دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره  ۳۰۰۰۱۴۱۴۲۷در میان بگذارید.

درخواست آمریکا از کارمندان "غیر ضروری" خود برای خروج از عراق

وزارت خارجــه آمریــکا دیروز از کارمنــدان غیرضروری خود
خواست تا از عراق خارج شوند.
به گزارش ایســنا ،به نقل از اسکای نیوز ،وزارت خارجه آمریکا
دســتور خروج تمامی کارمندان غیرضروری خود از ســفارت
آمریکا در بغداد و کنسولگری آمریکا در اربیل را صادر کرد.
بدیــن ترتیب ،صدور ویزاهای عــادی در این دو مرکز به طور
موقت تعلیق میشود.
در این راســتا یک کارمند ســفارت آمریکا در بغداد از وجود

aftab.yz@gmail.com

نوعی بیثباتی در داخل ســفارت خبــر داد .این
کارمند افزود :نوعی ابهام درباره تحوالت ســفارت
وجود دارد و ما اخبار را از رسانه پیگیری میکنیم،
هیچ ابالغیــهای درباره هیچ چیزی به دســت ما
نرســیده اما نوعی بیثباتی در ســفارتخانه شاهد
هستیم.
وی تاکید کرد :رفتوآمد در داخل ســاختمان ســفارت مثل
هر روز نیســت ،امروز هیچ مراجعه کنندهای نداشتیم و تدابیر

سیاسی

امنیتی بســیار افزایش یافته اما نیروهای امنیتی
نمیتوانند هیچ چیزی به ما بگویند.
پیشتر نیز سفارت واشنگتن در بغداد به شهروندان
آمریکایــی هشــدار داده بود که از ســفر به عراق
خودداری کنند.
سفارت آمریکا در عراق به تمامی شهروندان آمریکایی توصیه
کرده بود که با توجه به «باال گرفتن تنشها» هوشیارانه عمل
کنند.

چرخشهای 180درجهای

برایتاییدصالحیت!
برخی نمایندگان در ماههای پایانی عمر مجلس تالش میکنند
رویکرد خود را تغییر دهند تا برای دور بعد بتوانند
از فیلترهای نظارتی عبور کنند

ابراهیم نکو :اظهار نظرهای دوگانه زمانی
شکل میگیرد که یک فرد شرایط سیاسی
خــود را در خطر تصــور میکند و برای
همین حس خطر گاه از یک گروه که قبال
در آن بــوده فاصله میگیرد و خود را به
گروه جدیدتر متضاد نزدیک میکند.
تعداددیگری از نمایندگان سعی میکنند
با این تغییر رویه جبران مافات کنند تا از
فیلترهایی عبــور کنند و به قدرت مجدد
برسند که مطمئنا این موضوع در شان یک
نمایندهای کــه قصد دارد برای کل ملت
تصمیم بگیرد نیست.
آفتاب یزد -گروه سیاسی :تجربه همه این سالها
به خوبی ایــن نکته را نشــان میدهد که برخی
سیاســیون ایران گاه در گذر زمان آنقدر اظهارات
و مواضعشــان دوگانه و متفاوت میشود که گویی
آدمهای دیگری شدهاند .آدمهایی که در دهههای
متفاوت دگردیســی فکری و اندیشه پیدا کردهاند.
ایــن اواخر اما فراز و نشــیب تغییر مواضع برخی
سیاسیون آنقدر ســریع و ناموزون شده که برای
گوشزد این نکته که ســابقه فالنی در تضاد امروز
با اوست نیازی نیست تا به رفتارهای دهههای قبل
او رجوع کنی ،تنها کافی است که گریزی به رفتار
چندماه پیش وی بزنی.
درهمین راستاست که گاه بسیاری از اصولگرایان
اصالحطلب میشوند گاه بسیاری از اصالحطلبان
اصولگرا .گاهی تندروهــای قدیم معتدلین امروز
تعریف شده و گاه معتدلین دیروز تندروهای امروز،
سنتیها تحولخواه میشوند و تحولخواهان به یاد
ســنت میافتند .آنچه تغییرناپذیر است تغییرات
مواضع سیاسیون ایران است آنگونه که بعضا مردم
نه به حرفهای جسورانه آنها در برهههای خاص-
عمدتا انتخاباتــی – دل میبندند و نه اظهارات آن
را که رادیکالترین اظهارات را بیان میکند جدی
میانگارند و متفاوت با اعتدالیون.
دم دمای انتخابات که میشود بسیاری از سیاسیون
دگرگون جلوه میکنند .حــال گاه این دگرگونی
بنا به شــرایط و مصلحتهای آنان به راست غش
میکند وگاه به چپ.
معمولش هم این است که سیاسیون برای کاندیدا
و تایید صالحیت شــدن از سوی شورای نگهبان،
رفتــاری متفاوت با بعد از تایید صالحیت شــدن
از خود بــروز میدهند .یعنی آنجایی که رای نهاد
نظارتی را میخواهند محافظهکار میشوند و آنجا
که محتاج رای مردم هستند بیپروا موضعگیری
میکنند.

