سیاســتهای
ترامپ را پیش ببرد.
از سیا به وزارت خارجه

دیــروز دونالد ترامپ در اقدامی که خاص خودش
اســت بار دیگر از توئیتر برای رساندن اخبار مهم
دولت استفاده کرد .رئیسجمهوری ایاالت متحده
در توییتر خود نوشــت« :مایــک پومپئو ،رئیس
ســیا وزیر خارجه جدیــد ما خواهد بــود .او کار
فوقالعادهای انجام خواهد داد .از رکس تیلرسون به
خاطر خدماتش ممنونم .جینا هاسپل رئیس جدید
ســیا خواهد بود؛ او نخستین زنی است که به این
سمت منصوب میشود .به همه تبریک میگویم».
بر اســاس گزارش سیانان ،یک مقام ارشد دولت
واشــنگتن گفت که ترامپ روز جمعه از تیلرسون
خواسته بود که از سمت خود کنارهگیری کند .این
مقام آگاه افزود :رئیسجمهور ی آمریکا معتقد بوده
که با توجه به گفتوگوهای آتی با کره شــمالی و
مذاکرات تجاری متعدد ،زمان مناسبی برای گذار
فرا رسیده است.
به دنبال تحقق اهداف ترامپ

مایک پومپئــو ،رئیس پیشــین آژانس اطالعات
مرکزی آمریکا (ســیا) در بیانیهای که در اختیار
رسانهها قرار داد ،آورده است« :از ترامپ به خاطر
ایجــاد امکان خدمــت به عنوان رئیــس آژانس
اطالعــات مرکزی و همچنیــن فرصتی که برای
خدمت به عنوان وزیر امور خارجه در اختیارم قرار
داده است ،عمیقا سپاسگزارم .رهبری او آمریکا را
به کشوری امنتر تبدیل کرده و من به نمایندگی
از او و مــردم آمریکا در جهان بــه دنبال آبادانی
هر چه بیشتر آمریکا خواهم بود .پومپئو خاطرنشان
کــرد :درصورت تایید انتصابم ،بــه دنبال هدایت
بهترین دستگاه دیپلماسی جهان در راستای تحقق
و اجرای سیاست خارجی رئیسجمهور خواهم بود.
در دوران ریاست من در آژانس اطالعات مرکزی ،در
کنار بسیاری از افسران خدمات خارجی و مقامهای
وزارت امور خارجه آمریکا اینجا در ایاالت متحده
که سرآمد آزادی است ،خدمت کردهام .میدانم که
از آنها خواهم آموخت و همانطوری که ترامپ در
خطابه ساالنه خود گفت ،برای حصول اطمینان از
اینکه آمریکا همیشه جایی امن ،قدرتمند ،پرغرور،

توانمند و آزاد است ،تالش خواهم کرد».
نیکی هیلی ،نماینده دائم آمریکا در سازمان ملل
متحد نیز در صفحه توییتر خود نوشت :به مایک
پومپئو ،دوستم و وزیر خارجه آتی آمریکا تبریک
میگویم .هیلی انتصاب پومپئو به عنوان وزیر امور
خارجه آمریکا را «تصمیمی عالی از ســوی رئیس
جمهوری آمریکا» قلمداد کرد .چاک شومر ،رهبر
اقلیت دموکرات در سنای آمریکا هم در بیانیهای
تصریح کــرد :بیثباتی در ایــن دولت در تمامی
زمینهها باعث تضعیف آمریکا میشود .او ادامه داد:
ما امید داریم در صورتی که انتصاب پومپئو تایید
شود ،او به دنبال فصلی جدید باشد و سیاستهای
ما در قبال پوتین و روسیه را سختتر کند.
پومپئو و ایران

