دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره  ۳۰۰۰۱۴۱۴۲7در میان بگذارید.

شاید زمان خوبی برای استیضاح ترامپ باشد

به نظر میرسد «برنی سندرز» سناتور مستقل و نامزد انتخابات
ریاست جمهوری ســال  2020که به پیروزی در انتخابات آتی
امیدوار است از ایده استیضاح ترامپ استقبال میکند.
به گزارش ایرنا به نقل از تارنمای شبکه خبری فاکس نیوز ،سندرز
پس از به هم خوردن جلسه آمریکا با قانونگذاران دموکرات ،گفت:
برای رئیس جمهوری بسیار بد است که از جلسه با خشم بیرون
آید.وی افزود :ما رئیس جمهوری داریم که بسیار حساس است،
بــه دیگران حمله میکند و هر روز برخی را تحقیر میکند و اگر

او نمیتوانــد اندکی انتقاد را تحمل کند ،باید درباره
این که رئیس جمهوری آمریکا باشد ،دوباره فکر کند.
این نامزد انتخابات افزود :من فکر میکنم که اگر او
همچنان از درک قانون اساسی آمریکا ،تفکیک قوا و
این حقیقت غافل باشد که کنگره حق دارد احضاریه
صادر کند و این وظیفه دولت اســت که در جلسات شهادت به
درخواست کنگره شرکت کند ،شاید بهترین زمان برای استیضاح
او باشــد .ترامپ روز چهارشــنبه در حالی که قرار بود با نانسی

aftab.yz@gmail.com

سیاسی

پلوســی رئیس مجلس نماینــدگان آمریکا و چاک
شــومر رهبر اقلیت دموکراتهای سنا دیدار داشته
باشــد ،به خاطر اظهار نظر پلوسی آن را تعلیق کرد
و این دو نماینده به کنگره بازگشتند.
پلوسی پیشتر گفته بود؛ همه دموکراتها معتقدند
که ترامپ در پوشــاندن حقیقت در گزارش بازرس مولر مسئول
کمیته تحقیقات انتخابات ریاســت جمهوری آمریکا در 2016
مشارکت داشته است.
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سومین حمله پهپادی انصارالله به فرودگاه نجران عربستان
یگان پهپادی ارتش یمن وابسته به انصاراهلل اعالم کرد ،یک سامانه پدافند هوایی پاتریوت
ائتالف متجاوز عربی را در فرودگاه نجران در جنوب عربستان هدف قرار داده است.به گزارش
ایسنا ،شبکه المسیره به نقل از یک منبع نظامی که خواست نامش فاش نشود ،گزارش داد ،یگان
پهپادی انصاراهلل عملیات هجومی با پهپاد قاصف از نوع  K۲به فرودگاه نجران انجام داد .این
منبع افزود ،این عملیات پس عملیات اطالعاتی دقیق با موفقیت به هدف اصابت کرد.

قضائی

رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار هزاران نفر از دانشجویان بیان کردند؛