و باید گفت این گونه رفتارها بیشتر در چهرههای
اصالحطلب یافت میشــود؛ چهرههایی دوگانه تا
قبل تایید صالحیت و بعد از آن.
>نمایندگاندرصدر

بیتردید بارزترین مصداق برای این مدعا میتواند
برخی نمایندگان مجلس یا کاندیداهای نمایندگی
باشند .هنوز چند روزی از اظهارات متفاوت یکی از
نمایندگان مجلس راجع به یکی از نهادهای کشور-
که پیشتر منتقد آن بود -در تعریف و تمجید از آن
نگذشته است که اظهارات یکی دیگر از نمایندگان
باعث تعجب ناظران شد .اظهاراتی که شاید کمتر
اصولگرای تندرویی آن را بیان میکرد .او که پیشتر
بارها گفته بود باید مردم را آزاد گذاشــت و یکبار
طرح رفراندوم را در برخی موضوعات مطرح کرد.
چند روز پیش خواستار شــاق زدن تماشاچیان
خاطی بازی پرســپولیس ســپاهان برای نهادینه
کردن فرهنگ در جامعه شد.
اکنون هم اظهارات متفاوت یکی دیگر از نمایندگان
اصالحطلب مجلس موج انتقادرا در شــبکههای
اجتماعی دربرداشــته اســت .این نماینده هم از
جمله کســانی بود که در طی ســه ســال واندی
اخیرا در مجلس دهم گاه ســخنانی فراتر از خط
قرمزهــا بیان کرده که ممکن اســت اکنون وبال
گردنــش شــود و منجر به ردصالحیتش شــود.
به نظر میرسد او حاال در این چند ماه پایانی از عمر
مجلس دهم این بار در نطقهایش از دری دیگر و
کامال متفاوت سخن میگوید.
این موضعگیریهای متفاوت این نمایندگان اساسا
این پرســش را پیش میآورد که از چه روی باید
شاهد چنین تغییراتی در لحن کالم آنها باشیم.
بســیاری این تغییر لحن را بیارتبــاط با نزدیک
شــدن به انتخابات  98و تالشــی برای جلب نظر
شورای نگهبان نمیدانند .اما آیا این تغییر رویکرد
در موضعگیریهــای نمایندگان در تصمیمگیری
شورای نگهبان موثراست؟
>درشورای نگهبان اثردارد؟

نعمت احمدی حقوقدان در این باره به آفتاب یزد
میگوید« :نمایندگان در اظهارنظر آزاد هســتند.
اگر نمایندهای در اظهارنظر آزاد نباشد پس لزومی
نداشت قانونگذار در اصول اساسی  84و  86چنین
موردی را ذکر کند .وقتی نماینده نتواند اظهارنظر
کند پس چه کســی این کار را انجام دهد؟ حتی
اگر آن اظهارنظر اشــتباه باشد او نماینده است و
در این باره باید آزاد باشــد نه آنکــه از ترس رد
صالحیت شــدن در ماههای آخر نمایندگیاش

