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سیاسی

فعاالن عرصه پولشویی مخالف  CFTو  FATFهستند
عبداهللناصریفعالسیاسیاصالحطلبدربارهدالیلمخالفتعدهایبا CFTو FATFگفت:
بخشیازمخالفتهادلیلسیاسیدارد.اینهامخالفینیازجنسکیهان،پایداریوتندروها
هستندکهاگراینلوایحدردولتاحمدینژادتصویبمیشد،آنهامخالفنبودند.بخشدیگریاز
مخالفتهابهدلیلعدمشکوفاییعقالنیاینافراداست.آنهانهدنیارامیشناسندونهحکمرانی
را.نمونهبارزاینمخالفانمدیریتاحمدینژادبودکهتمامکشورراویرانهکرد/.ایسنا

خبر ویژه

با حکم رهبر معظم انقالب اسالمی؛

حجةاالسالمکریمیتبار
نمایندهولیفقیهو
امامجمعه ایالم شد

قضایی

شفافسازیرئیسقوهقضائیه
درباره اظهارات اخیر
برخی از بزرگان حوزه

آیت اهلل آملــی الریجانی رئیس قوه قضاییه
در سخنانی به اظهارات اخیر برخی از بزرگان
حــوزه پیرامون «زندانی کــردن مردان بابت
مهریه از ســوی دستگاه قضایی»پاسخ داد .او
بخشــی از این اظهارات را ناشی از عدم اطالع
کافی دانســت و نکاتی را جهت شفاف سازی
این موضوع بــه تفصیل بیــان کرد.آیت اهلل
آملی الریجانی تصریح کرد :برخی اشــکاالت
نســبت به دستگاه قضایی مطرح میشود که
وقتی از ســوی علمای حوزوی به ویژه برخی
مراجع معظم باشــد باید بیشتر مورد عنایت
قرار گیرد ،زیرا میدانیم که اگر از میان علمای
حوزه کسانی انتقاد میکنند ،نیتشان اصالح
و بهبود وضعیت است و هیچ شائبهای از جهات
دیگر وجود نــدارد .رئیس قوه قضاییه با بیان
اینکه مراجع تقلید ،مــورد اطمینان و محل
رجوع مردم هستند و به نحوی انتقادات مردم
را نیز منعکس میکنند ،ادامه داد :دســتگاه
قضایی نسبت به هر انتقادی باید روی گشاده
داشته باشد ،زیرا معتقدیم که انتقادات سازنده
بــه رفع نقایص و افزایش اقتدار قوه قضاییه و
رضایت مندی مردم کمک میکند .به گزارش
میزان ،رئیس قوه قضاییه با اشــاره به سخنی
از ایــن مرجع بزرگوار تقلید که گفته اســت
«آخر دستگاه قضا باید مطابق اسالم باشد چرا
برخالف اسالم یک عده بروند زندان» یا اینکه
گفته اند «عیب کار ما این اســت که حوزه از
دســتگاه قضا جدا شده و هرکسی برای خود
تصمیمیمیگیرد» یا فرموده اند «دســتگاه
قضایی ما احترام برایشان قائلیم ،بنشینند با
حوزویان و مسائل را حل کنند و بیخود مردم
را به زندان نیندازند ،اما یک گوشهای بنشینند
خودشان بین خودشان توافق بکنند ،قابل حل
نیســت» اظهار کرد :به محضر شریف ایشان
عرض میکنم چرا به گونهای صحبت میشود
که گویی مسئوالن قضایی و قضات شریف از
پس کوه قاف آمده اند؟ ما هم از همین حوزهها
آمده ایم .بسیاری از مسئوالن عالی قضایی و
قضات دستگاه قضا از روحانیون فاضل ،متدین
و جلیل القدر حوزه اند .قضات متدین و فاضلی
در قوه قضاییه فعالیت میکنند که انســان از
دقتها و تعبدشــان به احکام اسالم و فتاوای
فقهاء لــذت میبرد .به ضــرس قاطع عرض
میکنم قاضی عالی رتبه ای نمیشناسم که به
احکام اسالمییا فتاوای الزم االتباع فقهاء عظام
متعبد نباشد لذا
توجه نداشته باشد یا بدانها ّ
این گونه تخطئه را به حق نمیدانم.