مایک پومپئو تاکنون به طور صریح از لزوم خروج از
برجام سخن نگفته اما وی در قبال توافق هستهای
در مقایسه با تیلرسون رویکردی بسیار منفی دارد.
در ابتدای آغاز به کار خود به عنوان رئیس سیا گفته
بود« :به علت دیدگاههای متفاوتی که بین دولت
قبلی (دولت باراک اوبامــا) و دولت ترامپ درباره
تهران وجود دارد ،موضع سرویس اطالعاتی آمریکا
در قبال ایران باید تغییــر کند ».او به ویژه درباره
فعالیت های ایران در خاورمیانه بارها اظهار نگرانی
کرده و مواضعی تند داشــته است .مایک پومپئو
پیش از این در گفتوگو با شــبکه تلویزیونی «ام.
اس.ان.بی.سی» گفته بود« :در هفت سال گذشته
نفوذ ایران در منطقه خاورمیانه "فاجعهبار" بوده(!)
و خطر این کشــور برای منافع آمریکا درازمدتتر
از داعش اســت ».او افزود« :ما امروز میبینیم که
ایران نفوذ وسیعی دارد ،مثل نفوذی که روی دولت
بغداد دارد ،تقویت حزب اهلل لبنان ،کارشان در کنار
حوثیها در یمن ،عراقیهای شیعه که در طول مرز
با سوریه اکنون مشغول جنگ هستند و همینطور
نیروهای شیعه که در سوریه درگیر هستند؛ ایران
در تمام خاورمیانه همه جا هســت ».مدیر سابق
سازمان اطالعات مرکزی آمریکا در مصاحبهای با
«بی بی ســی» هم مدعی شده« :بعضی اقدامات
ایران در منطقه به مثابه اعالن جنگ علیه ســایر
کشورهاســت و آمریــکا تهدید منافــع خود در
خاورمیانه را تحمل نخواهد کرد .او تایید کرد که
نگران میزان نفوذ ایران در سوریه و منطقه است و

برکناری معاون تیلرسون

س دستگاه دیپلماسی آمریکا اعالم کرد که معاون دیپلماسی عمومی وزارت امور خارجه
کاخ سفید ساعاتی پس از انتشار خبر برکنار شدن رئی 
آمریکا هم از سمت خود اخراج شده است .به گزارش ایسنا ،به نقل از شبکه خبری سیبیای ،بر اساس اعالم کاخ سفید ،استیو گلداشتاین،
س دستگاه دیپلماسی آمریکا
معاون دیپلماسی عمومی وزارت امور خارجه آمریکا از سمت خود برکنار شده است .گلداشتاین پس از اخراج رئی 
در بیانیهای اعالم کرده بود ،تیلرسون درباره دالیل برکناری خود بیاطالع است .شبکه خبری انبیسی به نقل از یک مقام کاخ سفید اعالم
کرد که گلداشتاین به دلیل اتخاذ موضعی متناقض در قبال اخراج تیلرسون برکنار شده است.

انتخابات هیئت رئیسه مجلس خبرگان در آرامش

آفتاب یزد -گروه سیاســی :در حالیکه آیت اهلل
جنتی  92ساله ،دلیل استعفایش از امامت جمعه
را کهولت ســن توصیف میکرد ،برای ریاســت
مجلس خبرگان رهبری دوباره کاندیدا شــد و با
 66رای بار دیگر ریاست این مجلس را از آن خود
کرد ،این در حالی اســت که در کنار او آیت اهلل
سید محمود هاشمی شــاهروی به عنوان نایب
رئیس اول و آیت اهلل محمد علی موحدی کرمانی
نیز به عنوان نایب رئیس دوم انتخاب شدند.
در این انتخابات همچنین آیت اهلل ســید احمد
خاتمــی و آیــت اهلل عبــاس کعبی بــه عنوان
دومنشی(کارپرداز)انتخابشدند.انتخاباتمجلس
خبرگان با کاندیداتوری دوباره آیت اهلل جنتی که
پیش از این از امامــت جمعه کناره گیری کرده
بود باعث شگفتی شد! اما شگفتی دوم ،انتخابات
آرام و بیســرو صدای خبرگان بود  ...انتخاباتی
که در زمان آیتالهت هاشــمی پــر از هیجان و
گمانهزنیهای مختلف درباره افراد و برگزیدهها و
البته رقابتها بود حال آنکه همان انتخابات این بار

در خاموشــی و به دور از هیاهوی رسانهای انجام
شد .با همه این احوال ،آیت اهلل جنتی بار دیگر بر
مسند قدرت ریاست خبرگان رهبری نشست ...
شگفتی ســوم اما در این ماجرا سخنرانی جنتی
بود .جنتی در ســخنرانیاش اظهاراتی بیان کرد
که یادآور اظهارات اخیر آیتاهلل علم الهدی است.
او ضمن اینکه گفت با کســانی که میرقصند و
روســریبرمیدارند محکم برخورد شود ،طرح
موضوع حجاب اجباری ترویج فسق و فجور است.
خطاب به رئیسجمهور گفت :آقای رئیسجمهور!
در دســتگاههای شما کسانی هستند که انقالبی
نیستند ،او گفت :پس از انقالب دخترانی که مینی
ژوپ پوش بودند و تا باالی زانویشان برهنه بود
و در خیابانهــا رژه میرفتند و جوانان را گمراه
میکردند ،از میان رفتند و مظاهر فســاد از میان
رفت .پیش از این آیتاهلل علم الهدی بیان کرده بود
که عده ای درکشور به دنبال الگوهای سوفیالورن
هستند  .این در حالی است که خیلیها تا پیش
از این سخنرانی اساسا با نام سوفیا لورن آشنا هم