قصد دارد برای کل ملت تصمیم بگیرد نیست».
تغییر موضع دهد».
نکو اظهــار میکنــد« :البته ایــن تغییر موضع
وی ادامه میدهد« :از طرفی شــورای نگهبان هم
نمایندگان را در گروهی دیگر به شــکلی دیگر نیز
از لحاظ قانونی نمیتواند کسی را به واسطه اظهار
دیدهایــم .زمانی که گروهــی از اصولگرایان برای
نظر رد صالحیت کند .اما اگر نماینده اظهارنظری
رایآوری در گــروه امید و اصالحطلبان خود را جا
کرده که منجر به طرح شــکایتی شده و طبق آن
زدند .بعید نیســت اکنون هــم برخی به اصطالح
حکمیصادر شده باشد که فرد از حقوق اجتماعی
اصالحطلبان بــرای رای شــورای نگهبان تغییر
یا از فعالیت سیاســی محروم شده باشد آن موقع
مسیردهند!»
وضعیت فــرق میکند و باید منتظر رد صالحیت
این فعال سیاسی میگوید « :قطعا چنین مسائلی
وی بود».
قابل قبول نیست .البته برخی از این نمایندگان با
این حقوقدان این نکته را نیز اضافه میکند « :اگر
برخی تغییر مواضع خود نشان میدهند که به فکر
آن حکم ارتباطی با محرومیت اجتماعی نداشــته
جایگاههای باالتری هســتند ولی غافل از اینکه با
باشد و صرفا محکومیتهای قابل حل باشد بازهم
این موضوع جایگاه نمایندگی خود را نیز از دست
نباید فرد ردصالحیت شود».
میدهند و به واسطه این دوگانگی نزد مردم منفور
>جبران مافات
میشوند».
وی گفت« :اخیــرا اظهارنظر دو نماینده که حتی
ابراهیــم نکو نماینده ســابق مجلس امــا درباره
مخالفین جناحی آنها دوست ندارند که آنها تغییر
رفتارشناســی نمایندگان و تغییر مواضعشان به
مو ضع و رفتار بدهند در مورد مســائل فرهنگی
آفتاب یزد میگوید« :متاسفانه گاهی اوقات مردم با
ســرو صدای زیادی به پا
دیدن نمایندگان احساس
میکننــد او در ابتدای نعمت احمــدی :نمایندگان در اظهارنظر کرده است .آنها به گونهای
نمایندگی یک شخصیت آزاد هستند .اگر نمایندهای در اظهارنظر اظهارنظــر کردهانــد که
داشــته و شخصیت دوم آزاد نباشد پس لزوم 
ی نداشت قانونگذار شــاید مواضعی تندتر از
را همچون بدلی از او در در اصول اساسی  84و  86چنین موردی رادیکالهای اصولگرایان
مراحــل پایانی مجلس را ذکر کند .وقتی نماینده نتواند اظهارنظر محسوب میشود .اینکه
مشــاهده میکننــد .کند پس چه کسی این کار را انجام دهد؟ نماینده اصالحطلبی حکم
مطئنا این موضوع برای از طرفی شــورای نگهبان هــم از لحاظ شــاق از طــرف قاضی
مجلس هیچ کشــوری قانونی نمیتواند کسی را به واسطه اظهار صــادر کند یا خواســتار
خــوب نیســت .آن هم نظر رد صالحیت کند .امــا اگر نماینده اخراج مدیران مدارســی
با توجه به اینکــه افراد اظهارنظری کــرده که منجــر به طرح کــه در آن یکســری
ســعی میکنند با توجه شکایتی شــده و طبق آن حکمیصادر شادیهای خاص هر چند
به موضعگیریهای یک شده باشــد که فرد از حقوق اجتماعی یا غلط صورت گرفته است
فــرد بــه او رای دهند .از فعالیت سیاسی محروم شده باشد آن بشــود چه معنی دارد؟
همواره در طــول دوران موقع وضعیت فرق میکند
بدیهی است عدهای فکر
کنند کــه این نماینده با
نمایندگــی یــک فرد
چنین اقدامیبه دنبال تبرئه خود از رد صالحیتها
اظهارنظرهای دوگانهای از ســوی او در مقایســه
به خاطر مواضع پیشــینش میگــردد یا در فکر
با شروع کار نمایندگیاش شــاهد بودیم ،در این
ریاستجمهوری است».
میان ،برخی نمایندگان از خود چهرهای با چرخش
صدوهشتاددرجهای و متناقض میبینیم».
>شاید خودشان را نشان دادند
وی اضافه میکند« :اظهار نظرهای دوگانه زمانی
شــکل میگیرد که یک فرد شرایط سیاسی خود
بی تردید وقتی کســی که زمانی ســردمدار یک
را در خطر تصور میکند و برای همین حس خطر
جنــاح بوده اســت اکنــون برخــاف آن جناح
گاه از یک گروه که قبال در آن بوده فاصله میگیرد
ســخن یا اظهارنظری بیان میکنــد و این روی
و خود را به گروه جدیدتر متضاد نزدیک میکند».
مــردم تاثیرگذارخواهد بود .البتــه ناگفته نماند
وی ادامــه میدهد« :تعداددیگــری از نمایندگان
در این بین عدهای نیــز اعتقاد دارند که اظهارات
اخیــر برخی نماینــدگان را نبایــد تغییر موضع
سعی میکنند با این تغییر رویه جبران مافات کنند
دانســت بلکه صرفا خود واقعیشــان را بیشــتر
تا از فیلترهایی عبور کنند و به قدرت مجدد برسند
آشکار کردند.
که مطمئنا این موضوع در شان یک نمایندهای که