مشکالتنظامپارلمانیبیشازنظامریاستیاست

در دیدار  ۳ساعته هزاران نفر از دانشجویان با رهبر
معظم انقالب اســامی ،نمایندگان تشکلهای
«علمی ،فرهنگی ،اجتماعی ،سیاســی و صنفی
دانشــجویان» حدود دو ساعت به بیان دغدغهها
و دیدگاههــای خود درباره مســائل مختلف روز
پرداختند و حضرت آیت اهلل خامنهای نیز نکات
مهمی درباره مســائل مطرح شده و نیز موضوع
راهبــردی «چگونگی ورود جوانــان به میدان و
شــتاب یافتن حرکت عمومی کشور برای تحقق
چشم انداز روشن انقالب اسالمی» بیان کردند.
رهبر انقالب اســامی در ابتدای ســخنان خود
دانشــجویان و جوانان را به بهره گیری از فرصت
کمنظیر ماه مبارک رمضان برای تقویت رابطه با
خداوند متعال توصیه کردند و گفتند :این فرصت
مغتنم انس با قرآن و نماز و دعا را به یک عادت
نیکو و ماندگار تبدیل کنید.
حضرت آیت اهلل خامنهای در ادامه ،این جلســه
دانشجویی را جلسهای پر نشاط و روحیه جوانی و
سرزندگی را موجب پیشرفت و استفاده از فرصتها
در کشور برشمردند و افزودند :در مطالبتان غالباً
دردهــا و نگرانیها را بیان کردید ،من نیز با بیان
نگرانیها و اشکالها کام ً
ال موافقم ولی توجه داشته
باشــید اگرچه روحیه نشــاط و طلبکاری خیلی
خوب است اما در بیان تعابیر و انتقادها باید دقت
کنید چرا که بیدقتی در بیان ،عالوه بر مؤاخذه
خدایی ،آثار نامطلوب دیگری خواهد داشت.
رهبر انقالب اسالمی سپس با اشاره به چند مورد
از مطالب دانشجویان و در پاسخ به سؤالی مبنی
بر اینکه «آیا اشکاالت و کمبودهای کنونی ناشی
از اشکال ســاختار اســت یا ضعف کارگزاران»،
گفتند :ساختار قانون اساسی ساختار خوبی است
و اشــکالی ندارد ،البته در همه کشورها از جمله
در کشور ما ســاختارها در طول زمان تکمیل و
نواقص و خألهای آنها برطرف میشــود ،همانند
اینکه در گذشته مجمع تشخیص مصلحت نظام
وجود نداشت اما امروز وجود دارد.
ایشــان در خصــوص ایــده «نظــام پارلمانی»
خاطرنشــان کردنــد :این مســائل را در مجمع
بازنگری قانون اساسی به تفصیل بحث کردیم و
به این نتیجه امروز رســیدیم ،چرا که مشکالت
نظام پارلمانی برای کشور بیش از مشکالت نظام
ریاستی است.
رهبر انقالب در جمعبندیِ پاســخ به این سؤال
تأکید کردند :در ســاختار مشــکلی وجود ندارد
البته امــکان کم و زیاد کردن آن وجود دارد ،اما
کارگزاران ،اشکالها ،کوتاهیها ،ناتوانیها و سالیق
گوناگونــی دارند کــه نتیجه آن ایــن کمبودها
میشــود .البته اشتباههای ما مســئوالن مانند
اشخاص عادی نیست و شکافهای بزرگی در متن
جامعه ایجاد میکند.
نکته بعــدی که حضرت آیــت اهلل خامنهای به
آن پرداختند ،انتقاد یکی از دانشــجویان از روند
نامناسب خصوصیســازیها و درخواست توقف
آن بود.
ایشــان با اشــاره به خطاهای بزرگ انجامشده
در زمینه خصوصیســازی گفتنــد :بنده در این
خصوص مکــررا ً تذکراتــی دادهام که در برخی
موارد منجر به اصالح یا توقف کار نیز شده است،
اما اصل خصوصیسازی نیاز مبرم اقتصاد و کشور
ما است و نباید جلوی آن گرفته شود ،بلکه باید
جلوی لغزشها و خطاها در خصوصیسازی گرفته
شود.
حضرت آیتاهلل خامنهای در پاسخ به یکی دیگر
از مطالب مطرح شده در این جلسه تأکید کردند:
من همواره جریان جــوان انقالبی را تأیید کرده
و میکنــم ،البته این به معنــای تأیید یک کار
خالف یا غلط نیست که ممکن است از تعدادی
جوان انقالبی سر بزند .بنابراین من خطا را تأیید
نمیکنم اما جوان انقالبی را حتماً تأیید میکنم
و اگر چیزی غیر از این نقل شد ،حتماً آن را قبول
و باور نکنید.
«اقدام برخیها در نسبت دادن تصویب برجام به
رهبری» ســؤال دیگر یکی از دانشجویان بود که
رهبر انقالب اسالمی درباره آن گفتند :شما البته
چشم و هوش دارید و همه چیز را میفهمید .در
آن نامهای که درباره برجام به مســئوالن نوشتم
مشخص اســت که تصویب باید چگونه باشد .در
آن نامه شــرایطی ذکر شــده که در آن صورت،
تصویب میشود.
ایشان افزودند :البته اگر آن شرایط و خصوصیات
اجرا و اعمال نشد ،وظیفه رهبری این نیست که
وسط بیاید و بگوید برجام نباید اجرا شود.
حضرت آیــت اهلل خامنهای گفتند :این بحث که
وظیفه رهبری در اینگونه مواقع اجرایی چیست،
مقولهای است ،اما معتقدم در زمینههای اجرایی
نبایــد رهبری وارد میدان شــود و کاری را اجرا
کند یا جلوی آن را بگیــرد ،مگر در مواردی که
به حرکت کلی انقالب ارتباط پیدا میکند که در
آنجا وارد میشویم.
ایشــان خاطرنشــان کردند :من به برجام به آن
صورتی که عمل و محقق شــد ،خیلی اعتقادی
نداشــتم و بارها نیز به خود مسئوالن این کار از
جمله بــه آقای رئیسجمهور و وزیر محترم امور
خارجه این مطلب را گفتیم و موارد زیادی را به