بین الملل

انتشار تصاویر و
اسامیمظنونانسعودی
مرتبطباپروندهخاشقجی

رسانههای ترکیه تصاویر و اسامی ۱۵سعودی
را منتشــر کردند و نوشــتند ،مقامات ترکیه
بــه ارتباط آنها با ناپدید شــدن روزنامهنگار و
نویســنده سعودی در کنســولگری عربستان
در اســتانبول ظنین هستند.به گزارش ایسنا،
رســانههای ترکیهای اعالم کردند :بازپرسان
معتقدند ،افراد مظنون در "شــکنجه" جمال
خاشــقجی روزنامهنــگار و نویســنده منتقد
ســعودی و "قتل" او بعد از "ناپدید شدنش"
درساختمانکنسولگریدستدارند.سعودیهایی
که نامشــان در ترکیه رسانهای شــده است،
مشعل سعد البستانی ،صال ح محمد الطبیقی،
نایف حســن العریفی ،محمد سعد الزهرانی،
منصور عثمان أباحسین ،خالد عایض الطیبی،
عبدالعزیزمحمدالحساوی،ولیدعبداهللالشهری،
ترکی مشرف الشهری ،ثائر غالب الحربی ،ماهر
عبــد العزیز مترب ،فهد شــبیب البلوی ،بدر
الفی العتیبی ،مصطفی محمد المدنی ،سیف
سعد القحطانی هستند.این روزنامهها اطالعات
بیشــتری دربــاره آنچه این  ۱۵ســعودی در
اســتانبول انجام دادهاند ارائه نکردند اما تاکید
کردند ،این لیســت منتشر شده پیشبینیها
درباره دســت داشــتن این تیــم  ۱۵نفره در
ناپدید شدن خاشقجی را تقویت میکند.شبکه
سیانان ترک نیز شــب گذشته در گزارشی
آورد ،هویت هفت مظنون مرتبط به ناپدید شدن
خاشــقجی شناسایی شــده اســت .این امر
بعد از بررسی  ۱۵۰دوربین کار گذاشته شده در
اطراف کنسولگری بوده است .بخش تحقیقات
پلیس ترکیه تنهــا دوربینهای خیابان خارج
از کنســولگری را بررسی کرده چراکه مقامات
سعودی مدعی شــدند دوربینهای مداربسته
داخل کنسولگری در روز حادثه کار نمیکردند.
شــبکه "ان تی وی" نهم اکتبر جاری گزارش
داد ،تمام مظنونان در حالی در تصاویر مشاهده
شــدهاند که نیم ساعت قبل از خاشقجی وارد
کنسولگری شده و سه ساعت بعد آنجا را ترک
کردهاند.این مظنونان با دو خودرو کنسولگری
را ترک کردهاند که پلیس به پالک آنها دست
یافته است .نکته مهم دیگر این است که پلیس
اعالم کرده ۱۵ ،شهروند سعودی با دو هواپیمای
ویژه در روز حادثه به استانبول رفتهاند.همچنین
خبرگزاری آناتولی ترکیه گزارش داد ،نیروهای
امنیتی ترکیه دو هواپیمایی را که در روز ناپدید
شــدن خاشقجی وارد کشورشان شده بودند و
نیز سرنشینان آن را تفتیش کردند اما اثری از او
نیافتند.این منبع خبری افزود :نیروهای امنیتی
ترکیهبعدازاینکههیچچیزمرتبطباناپدیدشدن
خاشقجی در این هواپیما را نیافتند به آن اجازه
دادند ترکیه را ترک کند.

عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان ،با اشاره
به جلسه شورای نگهبان اظهار داشت :در نشست خود
بخشهای باقیمانده از الیحــه «الحاق دولت ایران به
کنوانســیون مقابله با جرایم ســازمان یافته فراملی»
(پالرمو) و الیحه «اصالح قانون مبارزه با پولشــویی»
(از لوایح مرتبط با  )FATFبررســی شــد.وی افــزود :با توجه به
اصالحات صورت گرفته در مجلس ،ایرادات شورای نگهبان به این
دو الیحه برطرف شــده است و از نظر شــورا ایرادی وجود ندارد