رسانههای عربی مطرح کردند

ادعای سفر یک مقام عالیرتبه قطری به تهران

رسانههای عربی در اخبار ضد و نقیضی مدعی
شــدند که طی دور روز گذشته یک مقام عالی
رتبه قطری به تهران ســفر کــرده و با مقامات
عالی رتبه کشــورمان دیدار کرده است .روزنامه
القدس العربی چاپ لندن مدعی شــد که سه
روز پیش محمد بن عبدالرحمن آل ثانی ،وزیر
خارجه قطر در سفر غیرعلنی به تهران آمده و با
مسئوالن جمهوری اسالمی ایران از جمله محمد
جواد ظریف ،وزیر خارجه ایران دیدار و گفتوگو
کرده اســت .یک منبع که خواستار عدم فاش
شدن نامش شده است مدعی شد :واشنگتن از
سفر محمد بن عبدالرحمن که معلوم نیست در
چارچــوب روابط دوجانبه یا کاهش تنش میان
ایران و آمریکا بوده است ،آگاهی داشت .در این
راستا شبکه بی بی سی عربی نیز مدعی شد که
در روز شنبه  ۱۱میساعت هفت بعد از ظهر یک
هواپیمای قطــری امیری از نوع ایرباس A320
در تهران نشســت و ساعت  ۱۰:۳۰همان شب
به دوحه بازگشت.
این شبکه نوشــت :روز بعد یک روزنامه ایرانی
اعالم کــرد که امیر قطر به تهران ســفر کرده

اســت اما یک منبع رسمی ایرانی در گفت وگو
با بیبیســی این خبر را تکذیــب کرد .به نظر
میرســد که تکذیب ســفر امیر قطر به تهران
به معنای تکذیب سفر هر شخصیت عالی رتبه
قطری در آن شب نیســت و با توجه به روابط
خوب دوحه با تهران و واشــنگتن ممکن است
پیامهایــی از طریق کانال قطر میــان ایران و
آمریکا رد و بدل شــده باشد .به گزارش ایسنا،
روز چهارشنبه گذشته  ۱۸اردیبهشت ( ۸می)
نیز وزارت خارجه قطر اعالم کرد که محمد بن
عبدالرحمن ،وزیر خارجه قطر پیامی در رابطه
بــا روابط دوجانبه ایران و قطر و راههای تقویت
و گســترش آن به محمد جــواد ظریف ،وزیر
خارجه ایران ارســال کرده است .بر اساس این
گزارش ،فهد احمد الحمر ،کاردار سفارت قطر در
جمهوری اسالمی ایران در جریان دیدار با علی
رضا عنایتی ،مدیرکل خلیج فارس وزارت خارجه
ایران این پیام را به وی تحویل داده است .ادعای
این رسانهها در حالی مطرح میشود که محمد
جواد ظریف طی روزهای اخیر در سفر و خارج
از کشور بوده است.