نبودند! و بعد از این اظهارنظر از سوی آیتاهلل علم
الهدی بود که جستجوی اینترنتی درباره سوفیا
لورن به شکل غیر قابل باوری افزایش پیدا کرد!
نکتهای که نشان میداد جوانانی که متهم به الگو
برداری از سوفیا لورن هستند برخالف اظهارنظرها
او را نمیشناختند! حال آنکه آیت اهلل جنتی هم
در اظهــارات اخیرش به اســتفاده از واژه مینی
ژوپ آن هم همراه با شــرح این موضوع پرداخته
است .شاید توضیح واژه مینی ژوپ از سوی او نیز
برای آن باشــد تا ماجرای افزایش سرچ اینترنتی
این واژه رخ ندهــد! آیتاهلل جنتی همچنین در
ادامــه اظهاراتش آورده اســت« :درصد باالیی از
دانشآموزان نماز نمی خوانند .این آمار که دروغ
نیست؛ خب چه کسی باید این کار را بکند که این
دانش آموزان نمازخوان باشند؟ ما باید از مسئوالن
بخواهیم که درباره این موارد جوابگو باشــند و از
آنــان مطالبهگری کنیم و مســئوالن آموزش و
پرورش باید جواب دهند که چرا وضعیت اینگونه
است .اگر وضع از اینجا خراب شود تا آخر خراب

به این سوال که آیا آمریکا شیوهها و ابزارهایی برای
مقابله با این نفوذ دارد پاسخ مثبت داد اما جزئیاتی
ارائه نکرد».
اولین رئیس زن در سیا

جینا هسپل نیز دیروز به عنوان اولین زن در سیا به
ریاست رسید .او که بیشتر عمر حرفهای خود را به
عنوان مامور مخفی فعالیت کرده نقش مستقیمی
در برنامه بازداشت و شکنجه ویژه سازمان سیا در
ســالها قبل ایفا کرده که در جریان آن مظنونان
تروریستی و شــبهنظامیان در اختیار دولتهای
خارجی قرار گرفته و تاسیساتی مخفیانه نگهداری
میشدند و ازســوی پرسنل ســازمان سیا مورد
شــکنجه قرار میگرفتند .براساس این گزارشها،
اولین بازداشتگاه مخفی سازمان سیا در این برنامه
در تایلند بوده که از ســوی خانم هسپل مدیریت
میشده و وی بر بازجویی بیرحمانه از دو مظنون
به نامهای "ابو زبیده" و "عبدالرحیم النشــیری"
نظارت داشته است .به نظر میرسد سیا با مدیریت
جدید به طور تخصصیتری پیش خواهد رفت .از
آنجایی که این سازمان حضور فعالی در اقصی نقاط
جهان دارد و به ویژه آنها در خاورمیانه برای پیشبرد
اهداف ایاالت متحده بازیگر مهمی به شــمار می
روند باید دید در آینده چه تحوالتی رخ خواهد داد.
برجام کار تیلرسون را یکسره کرد