آفتاب یزد -گروه سیاســی :خبر اســتعفای
نیکی هیلی ســفیر آمریکا در سازمان ملل نه تنها
برای پامپئو و جان بولتون که سرســختانه مخالف
حضورهیلی در کاخ سفید بودند بلکه برای ایرانیها
که طی دو سال گذشته با مواضع سرسخت هیلی
آشــنا هســتند ،خوشــایند بود تا آنجا که از او به
عنــوان کالنتر یاد کردند .اما برای ترامپ که هیلی
را دوســتی خاص و فوق العاده خوانده بود چندان
مطلوب و خوشــایند نبود؛ این مهــم را میتوان از
تردیدها و اما و اگرهای نخســت او برای موافقت با
استعفای هیلی دریافت .زیرا او حتی پس از موافقت
با استعفای نیکی هیلی بازهم گفت که هیلی قصد
دارد اســتراحت کند .او میتواند در نقشی دیگر به
دولتش بازگردد و در این مــورد انتخاب با خود او
است .به هر روی دونالد ترامپ با توجه به نزدیک شدن
انتخابــات میــان دورهای کنگــره و همچنیــن
فشار پامپئو و بولتون به تعبیر برخی از تحلیلگران
برای خارج ســاختن هیلی از کاخ سفید سرانجام
با اســتعفای هیلی موافقت کرد .به گفته برخی از
رســانههای آمریکایی ،از میان گزینههای احتمالی
ریچارد گرنل ســفیر آمریکا در آلمان ،کلی آیوت
 50ســاله ،حقوقدان و سیاستمدار جمهوریخواه
آمریکایی ،جان بولتون مشاور امنیت ملی آمریکا و
بیش از همه انتخاب دیبا پاول مصری تبار به عنوان
جانشین هیلی در ســازمان ملل بسیار محتملتر
است .به همین دلیل علی بیگدلی تحلیلگر مسائل
بین الملل بر این باور است که دیبا پاول اگرچه یک
جمهوری خواه است اما روحیه پرخاشگرانه هیلی را
نسبت به ایران ندارد.
> خداحافظی هیلی از سازمان ملل

ســرانجام دونالد ترامپ با اســتعفای نیکی هیلی
نماینده ضد ایرانی و تندروی آمریکا در ســازمان
ملــل موافقت کرد .همان نماینده ای که با مواضع
سرســختانه اش نســبت به ایران برای ترامپ و
یارانش در کاخ سفید ســنگ تمام گذاشته بود و
طی دو سال گذشته مواضعی چندین برابر خشن تر
از سایردولتمردان ترامپ نشان داد ،طی روزهای
اخیر نامه استعفای خود را به دونالد ترامپ تقدیم
کرد و ترامــپ هم پس از کمیپافشــاری و اما و
اگرهای بســیار با اسعتفای او موافقت کرد .دونالد
ترامپ روز گذشــته نیکی هیلی را دوست و فردی
خاص خطاب کرد و گفت که او به عنوان ســفیر
آمریکا در ســازمان ملل "فوقالعاده" عمل کرده
اســت .رئیس جمهور آمریــکا همچنین افزود که
نیکی هیلی شــش ماه پیش بــه او خبر داده که
میخواهد در پایان ســال  2018میالدی و بعد از
دو ســال نمایندگی آمریکا در سازمان ملل از این
کار کنار برود .نیکی همان کسی که طی دو سال
گذشــته صدها بار ایران را خطرناک خطاب کرد
و همه توان خــود را برای بدتر کردن اوضاع علیه
ایران به کار برد ،روز گذشته پس از موافقت ترامپ
با استعفایش اظهار کرد :برنامهای برای شرکت در
انتخابات ریاست جمهوری ندارم.
> واکنش ایران به استعفای نیکی هیلی

قضائی

متهمسکهثامن
قصد فرار به کانادا را داشت

رئیس پلیس فتا نیروی انتظامی(ناجا) با کذب
خواندن ادعای قصد بازگشت متهم سکه ثامن
گفت :این متهم با برنامه ریزی قبلی بیست و
سوم شهریور به دبی و از آنجا به کشور دیگر
رفت و با دو شرکتی که در کانادا ثبت کرده بود،
قصد رفتن به این کشــور را داشت.ســردار
کمالهادیان فر در نشســت خبــری افزود:
هفته نیــروی انتظامیهفته ای برای گزارش
بیشــتر اقدامات و فعالیتهای انجام شــده
اســت و با توجه به بحث روز ،موضوع سایت
ســکه ثامن را مطــرح میکنــم.وی ادامه
داد :این شــرکت به مدت  2ســال با مجوز
اتحادیه طال و جواهر شهرستان بناب فعالیت
میکرد؛ ابتدا فعالیت این شــرکت در زمینه
طالی خرد بود و به صــورت مجازی تبادل
ســکه انجام دهد درحالی که سکه و طالیی
تبادل نمیشــد.رئیس پلیس فتا گفت :هزار
نفر عضو ســایت و کانال ســکه ثامن شدند
که  6هزار نفــر دارای تراکنش مالی بودند و
متهم با ایجاد ظرفیت تراکنش ســیگنالها،
افراد ســرمایه گذار را موفق و الگو محسوب
میکرد.وی افزود :فردی بود که  ١٠٠میلیون
تومان سرمایه گذاری کرد و کمتر از سه ماه
هفت میلیــارد تومان ســود دریافت کرد.به
گزارش ایرنا ،سردارهادیان فر با کذب خواندن
ادعای اعداد نجومی ،بیان آن را توســط افراد
ضــد انقالب خواند و گفــت ١٧٠٠ :میلیارد
تومان نهایت تراکنش سکه ثامن بود.به گفته
وی ،کل افرادی که تاکنون به عنوان شــاکی
بــه مراجع قضایی و پلیس مراجعه کرده اند،
 ١٧٠٠نفر با مبلغ  ١٠میلیون تا  ١٠میلیارد
تومان اســت که عمده موضوعات در تهران،
مشهد ،اصفهان و تبریز اتفاق افتاد.