بعیدینژاد:

اروپا پیام ایران را جدی بگیرد

حمید بعیدی نژاد ،ســفیر ایــران در لندن در
گفتوگــوی اختصاصی با شــبکه انگلیســی
اسکاینیوز درباره ابراز نگرانی اخیر جرمیهانت،
وزیر امــور خارجه انگلیس دربــاره عواقب این
تصمیــم برای ایــران گفت :اگر آنهــا نتوانند
راهکاری پیدا کنند پیامدهای خطرناکی از سوی
ایران ایجاد خواهد شد و پیش از این نیز تشریح
کردهایــم که این پیامدها چه خواهند بود و اگر
ظرف  ۶۰روز راهکاری در میان نباشــد ،ایران
مرحله دوم اقدامات خود را که اعالم شده است
انجام خواهد داد؛ مطمئناً شــرایط بدتر خواهد
شــد .امیدواریم این پیام ایران را بســیار جدی
گرفته و راهکاری بیابند.
وی در ادامــه درباره این کــه این اقدام متقابل
ایران از ســوی شــرکای اروپایــی برجام یک
اولتیماتوم تلقی شده است توضیح داد :این یک
اولتیماتوم نیســت بلکه تنها درخواستی برای
اجرای مؤثر توافق هستهای میباشد .توافقی در
میان است که دستاوردی چندجانبه و موفقیتی
در دیپلماسی چندجانبه بوده است و آنچه ایران
میخواهد ،اجرای این توافق است.

پوتین:

ایران شفافترین برنامه هستهای دنیا را دارد

«والدیمیر پوتین» ،رئیسجمهور روسیه گفت که
ایران با توافق هستهای برجام ،شفافترین کشور
دنیا است.به گزارش فارس به نقل از اینترفکس،
پوتین در کنفرانس خبری مشترک با «الکساندر
وندر ولن» ،رئیسجمهور اتریش گفت[« :برنامه
هســتهای] ایران ،ذیل برجام شفافترین برنامه

در دنیا است و بیشــترین بازرسیها از آن انجام
میشــود».او همچنین با ابراز تأســف از اینکه
«برجام در حال تخریب شــدن است» گفت که
ایران بایــد در برجام باقی بماند.پوتین در بخش
دیگری از ســخنانش مدعی شــد اتحادیه اروپا
نمیتواند کاری برای نجــات برجام انجام دهد.

او خــروج ایــران از برجام را اقدامــی «غیرقابل
توصیــه» توصیف کرد و گفت« :فــردای روزی
کــه ایران خــروج از برجام را اعــام کند همه
فراموش خواهنــد کرد که آمریــکا نابودی این
توافق را کلیــد زده و همه تقصیرها گردن ایران
خواهد افتاد».

به گزارش ایسنا ،سفیر کشورمان در لندن درباره
جنگ روانی اخیری کــه آمریکا از طریق اعزام
برخی ادوات جنگی به خاورمیانه فرستاده است،
احتمال وقوع جنگ و آمادگــی ایران برای آن
گفــت :من فکر میکنم این بخشــی از تمرین
نظامی نمایشی دولت آمریکا است .تحلیل ما این
است که آمریکا یا حداقل رئیسجمهور ترامپ،
نمیخواهد وارد یک درگیــری نظامی با ایران
شــود به دلیل این که میداند این اقدام تا چه
اندازه میتواند برای آمریکا و منطقه [خاورمیانه]
فاجعهبار باشد .اما با وجود این که ما از هرگونه
گســترش دامنه تنش نظامی در منطقه دوری
جســتهایم ،من اطمینان میدهــم که دولت و
نیروهای مســلح ایران برای هــر احتمالی در
منطقه آمادگی کامل دارند .بنابراین آنها نباید
عزم ایران را برای مقابله با گسترش تنشها در
منطقه بیازمایند .ما برای هرگونه احتمالی آماده
هســتیم .برای اولین بار میتوانم با اطمینان به
شــما بگویم که مردم ایران از حکومت خود در
راستای آماده شــدن برای چنین احتماالت و
سناریوهایی مختلف کام ً
ال حمایت میکنند.
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آغازتوقفبرخیتعهداتبرجامیبراساسدستورشورایعالیامنیتملی
توقف برخی تعهدات برجامی بر اساس دستور شورای عالی امنیت ملی آغاز شد .یک مقام
مطلع در سازمان انرژی اتمی اعالم کرد :اجرای برنامههای مربوط به توقف برخی تعهدات
کشور در برجام که در بیانیه شورای عالی امنیت ملی بر آن تاکید شده آغاز شده است .وی
افزود :توقف برنامههای مربوط به رعایت سقف تولید اورانیوم غنی شده و همچنین تولید بدون
محدودیت آب سنگین در تاسیسات اراک برنامههایی است که با جدیت دنبال میشود/.ایسنا