ترامپ درسخنانش درجمع خبرنگاران از خدمات
گذشته تيلرسون تقدير و سپاســگزاري کرد ،اما
در عين حال گفــت :دولت آمريکا بايد از بهترين
اشــخاص اســتفاده کند .رئيس جمهوري آمريکا
افزود :با تيلرســون در موضوعات مختلف از جمله
توافق هســتهاي با ايران اختالف نظر داشــتم و
ديــدگاه هايم به پمپئو نزديکتر و با او هميشــه
اتفاق نظر داشــته ام .ترامپ اضافه کرد :من قصد
عقب نشــيني و بيرون آمدن از توافق هسته اي را
داشتم ،اما تيلرسون با من موافق نبود.به نظر من
توافق هسته اي به شــدت بد بود ،اما تيلرسون با
نظرم موافق نبود .رئيس جمهوري آمريکا ادامه داد:
تصميم به برکناري تيلرسون را بدون بحث و گفت
و گو با وي گرفتم .معرفی وزیر خارجه جدید آنهم
در توئیتر بدون اطالع تیلرســون شاید بسیاری را
به یاد محمود احمدی نژاد انداخت وقتی منوچهر
متکی وزیر خارجه اش را بدون اطالع خود متکی و
درحالی که در سفر سنگال بود برکنار کرد.
حضور رکس تیلرســون در چند ماه اخیر موجب
دوگانگی در سیاســت خارجی دونالد ترامپ شده
بود .حاال با تغییرات جدید و حضور پومپئو به نظر
میرسد کاخ ســفید سیاستی یک دست را پیش
خواهد برد .سیاســتی که بنابر شــواهد و قرائن
موجود ،نه خوشایند ایران است و نه روسیه.
می شود ».آن طور که «انتخاب» نوشته ،وی در
بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه تحریم ها
کار خــود را کرده ،اما خدا ما را حفظ کرد ،گفت:
ما هنوز ایستادهایم اما میدانیم که کمبود بودجه
وجود دارد ولی حقوق نجومی نباید وجود داشته
باشد .باید هرچه میتوانیم کمک کنیم و با مردم
همدردی کنیم و به معیشــت مردم رســیدگی
کنیم ،برخیها جشنهایی میگیرند و پولهای
زیادی خرج میکنند که نباید اینگونه باشد.
آیتاهلل جنتی ادامه داد :هزینههایی که میلیاردی
میشود ،در حالی این اتفاق میافتد که در جای
دیگری ما نیازهای فــراوان داریم؛ نباید اینگونه
باشــد .پس من گفتهام که به عنوان دبیر شورای
نگهبــان آقای رئیس جمهور که اینجا هســتید
در دســتگاههای شما کسانی هستند که انقالبی
نیستند یا الاقل با انقالب فاصله دارند .با این افراد
که نمیشود مردم امید داشته باشند و کسی به
دردشان برسد .من نامه ای به دستم رسیده است
که در یکی از وزارتخانههای بزرگ کســانی که
مسئولیت دارند اعتقادی به انقالب ندارند؛ آقای
روحانی نگذارید که انقالب به دست نااهالن بیفتد.
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بیانیه موگرینی در مورد نشست آتی کمیسیون مشترک برجام
دفترمسئولسیاستخارجیاتحادیهاروپاباانتشاربیانیهایازبرگزارینشستآتیکمیسیون
مشترک برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) در 16مارس ( 25اسفندماه) در وین خبر داد .به گزارش
ایسنا ،بنابر گزارش پایگاه اطالع رسانی اتحادیه اروپا در این بیانیه آمده است که نشست 16مارس به
ریاستهلگااشمیدبهنمایندگیازفدریکاموگرینیمسئولسیاستخارجیاتحادیهاروپاوباحضور
نمایندگانگروه( 3+3چین،فرانسه،آلمان،روسیه،انگیس،آمریکا)وایرانبرگزارخواهدشد.

چهره روز
سخنگویدولت:

خودرئیسجمهور
درموردعدمحضوردرجلسات
مجمع تشخیص توضیح دهد

محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت در نشست
خبری هفتگی خود ،در پاسخ به سوالی در مورد
ادعای یکی از مسئوالن دولت احمدینژاد مبنی
بر خروج اشیای تاریخی در زمان مسئولیت بقایی،
گفت :در خصوص دولت قبل از یازدهم ،سیاست
ما این شد که اطالعات و مدارک خود را به جای
آنکه منتشر کنیم به قوه قضاییه بدهیم تا از طریق
قانونی پیگیری شود .البته این انتقاد به ما وارد
استکهاگرواقعیتهارامیگفتیم،جامعهمتوجه
میشد که ما چه چیزی را تحویل گرفتهایم .البته
عالوه بر دولت ،دستگاههای نظارتی و دیدهبانها
نیز حضور دارند و انتظار داشتیم که آنها هم در
این زمینه به مردم اطالعرسانی کنند .به هر حال
پروندهها در قوه قضاییه است و آنها هم میگویند
دستشان از مدارک و مستندات پر است.
سخنگوی دولت با بیان اینکه من از این پروندهای
که شما به آن اشاره کردید ،بیخبرم ،ادامه داد:
دولت میتوانســت مشابه چنین پروندههایی را
منتشــر کند و از آن نفع سیاسی ببرد اما دنبال
کار اثباتی هستیم .امیدواریم قوه قضاییه با عدالت
و دقت به این مســائل رسیدگی کند .البته این
شبهه هم مطرح میشود که قوه قضاییه با وجود
داشتن مدارک و مستندات کافی و در شرایطی
کــه طرف مقابل در چند وقــت اخیر مواضعی
اتخاذ کرده ،چرا اقدامــی انجام نمیدهد .ما به
قوه قضاییــه اعتماد داریم که آنها افکار عمومی
را روشن میکنند.به گزارش ایسنا ،وی در مورد
عدم حضور رییسجمهور در جلسه استیضاح و
همچنین جلسات مجمع تشخیص مصلحت،
گفت :در زمینه اســتیضاح تقسیم کاری انجام
شــده و معاون اول به مجلــس میرود که پیام
رییسجمهــور را به مجلس برای رای مجدد به
وزرا بیان کرده و امیدوارم نمایندگان به این پیام
اهمیت دهند .درباره عدم حضور رییسجمهور
در جلسه مجمع تشخیص مصلحت،
تنوع تحلیلهــای مختلفی
وجــود داشــت امــا بهترین
کســی که میتواند این
ابهــام را برطــرف کند
خــود رییسجمهور
است .من سخنگوی
ر ییسجمهــو ر
نیســتم بلکــه
سخنگویدولتم.

«سر»ما را بریدید
نه استیضاح را!

ادامه از صفحه اول:
فلذا روشن است که از جلسه دیروز مجلس نه
تنها مردم بهره ای نبرده اند بلکه پول زیادی هم
از جیب شان (بیت المال) خارج شده است.
طبق گفته یک نماینده اصولگرای مجلس ،هر
دقیقه برگزاری جلسه علنی مجلس حدودا
 300میلیون تومان آب می خورد و با احتساب
جلسه  10ساعته دیروز می شود حساب کرد
چه قدر پول از کف رفته است!
-3چندیپیشسلسلهگفتوگوهاوگزارشهایی

را منتشر نمودیم که صرفنظر از اصالح طلب
و اصولگرا ما با معضل افت کیفی پارلمان
مواجه هســتیم .یعنی اگرچه در شــعارها
عنوان می شــود «عصــاره فضایل ملت»
اما در عمل فاصله هایی وجود دارد .به هرحال
یکی از عواملی که باعث این نقیصه شــده
سختگیری بیش از حد فیلترهای انتخاباتی و
نظارتی است .نمی گویم هرکس از راه رسید
رهسپار مجلس شود اما به گونه ای هم نباشد
که جامعه احساس کند وکالی شان فقط نام
«نخبه» دارند و در عمل مجلس را معبری و
مفری برای رســیدن به آرزوهای شخصی
خود می دانند .دیــروز یکی از نمایندگان
موافق استیضاح در شرایطی که ناامید از نتیجه
شده بود در نطق خود گفت« :سر استیضاح
را بریدند!» اما در واقــع باید گفت در این
جلسه سر مجلس را بریدند! روزگاری در
همین مجلس وقتی وزیر استیضاح می شد
آنقدربحث ها عطف به مسائل تخصصی،
مردمی و ملی بود که اگر هم وزیر اصطالحا
می افتاد نمی توانســت و جرات نداشت از
پشــت پرده ای بنالد و اعتراض کند .کما
اینکه وقتی جلسه استیضاح برقرار بود یکی
از وزرای اسبق نوشت« :وقتی به کارنامه و
خاطرات  25سال حضورم در مسئولیت های
اجرایی و سیاســی و فرهنگی نگاه می کنم
بهترین روزش روز استیضاح در مجلس پنجم
بود!استیضاح کنندگان سیاسی بودند و نه»...

در حاشیه
کلینتون" :رد پول را دنبال کنید!"

باخبرشدیم وزیر امور خارجه سابق و نامزد
ســابق دموکراتها در انتخابات ریاست
جمهوری سال  2016میالدی آمریکا در
رابطه با روابط میان رئیسجمهور آمریکا
با همتای روسیاش از مردم خواست "رد
پول را دنبال کنند ".به گزارش ایســنا،
به نقل از پایگاه اینترنتی هیل ،هیالری
کلینتون ،نامزد ســابق دموکراتها در
انتخابات ریاســت جمهوری سال 2016
میــادی آمریکا در جریان ســخنرانی
خود گفت :ترامپ شــباهت شدیدی به
دیکتاتورهــا دارد .او واقعا رویه و رفتار
مستبدانه دیکتاتورها را دوست دارد.