اســتعفای غیرمنتظره نماینده آمریکا در سازمان
ملل ،واکنش مقامهای ایران درســازمان ملل را به
همراه داشــت که مورد توجه رسانههای جهان به
ویژه رسانههای صهیونیستی قرار گرفت .از این رو،
علیرضا میریوســفی رییس دفتر رســانهای دفتر
نمایندگی ایران در ســازمان ملــل در توییتر خود
نوشــت :کالنتر محل اســتعفا داد .ما نمیدانیم او
که بــود و به دنبال چه بود اما او واقعا با بیانیههای
ل زا بود و منجر
جاهالنهاش در ســازمان ملل مشک 
به انزوای آمریکا شده بود .غالمعلی خوشرو نماینده
ایران در این سازمان نیز با اشاره به استعفای هیلی
گفت :سیاستهای یک جانبه آمریکا و خروج این
کشــور از توافقهای بین المللــی از جمله توافق
حجت االسالم و المسلمین منتظری دادستان
کل کشــور با اشــاره به اظهــارات معاون اول
رییس جمهور در رابطه با راه عبور از شــرایط
فعلــی و اینکه تالش کنیم بــا راههای خوب و
مدیران با انگیزه از این دوران عبور کنیم ،اظهار
کرد :این ســخن معاون اول رئیس جمهور که
بعد از ریاســت جمهور مقــام اول بر مجموعه
دســتگاه اجرایی دارد را قبول داریم و شرایط
امروز میطلبد مدیران ســالم و با انگیزه باشند
و اگر کسی خیانت کرد مهر آن بر پیشانی اش
زده و به مردم معرفی شود و ما صددرصد این
موضوع را قبول داریم.دادســتان کل کشور با
طرح این ســوال که شــما چند نفر از مدیران
خائن را تاکنــون به دســتگاه قضایی معرفی

چرا ترامپ نگران است
آمریکا ونزوئال شود؟
ادامه از صفحه اول:
البته او میگوید طرح جایگزینی را ارائه میکند که
برخالف بسته حمایتی اوباما مالیات و جریمه ای
شامل آن نمیشود تا به اقشار ضعیف فشار وارد
نشــود .در طرح پیشــنهادی مد نظر ترامپ،
یارانه تخصیص یافته برای خرید بیمه تعدیل
خواهد شد و اجزای اضافی پرداخت حق بیمه
شامل تحت پوشش قراردادن زنان و زایمان و
روانپزشکی و همچنین موارد اورژانسی حذف
میشود.
یکی از دالیل حذف بخش زنان و زایمان در

ایرادات شورای نگهبان به دو الیحه FATFرفع شد

امــا نظراتی که مجمع تشــخیص مصلحت نظام در
خصوص مغایرت این لوایح با سیاستهای کلی نظام
در بخــش امنیتی و اقتصاد مقاومتی وجود داشــت،
هنوز لحاظ نشــده ،به همین دلیل این دو الیحه را
به مجلس فرســتادیم تا نظرات مجمــع را لحاظ و
به ما اعالم کنند .سخنگوی شــورای نگهبان تصریح کرد :بررسی
نظرات مجمع تشــخیص مصلحت نظام و اعالم لحاظ نشــدن آن
در مصوبه مجلس از ســوی ما ،در قالــب انطباق و یا عدم انطباق

مصوبه مجلس با اصل  ۱۱۰قانون اساســی صورت گرفته اســت.
کدخدایی خاطرنشان کرد :الیحه الحاق دولت ایران به کنوانسیون
مبارزه با تامین مالی تروریســم  CFTهم که اخیرا در مجلس به
تصویب رسیده ،در دستور کار امروز شورا نبود.به گزارش مهر ،وی
افزود :همچنین در جلسات اخیر شورای نگهبان ،الیحه ایجاد چند
منطقه آزاد تجاری و صنعتی و ویژه اقتصادی بررسی شد که مغایر
اصل  ۷۴قانون اساســی شناخته شــد و برای تامین نظر شورای
نگهبان به مجلس بازگشت.