دادگاه
مشروح چهارمین جلسه محاکمه متهمان پرونده شرکت پدیده

تبلیغات غیرواقعی باهدف باال بردن کاذب قیمت سهام پدیده

چهارمین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمین
پرونده شــرکت پدیده در دادگاه ویژه رسیدگی
به جرایم اخاللگران در نظام اقتصادی کشور ،با
حضور جمعی از شکات ،سهامداران ،نمایندگان
ســازمانها و ادارات دولتــی ،وکالی مدافــع
متهمین ،اصحاب رســانه و مطبوعات و وکالی
شــکات به ریاســت قاضی منصوری در مشهد
برگزار شــد.در ابتدای جلســه قاضی منصوری
با اشاره به روند رســیدگی به پرونده و با اعالم
رســمیت دادگاه ،از حاضران خواســت تا نظم
جلســه و موازین تذکر داده شــده قانونی را در
صحن علنی رعایت کنند .پس از انجام مواجهه
حضوری بین متهمین و کارشناســان حاضر در
صحــن علنی ،قاضی منصوری از یکی از وکالی
جمعی از شــکات خواســت تا نســبت به ارائه
شــکایت و مطالب خود اقدام کنــد .باتوجه به
اتمام اظهارات وکیل شکات ،قاضی منصوری از
نمایندگان جمعی از شکات حاضر نیز خواست
تا به بیان شــکایت خود علیه متهمین پرونده
بپردازند .در این هنگام رئیس جلســه از شکات
این پرونده خواســت تا لوایح خــود را به دفتر
دادگاه ویژه رســیدگی به جرایم اخاللگران در
نظام اقتصادی کشــور در مشهد تسلیم نمایند.
پــس از آن رئیس دادگاه از نماینده دادســتان
عمومی و انقالب مرکز خراسان رضوی خواست
تا کیفرخواســت متهم محمدرضا ریاحی فرزند
علی اصغر را قرائت نماید .مشــارکت در اخالل
عمده و کالن در نظام اقتصادی کشور ،تصاحب
و حیف و میل اموال مردم و تشــکیل شــبکه
کالهبرداری با استفاده از تبلیغات عامه از جمله
اتهامات نامبرده طبق کیفرخواست صادره توسط
دادسرای عمومی و انقالب مشهد است .با قرائت
کیفرخواست ،قاضی منصوری از متهم خواست
تا به ســئواالت و اتهامات مطرح شده با در نظر
گرفتن صداقت پاسخ دهد.قاضی منصوری هنگام
تفهیم اتهام و طرح سوال ،خطاب به متهم گفت:
با توجه به حجم عظیم تحقیقات انجام شــده و
گزارشات مراجع قانونی و اقاریر صریح متهمان
در مرحله تحقیقات؛ تاکید میکنم که به سواالت
طرح شده دقیق و مبتنی بر حقیقت پاسخ دهید.
در این هنگام متهــم محمدرضا ریاحی خطاب
به دادگاه گفت :تمامی اظهارات خود در مراحل
مختلــف تحقیقــات مقدماتی را قبــول دارم.
وی گفت :شــرکت پدیده از ســال  ۱۳۹۲وارد
بحران شد و چنانچه دادستانی به موضوع ورود
نمیکرد ،شاهد رویداد مشکالت بسیار بیشتری
میبودیم.متهم ریاحی در پاسخ به سوال دادگاه
مبنی بر نحوه قیمتگذاری سهام شرکت پدیده