عدم تمایل مردم فرانسه به حضور لوپن

شنیدیم بر اساس نتیجه یک نظرسنجی،
بیش از نیمی از رایدهندگان فرانسوی
از حضور ماریــن لوپــن در انتخابات
ریاست جمهوری  ۲۰۲۲فرانسه استقبال
نمیکنند .بــه گزارش ایســنا ،به نقل
از روزنامه اکســپرس ،این نظرسنجی
حاکی از آن است که نزدیک به دو سوم
رای دهندگان فرانســوی معتقدند ،اگر
راســتگرایی افراطی در فرانسه قدرت
بگیرد ،دموکراسی در این کشور به خطر
خواهد افتاد.

پوتین با  ۶۹درصد آرا پیروز میشود

باخبرشدیم براســاس نظرسنجیهای
نهایی پوتین  ۶۵ساله میتواند با  ۶۹درصد
آرا در انتخابات ریاست جمهوری یکشنبه
 ۱۸مارس روسیه بدون کمک پیروز شود
و دور چهارم ریاســت جمهوری خود را
آغاز کند .به گزارش ایســنا ،به نوشته
روزنامه دیلی میــل ،والدیمیر پوتین،
رئیس جمهوری روســیه از همان آغاز
کمپیــن انتخابات با کمترین تالشــی
فعالیت خود را آغاز کرده و از مناظره با
اپوزیسیون امتناع ورزید.

رسواییدیپلماتیکدرسفرپادشاهبلژیک

باخبرشــدیم هیئت استقبال رسمی در
اوتاوا پیش از سفر فیلیپ پادشاه بلژیک
و همسرش ملکه ماتیلدا به کانادا دچار
یک اشتباه شده و به جای پرچم بلژیک
پرچم آلمان را باال بردند.به گزارش ایلنا
به نقل از روســیا الیوم ،برگزارکنندگان
مراسم استقبال از پادشاه بلژیک ،زمانی
دچار اشتباه شــدند که پرچم کوچک
آلمان را در کنار پرچم کانادا در کنار یک
درخت افرا قرار دادند ،این درخت بیش از
 ۴۰سال پیش از سوی ملکه بلژیک کاشته
شده بود.

توافق می و ماکرون علیه روسیه

شنیدیمدفترنخستوزیرانگلیساعالمکرد
کهترزامیوامانوئلماکرونبرادامههمکاری
دوجانبه برای پاسخ به رفتارهای تهاجمی
روسیه توافق کردند .به گزارش ایلنا به نقل
از روسیه الیوم،در بیانیه دفتر نخستوزیر
روسیه آمده است که نخستوزیر انگلیس
با رئیسجمهوری فرانســه گفتوگو کرد
و درباره آخرین تحــوالت درباره حادثه
مسموم شدن جاسوس روس در بریتانیا در
چهارم مارس و درباره آنچه دولت بریتانیا
در نتیجــه تحقیقات انجام شــده به آن
دست پیدا کردهاند ،گفتوگو کردند .دولت
انگلیس دریافته است که به احتمال بسیار
زیاد روسیه مسئول مسموم کردن سرگئی
اسکریپال و دخترش یولیا ست.

مخالفت آمریکاییها با دیوار ترامپ

نتایج یک نظرســنجی جدید نشان داد
 ۶۰درصد آمریکاییها با تصمیم ترامپ
برای ســاخت یک دیوار در امتداد مرز
مکزیــک مخالفند.به گزارش باشــگاه
خبرنگاران جوان به نقل از نشریه هیل،
این درحالی است که  38درصد شرکت
کنندگان در نظرسنجی اعالم کردند که از
ساخت چنین دیواری استقبال می کنند.

پوتین پدرخوانده من نیست!

باخبرشــدیم کسینا ســابچاک ،نامزد
انتخابات ریاســتجمهوری روســیه،
این شــایعات را کــه والدیمیر پوتین،
رئیس جمهــور کنونی و نامــزد دوباره
انتخابات  ،۲۰۱۸پدرخوانده اوست ،تکذیب
کرد / .گزارش باشگاه خبرنگاران جوان