کاندیداهای نمایندگی آمریکا در سازمان ملل چه کسانی هستند

جایگزین سوگلی ترامپ

هستهای ایران منجر به انزوای آمریکا شده است.
> ایوانکا جایگزین هیلی ؟!

روز گذشته برخی از گمانهزنیها از این مهم حکایت
میکرد که ایوانکا ترامپ دختر رئیسجمهورآمریکا
و مشــاور دونالد ترامپ در کاخ ســفید قرار است
جایگزین نیکی هیلی در ســازمان ملل شــود اما
ایوانکا احتمال انتخابش را به عنوان نماینده جدید
واشــنگتن در سازمان ملل رد کرد .از سویی رئیس
جمهوری آمریکا در پاسخ به پرسشهای خبرنگاران
مبنی بر احتمال انتصاب دخترش ایوانکا ترامپ به
عنوان سفیر ایاالت متحده نزد سازمان ملل گفت که
ایوانکا میتواند سفیری فوقالعاده نزد سازمان ملل
متحد باشد؛ با این حال او تأکید کرد در صورتی که
چنین امری صورت گیرد ،به «خویشاوندساالری»
متهم میشــود ،مســئلهای که خواهانش نیست.
رئیس جمهوری آمریــکا همچنین تأکید کرد که
فکر نمیکند کسی از ایوانکا برای تصدی این سمت
قابلتر و با صالحیتتر در جهان وجود داشته باشد.
ایوانکا ترامپ" هم طی پیامیدر شــبکه اجتماعی
توئیتر ،قرار گرفتن خود به جای "نیکی هیلی" سفیر
آمریکا در سازمان ملل را رد کرد و افزود :این باعث
افتخار اســت که در کاخ سفید و در کنار همکاران
بســیارعالی خدمت کنم .مــن میدانم که رئیس
جمهور جایگزین توانمندی را به جای سفیر هیلی
معرفی خواهد کرد که آن جایگزین ،من نخواهم بود.
> گزینههای جایگزین هیلی

تنها چند ســاعت پس از اســتعفای نیکی هیلی،
نشــریه آمریکایی اونهال کاندیداهای مختلفی را
به عنوان جایگزین ســفیر سابق آمریکا در سازمان
ملل مطرح کرد که یکــی از این کاندیداها ریچارد
گرنل ،ســفیر آمریکا در آلمان بوده اســت .بر این
اساس ،یک منبع آگاه روزسه شنبه و به دنبال اعالم
خبر استعفای نماینده آمریکا در سازمان ملل اعالم
کرد که احتمال دارد ترامپ «ریچارد گرنل» سفیر
این کشــور در آلمان را به عنوان جانشین «نیکی
هیلی» انتخاب کند .حال آنکه این سفیر ضد ایرانی
آمریکا در آلمان چندی پیش ،از کشورهای جهان
خواسته بود تا مناسبات خود با ایران را قطع کرده و
در جبهه آمریکا قرار بگیرند! پس از گرنل این نشریه
آمریکایی از گزینه دیگری به عنوان جانشین هیلی
نام برد که نام او کلی آیوت  50ســاله ،حقوقدان و
سیاستمدار جمهوریخواه و محافظه کار آمریکایی
اســت .آیوت قب ً
ال نماینده ایالت «نیوهمپشایر» در

دینا پاول ،به احتمال زیاد جایگزین نیکی هیلی میشود

حضرت آیتاهلل خامنهای رهبر معظم انقالب
اسالمی با صدور حکمی حجةاالسالم اهلل نور
کریمی تبــار را بهعنوان نماینده ولیفقیه در
استان و امام جمع ه شهر ایالم منصوب کردند.
به گــزارش پایگاه اطالع رســانی دفتر مقام
معظم رهبری ،متن حکم رهبر انقالب اسالمی
به این شرح است:
بسم اهلل الرحمن الرحیم
جناب حجه االســام آقای حاج شیخ اهلل نور
کریمی تبار دامتافاضاته
در پی اســتعفای جناب حجهاالســام آقای
لطفی دامت توفیقاته از امامت جمعهی ایالم،
با قدردانی و تشکر از خدمات چندین سالهی
ایشان ،جنابعالی را که از میان مردم مؤمن و
وفادار آن استان برخاسته و مدتها به خدمت
در آن ســامان اشتغال داشــته و بحمداهلل از
صالحیت الزم برخوردار میباشید ،به امامت
جمعه و نمایندگی خود منصوب میکنم.
مردم عزیز آن استان مرزی ،دورانهای دشواری
را در ســالهای دفــاع مقدس و پــس از آن
گذرانیده و با همهی مشکالت ،وفاداری خود
به نظام اســامی را حقاً به اثبات رسانیدهاند.
اکنون جنابعالی در میــان این مردم بزرگوار
و فداکار به قبول وظیفهی ســنگینی مفتخر
گشــتهاید .انتظار میرود بــا همهی توان در
خدمتگــزاری به آنان کوشــیده و با تقویت
مجموعههای دلســوز و انقالبی به مجاهدات
فکری و عملــی در زمینههای گوناگون مدد
رســانید .ارتباط نزدیک و صمیمی با جوانان
و ســلوک مردمی با همــگان و بهرهگیری از
نخبگان و دانشــگاهیان را توصیه میکنم و
مزید توفیقات الهی را برای جنابعالی مسألت
مینمایم.
س ّیدعلیخامنهای

دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره  3000141428در میان بگذارید.

مجلس سنای ایاالت متحده بوده است .در موضوع
سیاست مهاجرتی نیز او به رویکردهای تیم ترامپ
نزدیــک بوده و به نفع الیحه اصــاح جامع قانون
مهاجرت رای داده است .آیوت از جمله کسانی است
که با طــرح «هیالری کلینتون» بــرای پذیرفتن
 65هزار پناهنده ســوری در آمریکا مخالفت کرده
بــود .عالوه بر دو گزینه مذکور ،نشــریه آمریکایی
اونهال همچنین با نام بردن از جان بولتون ،او را نیز
به عنوان جانشین احتمالی برای هیلی معرفی کرد.
او پیش تر در دوران ریاســتجمهوری جورج بوش
پســر ،به مدت یک سال عهدهدار سمت نمایندگی
آمریکا در سازمان ملل بوده است.
> دینا پاول ،گزینه محتمل تر کاخ سفید

اگرچه ترامپ همچنان خواستار این است که ایوانکا
را به جای نیکی هیلی به عنوان نماینده دائمیآمریکا
در سازمان ملل معرفی کند اما به نظر میرسد که
نظر یــاران دونالد در کاخ ســفید چیزی برخالف
خواســته رئیس جمهورآمریکا باشد و آنها بیشتر
مایلند دینا پاول مصری تبار را به عنوان جایگزین
نیکی هیلی در سازمان ملل معرفی کنند و معتقدند
که این زن به مواضع جان بولتون مشاور امنیت ملی
ترامپ در کاخ ســفید و مایک پامپئو وزیر خارجه
آمریکا نزدیک تر است .از این رو ،به نظر میرسد که
در این میان احتمال انتخاب دینا پاول معاون سابق
مشاور امنیت ملی ایاالت متحده به عنوان نماینده
دائمیآمریکا در سازمان ملل و جانشین نیکی هیلی
بســیارمحتمل تر و قوی تر باشد .پاول برای مدت
یک سال به عنوان معاون مشاور امنیت ملی آمریکا
کار میکرد اما پس از آن این ســمت را ترک گفت
و در ژانویه  ۲۰۱۸به بانک گلدمن ساکس پیوست.
> مخالفت پامپئو و بولتون با هیلی

علی بیگدلی استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل بین
الملل درباره دلیل اســتعفای نیکــی هیلی و دینا
پــاول جایگزین احتمالی هیلی در ســازمان ملل
و مواضع اش نســبت به ایران به آفتاب یزد گفت:
انتخاب هیلی همزمان با ورود تیلرســون به وزارت
خارجــه بوده اســت .تیلرســون مــرد محترم و
اشراف زاده ای بود که از روحیه بسیار آرامیبرخوردار
بود .اما ترامپ ،نیکی هیلی تندرو و جمهوری خواه
را به عنوان ســفیر آمریکا در سازمان ملل معرفی
کرد .او افزود :نیکی هیلی برخالف تیلرســون آرام
با توجه به ســفارشهای ترامپ و البیهای یهودی
به یک فرد پرخاشگر و به مفهوم واقعی تندرو بدل