آنها تذکر دادیم.
چهار عنصر نیاز دارد« :شناخت واقعی از صحنه»،
رهبــر انقالب اســامی یک توصی هروشــی نیز
«جهت گیری مشــخص»« ،برخورداری از عامل
درباره نحوه بیان انتقادها به دانشجویان داشتند
یا عوامل امیدبخش» و «اتخاذ راهکارهای عملی
و گفتند :بعضی دوســتان انتقادهایی کردند که
برای هدایت این حرکت عمومی».
خوب و بســیاری از آنها نیز بجاســت ،اما لحن
حضرت آیــتاهلل خامنهای در بحــث «نیاز هر
انتقاد را تند نکنید ،در بیان انتقادها نقطهضعف
حرکــت عمومی به شــناخت صحیح از صحنه»
به طرف مقابل ندهیــد و جوری حرف نزنید که
خاطرنشان کردند :کسانی که محور و محرک این
بتوانند شما را در مراجع قضایی محکوم کنند و از
حرکت هســتند ،باید از عناصر موجود و درگیر
افراط و تفریط در بیان و نفی قاطع یک مجموعه
در صحنه شــناخت کافی داشته باشند و بدانند
بپرهیزید .شما فرزندان من هستید تالش کنید
که «جمهوری اســامی در چه وضعی اســت»،
صحبتتان درست بیان
«فرصتها و تهدیدهایش
شود.
چیست» و «دوستان و
لحن انتقاد را تند نکنید ،در بیان
حضـــــرت آیـــتاهلل
دشمنانشان چه کسانی
انتقادها نقطهضعف به طرف مقابل
خامنهای سپس به برخی
هستند».
ندهید و جوری حــرف نزنید که
اقدامــات و فعالیتهای
رهبر انقــاب در زمینه
بتوانند شــما را در مراجع قضایی
مجموعههای دانشجویی
دومین عنصر هر حرکت
محکوم کننــد و از افراط و تفریط
در عرصههــای داخلی،
عمومی یعنــی «جهت
در بیان و نفی قاطع یک مجموعه
منطقه ای و بینالمللی،
گیــری مشــخص» نیز
بپرهیزید .شما فرزندان من هستید
بخصوص در یک ســال
افزودنــد :جهت گیری
تالش کنید صحبتتان درست بیان
گذشته اشــاره کردند و
حرکــت عمومــی ملت
شود
افزودنــد :حمایتهای
ایران به ســمت تشکیل