گفت :تعیین ارزش قیمت ســهام توسط آقای
پهلــوان صورت میگرفت ،ضمــن اینکه رقابت
با چند شــرکت دیگر تشدیدکننده تخلفات در
زمینه تعیین ارزش ســهام بــود .در این هنگام
نماینده دادستان با اشاره به اقاریر صریح متهم
در مرحله تحقیقات مقدماتی خواســتار پخش
کلیپ سخنان متهم در جمع سهامداران شد که
این درخواســت با موافقت رئیس دادگاه مواجه
شد .پس از پخش مســتندات ارائه شده توسط
نماینده دادستان و پخش کلیپ سخنرانی متهم
ریاحی در جمع ســهامداران؛ قاضی منصوری از
وکیل مدافع متهم محمدرضا ریاحی خواســت
تا به دفاع از موکل خــود بپردازد .پس از اتمام
دفاعیــات وکیل مدافع متهــم ،دادگاه از وکیل
جمعی از شــکات خواســت تا به بیان مطالب
خود بپردازد و پــس از آن نیز قاضی منصوری
از نماینده دادســتان خواســت تا کیفرخواست
متهم احسان محسنی ثانی فرزند محمدرضا را
قرائت کند .متهم محسنی ثانی به واسطه انجام
تبلیغات غیرواقعی؛ در راستای باال بردن کاذب
قیمت ســهام پدیده نقش داشته است و طبق
کیفرخواست صادره توسط دادسرای عمومی و
انقالب مشهد ،نامبرده متهم به معاونت در اخالل
عمده و کالن در نظام اقتصادی کشور از طریق
تســهیل وقوع بزه و ارائه طریق ارتکاب جرم و
تحصیل مال از طریق نامشــروع است .نماینده
داستان در خصوص نحوه عملکرد متهم محسنی
ثانی گفت :نامبــرده به تبلیغات غیرواقعی برای
پدیــده جهت افزایــش قیمت حبابی ســهام،
مبادرت مینموده و علیرغم الزام قانونی به عنوان
"سهامی خاص " در تبلیغات اشارهای نمیشود،
حال آنکه طبق قانون ذکر آن در تبلیغات ،الزامی
بوده اســت .با توجه به اظهارات متهم محسنی
ثانی؛ حســابرس ویژه پرونده با کسب اجازه از
محضــر رئیس دادگاه و در واکنش به ســخنان
متهم گفت :متهم تعداد زیادی ســهام هدیه به
صورت رایگان از این شرکت دریافت کرده است.
پس از انجام مواجهه حضوری بین وکیل جمعی
از شکات و ارائه سخنان نماینده دادستان و وکیل
مدافع متهم ،قاضی منصوری ادامه رسیدگی به
اتهامات متهمین پرونده شرکت پدیده را به صبح
روز پنج شنبه موکول کرد.
به گــزارش میزان ،در پایان چهارمین جلســه
رسیدگی به اتهامات متهمین شرکت موسوم به
پدیده ،جمعی از سهامداران از سعه صدر دادگاه
در استماع سخنان شــکات و جدیت مسئوالن
قضایی در زمینه اجرای قانون؛ تقدیر و تشــکر
کردند.

گزارش کوتاه
فرماندار جوراب ترامپ را پوشید و به رئیسجمهور آمریکا نشان داد
آفتاب یــزد  -گروه