گالیه دادستان کل کشور از دیوان محاسبات

چرا حکم انفصال رئیس سابق بانک مرکزی را اعالم نکردید؟

کردید؟ ادامه داد :رئیس دیوان محاســبات در
یــک مصاحبه تلویزیونی در ارتباط با مســائل
اقتصادی و ارز نکتــهای گفتند مبنی بر اینکه
طی بررسیها و اقدامات کارشناسی انجام شده
در دی ماه سال گذشته به این نتیجه رسیدیم
کــه رئیس بانک مرکزی و برخی از معاونین او
مقصر هستند و آنها را محکوم کردهایم ،ولی
به دالیلی این حکم را ابالغ نکردیم و اجرا نشد،
حال ســوال اینجاســت که حکم انفصالی که
دیوان محاســبات صادر کرده اگر قطعی نبوده
طرح مورد نظر ترامپ افزایش ســقط جنین
اســت  .جمهوریخواهان اساســا تحت تاثیر
ایدههــای نوانجیلی ،مخالف ســقط جنین
هســتند و حتی گاهی به دختران جوانی که
باردار شــده و سپس تصمیم به سقط جنین
میگیرند توصیه میکنند پرهیزکاری پیشه
کنند تا مجبور به ســقط جنین نشوند .این
ایده در دوران جرج بوش هم وجود داشت و
آنها به کلی با سقط جنین در موضوع زنان و
زایمان مخالف هستند.
از این رو ترامپ هم به لحاظ سیاسی ( حزبی)
و هم اقتصــادی ( ریخت و پاش بی ضابطه)
طرحهای مرتبط با بیمــه درمانی اوباماکر را
چنان فاجعه آمیز میداند که معتقد اســت
میتواند امریکا را به ونزئال تبدیل کند.

چرا میگویید و اگر بوده چرا اجرا نشده است؟
این مســئول عالی قضایــی ادامــه داد :ادعا
کردند که به لحاظ اینکه نخواســتیم بر مسائل
اقتصــادی تاثیر بگذارد ،درحالی که باید گفت:
التهابــات ارزی از اواخر فروردین به وجود آمد
و این حکم دی ماه صادر شــده است.دادستان
کل کشور خاطرنشان کرد :این حکم اجرا نشد
تا زمانی که رییس بانک مرکزی اســتعفا داد و
بعد از هشت ماه آقای رییس دیوان محاسبات
این موضوع را رسان های کرد.

وا انصافا

ادامه از صفحه اول:

فیالمثل در دولت احمدینژاد همانطور که
ذکر کردم وظیفه داشتند منتقدان و معترضان
را منکوب نمایند تا مبادا رســوا شود آنچه
در دولــت رخ میدهد .در دولت فعلی هم
دستور کارشان اقداماتی است تا مبادا وجهه
پاستورنشینان بین مردم ترمیم گردد .به همین
خاطر است که یکی از این روزنامهها رفرنس
سعودیها و اسرائیلیها در ماجرای برجام
شده بود و یکی دیگر در شرایطی که حتی
بیبی ســی هم جرأت نداشت بگوید دالر
 20هزار تومان میشــود خبر داد به زودی
قیمــت ارز مــرز  20هزار تومــان را هم

گردید که این تندروی و پرخاشگری او در مواضعش
نسبت به ایران کامال مشهود بود .او با حمایتهایش
از رژیم صهیونیســتی توانست فضای کاخ سفید و
فضای سیاســت خارجه آمریکا را به شــدت تحت
تاثیــر خود قــرار دهد .این تحلیلگر مســائل بین
الملل ادامه داد :روحیه پرخاشگرانه او با مواضع ضد
ایرانی و تندروی ترامپ کامال مطابقت داشت اما به
یکباره شرایط تغییرکرد و تیلرسون رفت و پامپئو
جایگزین او در کاخ سفید شد .بیگدلی اظهار کرد:
پامپئو نماینده اوپک در رابطه با کاخ سفید و کنگره
آمریکا بوده اســت و از ســویی ترامپ را نیز همان
البی صهیونیســتی بر ســرکار آورده بود به همین
دلیل مایک پامپئو به جای تیلرسون در جایگاه وزیر
خارجه و همچنین جان بولتون به عنوان مشــاور
امنیت ملی آمریکا بر ســرکار آمــد .این تحلیلگر
بین الملل اذعان کرد :جان بولتون به دلیل نگرش
خشنش نسبت به ایران انتخاب شد .زیرا او بارها در
سازمان مجاهدین (منافقین) خشونت ضد ایرانی اش
را مطرح کرد.
> تغییر به دلیل انتخابات کنگره