مجموعههای دانشجویی
جامعــه اســامی و در
در حال حاضر درصــد زیادی از
از کارگــران و ورود
نهایت تمدن پیشــرفته
دانشجویان در تشــکلها فعال
به نحــوه واگذاریها در
اسالمی است.
نیستند ،اما اگر این گونه فعالیتها
مجتمع کشت و صنعت
ایشان وجود نقطه روشن
انجام شــود ،درصد بیشتری از
نیشــکر هفــت تپــه و
و امیدبخــش را باعــث
دانشجویان به تشکلها و فعالیتهای
ماشین ســازی تبریز و
پیشــروی و استمرار هر
دانشجویی راغب میشوند
یــا مطالبه از ســه قوه
حرکت عمومی خواندند
و مجمــع تشــخیص
و افزودنــد :ظرفیتهای
مصلحــت نظــام در
اثبات شــده ملت ایران
برخی موضوعها و همچنیــن برگزاری تجمعها
در شکل دهی و به ســر انجام رساندن کارهای
در حمایت از مردم یمــن و موضعگیری درباره
بزرگ (که در پیروزی و استمرار انقالب اسالمی
حوادث نیوزیلند و نیجریه اقدامات خوبی بود که
ظهور کامل داشت) ،مهمترین نقطه امید حرکت
انجام گرفت.
عمومی ملت ایران به ســمت تحقــق اهداف و
ایشــان در عین حال مجموعههای دانشجویی را
چشمانداز روشن کشور است.
به رعایت متانت و عقالنیت ،در کنار نشان دادن
رهبر انقالب وعده صــادق و تخلف ناپذیر الهی
اقتــدار روحی و معنوی توصیــه مؤکد کردند و
دربــاره نصــرت یاری کننــدگان دیــن خدا را
گفتند :در اجتماعات و مطالبه گریها ،ســخن
نقطــه امیدبخش دیگری برشــمردند و افزودند:
منطقــی تأثیرگذار خواهد بود و من ضمن تأیید
فرسودگی و انحطاط تردیدناپذیر تمدن غربی که
اینگونه حرکتها بر استمرار آنها تأکید دارم.
البته بروز ملمــوس آن زمانبر خواهد بود ،نقطه
رهبر انقالب اسالمی با یادآوری توصیههای قبلی
امیــد دیگری در روند حرکت عمومی ملت ایران
خود بــه مجموعههای دانشــجویی در خصوص
است.
نهضــت کتابخوانــی و لــزوم مطالعه مســتمر،
ایشــان «ارائه راهکارهای عملــی» را چهارمین
خاطرنشان کردند :متأســفانه این حرکت ،روال
عنصر هر حرکت عمومی خواندند و خاطرنشــان
مطلوبــی نــدارد و مجموعههای دانشــجویی و
کردنــد :تبیین این عناصر چهــار گانه در افکار
هیئتهای اندیشهورز آنها باید نسبت به طراحی
عمومی به ذهن فعال و زبــان گویا نیاز دارد اما
برنامههــای مطالعاتی برای دانشــجویان ،اقدام
عنصــر چهارم به برنامه ریــزی ،هدایت ،تمرکز،
کنند.
فعالیت لحظه بــه لحظه و پیگیری نیز نیاز دارد
حضرت آیتاهلل خامنهای در مقدمه بحث اصلی
تــا کاروان عظیم جامعه و به ویــژه جوانان را به
خود با اشاره به بیانیه گام دوم افزودند :این بیانیه
پیش ببرد.
یک ترسیم کلی از گذشته ،حال و آینده انقالب
رهبر انقالب اســامی از همین زاویــه به بیان
اسالمی است که در آن چهار نقطه اصلی و کلیدی
پاسخ سؤال اصلی بحث یعنی «چگونگی ورود و
وجود دارد -۱ :عظمت وقوع و ماندگاری انقالب
نقشآفرینی جوانان در حرکت عظیم ملت ایران»
اسالمی  -۲عظمت کارکر ِد انقالب اسالمی تا به
پرداختنــد و تأکید کردند :برنامــه ریزی و ارائه
امروز  -۳عظمت چشم اندازی که انقالب اسالمی
راهکار بــرای هدایت حرکت عظیم ملت برعهده
باید به آن برسد و  -۴عظمت نقش نیروی جوان
جریانها و حلقههای میانی از جمله تشــکلهای
متعهد در مسیر پیش رو.
دانشجویی اســت که غالباً مجموعههای جوان،
رهبر انقالب اسالمی با تأکید بر اینکه انقالب در
خوشــفکر و فعال هســتند و میتوانند نقش و
چهل سال گذشته در عرصههای گوناگون بشری
شأنمحور بودن حرکت عمومی جامعه را برعهده
و ملی از جمله سیاسی ،اجتماعی ،علمی ،عدالت
بگیرند.
و آزادی ،کارکــرد برجســته و ممتازی داشــته
ایشــان در بیان نمونههایی عینــی برای ورود و
است ،خاطرنشــان کردند :اکنون ما نیازمند یک
محوریت یافتن جوانان ،به تشکیل کارگروههای
عمومی منضبط ،پرســرعت و همراه با
حرکــت
فرهنگی در سراسر کشــور از جمله در مساجد
ِ
ِ
پیشرفت محســوس و با محوریت جوان متعهد
اشــاره کردند و افزودند :تعبیر آتش به اختیاری
که قب ً
و حزباللهی ،به ســمت چشــم انــداز و اهداف
ال بیان شد ،مربوط به این گونه مجموعهها
بلند انقالب اســامی هستیم تا حضور تأثیرگذار
است.
جوانان در نظام مدیریتی کشــور تحول بهوجود
رهبــر انقالب با اشــاره به تأثیرگــذاری عمیق
آورد .رهبر انقالب اســامی پس از تشریح چهار
گروههــای فرهنگــی از اول انقــاب تاکنــون
نقطــه اصلــی بیانیــه گام دوم و تبیین اهمیت
خاطرنشــان کردند :هر جا گروهی جوان با ذهن
فوقالعــاده ایجاد یــک حرکت عمومــی برای
فعال و پویا شکل بگیرد ،میتواند با تأثیرگذاری
رسیدن به چشم انداز روشن انقالب به طرح یک
در محیــط اطراف و دیگر مجموعهها در «عزم و
سؤال اساسی پرداختند :جوانان چگونه و در چه
حرکت و بینایی و پیشرفت حرکت عمومی ملت»
فرآیندی میتوانند به این حرکت عمومی ورود و
مؤثر باشد.
در آن نقشآفرینی کنند؟
حضــرت آیتاهلل خامنهای «تشــکیل گروههای
ایشــان در مقدمه پاسخ به این سؤال گفتند :هر
سیاسی» را از دیگر روشهای ورود و حضور مؤثر
حرکــت عمومی منضبط ،صحیــح و عقالنی به
جوانان در عرصه حرکت عمومی کشور دانستند و