چاپلوسیآمریکایی

سیاسی :تصویــری در
شــبکههای مجــازی
حکایــت از آن دارد که
فرماندار لوییزیانا جوراب
خاص خود را به ترامپ
نشان میدهد ،جورابی
که منقش بــه تصویر
ترامپ اســت .تصاویر
حکایــت از آن دارد که
بیلی نونگســردر مراسم استقبال از دونالد ترامپ
رئیسجمهور آمریکا ناگهان شلوار خود را باال زد و
جورابش را نشان داد که تصویری از رئیسجمهور
آمریــکا روی آن نقش بســته بــود .جورابی که
فرماندار لوییزیانا پوشــیده توسط _ Gumball
 poodleتولید شــده و با عنــوان جوراب دونالد
ترامپ در ســایت آمازون به قیمت  25دالر قرار
داده شده است.
چاپلوســی در همه دنیا مذموم است .چاپلوسی
نوعی رفتار مبالغهآمیز است که میتواند در قالب
کلمات یا نشــان دادن برخی حرکات این منظور
را منتقل کند .خوشایند صاحب منصب یا آدمی
متمول باید قرار گیرد تا نفعی یا دفع ضرری شامل
حال چاپلوس متملقگو شود .در هر صورت این
نوع رفتار اعتراضبرانگیز و گاه نشاندهنده ضعف
شخصیتی است.
تفاوتی نمیکند نماینده مجلس ایران عکس وزیر

را ببوسد یا فرمانداری
در ایالت آمریکا جوراب
منقــش بــه تصویــر
رئیسجمهــور را به پا
کند؛ هــر دوی اینها
زشــت و مبالغهآمیــز
است.
چاپلوســی به ســبک
مقامــات امریکایــی
مســئله تازهای نیست.
برای مثال وزیر خارجه آمریکا در ســخنانی که
رســانههای بینالمللی آن را مضحک دانستهاند
مدعی شده بود که شاید خداوند دونالد ترامپ را
برای حفظ یهودیان فرستاده باشد.
مایک پامپئو وزیر خارجه امریکا در فروردین سال
جاری در گفت و گو با شــبکه خبری سیبیاس
میگوید :به عنوان یک مسیحی به یقین بر این
باور هستم این احتمال وجود دارد که ترامپ در
این برهه از ســوی خداوند همچون ملکه اســتر
(از شخصیتهای تاریخی) برای کمک به نجات
یهودیان از تهدید ایران به زمین فرســتاده شده
باشــد .چاپلوســیهای مقامات آمریکایی صرفا
کارکردهای داخلی ندارد .در میان سیاستمداران
حــال حاضر آمریکا مایک پنــس و نیکی هیلی
شهرهاند به چاپلوســی از مقامات صهیونیستی،
چایلوسیهایی که قطعا برای آنها منافع مادی و
معنوی در پی داشته است.

بین الملل

جریانهای سیاسی سودان بر سر دوره انتقالی  3ساله توافق کردند
شــورای نظامی و ائتالف آزادی و تغییر ســودان
درباره دوره انتقالی  3ســاله و تشــکیل شورای
قانونگذاری با  330عضو به توافق رسیدند.
به گزارش ایرنا به نقل از الخلیج آنالین ،شــورای
نظامی و ائتالف آزادی و تغییر در مورد دوره انتقالی
 3ساله به توافق رسیدند به زودی توافقنامه نهایی
در خصوص دوره انتقالی را امضا خواهند کرد.
آنها همچنین توافق کردند که شورای قانونگذاری
از  330عضو تشــکیل شود که  67درصد اعضا از
نمایندگان ائتالف آزادی و تغییر و  33درصد باقی
مانده از سایر نیروها خواهند بود.
تظاهرات مردم ســودان علیه دولت'عمر البشیر'

رئیس جمهوری مخلوع از 19دسامبر 28( 2018
آذر  )97ابتدا به خاطر افزایش قیمت نان آغاز شد
اما به ســرعت رنگ و بوی سیاسی به خود گرفت
و تظاهر کنندگان خواســتار سرنگونی دولت وی
شدند .ســرانجام ،ارتش ســودان  11آوریل (22
فروردین ماه) در نتیجه اعتراضات چهار ماهه مردم
این کشور ،البشــیر را از ریاست جمهوری خلع و
شورای نظامی اعالم کرد که به مدت دو سال اداره
امور را در دست میگیرد.
برکناری البشــیر ،مردم و احزاب مخالف را راضی
نکرد و آنهــا با ادامه اعتراضات خود خواســتار
واگذاری قدرت به غیر نظامیان هستند.