این تحلیلگر مســائل سیاست خارجه با بیان اینکه
دیگرجاییبراینیکیهیلیدرکاخسفیدوجودنداشت،
گفت :از چند ماه قبل فتیله نیکی هیلی کم ســوتر
شد ،او به تدریج نسبت به مواضع خودعقب نشینی
کــرد .بیگدلی اظهــار کرد :نیکــی هیلی اگرچه
در آمریکا متولد شــد و به مقام فرمانداری رسیده
بود اما هندی االصل بود .او به مذاق پامپئو و بولتون
خوش نیامد و نمیتوانســتند قبول کنند که یک
بیگانه ،سفیر آمریکا در کاخ سفید باشد .همانطور
که نســبت به اوباما تفکر ضد نژادی وجود داشت
و برخی میگفتند که کاخ ســفید جای ســیاهها
نیســت .در رابطه با هیلی هم چنین تفکری وجود
داشت .او ادامه داد :عالوه براین ،نیکی هیلی سوگلی
ترامپ شــده بود به همین دلیل پامپئو و بولتون با
یکدیگر متحد شده تا نیکی هیلی را از کاخ سفید
خارج کنند .این تحلیلگر مســائل سیاست خارجه
اظهار کرد :کاخ ســفید اکنون در آستانه انتخابات
میان دوره ای کنگره اســت .نیکی هیلی رفتارهای
خشــن و بسیار تندی داشــت در حالی که فضای
عمومیآمریکا از ترامپ و نیکی هیلی دل خوشــی
ندارنــد .بیگدلی افزود :بخشــی از حزب جمهوری
خواه ،ضد زن هستند و به همین دلیل به کلینتون
اجازه ندادند تا به ریاســت جمهوری برسد .نیکی
هیلــی با توجه بــه رویکرد ضــد زن و ضد نژادی
اطرافیان ترامپ نمیتوانست به حیات سیاسی خود
درکاخ سفید ادامه دهد .از این رو با توجه به نزدیک
شدن انتخابات آمریکا چهرههای خشن و تندرو کاخ
ســفید کنار میروند و با جایگزینی پاول چهره ای
یک دست تر و آرام تری از این حزب در کاخ سفید
حاکم خواهند شد.
> پاول و مثلث جدید در کاخ سفید

بیگدلی با بیان اینکه دینا پاول از یک خانواده بسیار
بزرگی در آمریکاســت ،اظهار کرد :کالین پاول هم
وزیر دفاع بوش بوده اســت و از یک خانواده بسیار
معتبر آمریکایی است .او ادامه داد :پاول اگرچه به
عنــوان یک جمهوری خواه رویکرد ضد ایرانی دارد
اما روحیه پرخاشــگری و تنــدروی هیلی را ندارد.
این تحلیلگرمســائل بین الملل افزود :رگههایی از
حزب جمهوری خواه معتقدند که هر فردی نباید
وارد کاخ سفید شود .پاول تا حدی روحیه معتدل تری
نســبت به هیلــی دارد و با جایگزین شــدن او با
نیکی هیلــی وهمچنین ورودش به کاخ ســفید،
فضای امنیتی کاخ ســفید یکدست تر خواهد شد.
بیگدلی در پایان گفــت :مثلث جدید پاول ،مایک
پامپئو و جان بولتون با یکدیگر بهتر میتوانند کار
کنند به همین دلیل دینا پاول با ویژگیهای مذکور
قرار است وارد کاخ سفید شود.
حجت االسالم و المسلمین منتظری با گالیه از
رییس دیوان محاسبات و با طرح چند پرسش،
بیان داشــت :رییس دیوان محاســبات کشور
چرا حکم رییس بانــک مرکزی که محکوم به
انفصال کردید را اجرا نکردید؟ چرا این موضوع
را به بنده به عنوان دادستان کل کشور و عضو
شورای پول و اعتبار اعالم ننمودید؟به گزارش
میزان ،وی اضافه کرد :این از آن مسائلی است
که با هیچ منطقی ســازش نــدارد ،اگر به این
نتیجه رسیدید که یک مدیر کارش در برخورد
با وظایف و مسئولیتهایش به گونهای است که
باید منفصل شــود به چه حقی اجازه میدهید
مدتها در آنجا همچنان باشد و بعد هم شاهد
التهابات بیشتری در عرصه ارز باشیم.
رد میکنــد .اینکــه در آینــده نه چندان
دور چه کنند و چــه رنگی به خود گیرند
اهلل اعلم .احتماال هیچ وقت قرار نیســت
دغدغه شان مردم باشد .شاید برخی اوقات
منافع مشترک پیدا کنند با خلقاهلل اما اصل و
فلسفه وجودیشان چیز دیگری است.
علی ایحال دیروز که صفحه نخست کیهان
و وطــن امروز را دیدم پی بردم که فاصله
طبقاتــی البته از نوع دیگــرش در حوزه
رسانه وجود دارد.
«مــا» در زمان دولت مهــرورزان کتک
میخوردیم اما حق نداشــتیم بگوییم چرا.
لیکن این روزنامههــا امروز با یک تلنگر
هیئت نظارت بدهکار که هیچ بلکه طلبکار
شدهاند .وااسفاو وا انصافا.