خاطرنشان کردند« :حزب بازی» بی برکت است
اما تشکیل گروههای فعال سیاسی با هدف فهم
کردن و تحلیل موضوعها و حوادث سیاســی و
انتقال این تحلیل به دیگــران ،میتواند تأثیری
بسیار اساسی داشته باشد.
«تشکیل میزگردها و کرسیهای آزاد اندیشی در
دانشگاهها» راهکار دیگر رهبر انقالب برای حضور
مؤثر جوانان در صحنه بود.
ایشان با ابراز ناخرســندی از ُکندی این حرکت
تأکیــد کردنــد :جوانان منتظــر حرکت رئیس
دانشگاه یا مســئوالن دیگر نباشند ،خودشان با
مطالعه خوب و با حضور افراد دارای ذهن فعال و
زبان گویا این میزگردها و کرسیهای آزاداندیشی
را شکل دهند.
حضرت آیــتاهلل خامنهای خاطرنشــان کردند:
در حــال حاضر درصد زیادی از دانشــجویان در
تشکلها فعال نیستند ،اما اگر این گونه فعالیتها
انجام شــود ،درصد بیشــتری از دانشجویان به
تشکلها و فعالیتهای دانشجویی راغب میشوند.
«تشکیل گروههای نهضتی در داخل دانشگاهها»
و نیز «دعوت از دانشــجویان کشــورهای محور
مقاومت برای بحث درباره مســائل بینالمللی و
مســائل مهم جهان اسالم» پیشنهاد دیگر رهبر
انقــاب به دانشــجویان برای حضــور و هدایت
حرکت عمومی ملت در مسیر تحقق افق روشن
کشور بود.
حضرت آیــتاهلل خامنهای «تشــکیل گروههای
علمی و همکاری با مراکز و شرکتهای دانشبنیان»
را نیز شــیوه ای مؤثر خواندنــد و افزودند :ارائه
خدمــات از جمله حضور گروههــای جهادی در
مناطق مختلف راهکار بســیار مهم دیگری است
که هر قدر تقویت و هدفدار شود میتواند میزان
نقش آفرینی جوانان را در صحنه افزایش دهد.
«فعالیتهــای اطالعاتــی مردمــی» بــه مفهوم
اطالع رســانی صحیــح درباره مســائلی نظیر
سوءاستفادهها ،قاچاق و مسائل مشابه و «حضور
در مســائل اجتماعی صنوف مختلف» دو روش
دیگری بود که رهبــر انقالب در بحث چگونگی
ورود و تأثیرگــذاری جوانــان در عرصه حرکت
عمومی کشور بیان کردند.
ایشــان افزودند :البته همه این راهکارها باید با
الهام از جهت گیری کلی کشــور یعنی «رسیدن
به جامعه اســامی و تمدن پیشــرفته اسالمی»
صورت گیرد.
حضرت آیتاهلل خامنــهای در نوعی جمع بندی
از این بخش سخنانشان افزودند :این فعالیتها به
ورود نسل جوان متعهد به عرصه مدیریت کشور
منجر خواهد شــد و طبعاً هنگامــی که جوانان
متعهد و حزب اللهی بــه معنای حقیقی کلمه،
جزو مدیران ارشد کشور شدند ،حرکت عمومی
شتاب و رونق بیشتری خواهد گرفت.
ایشــان با بیان نکته ای مهم گفتند :فعالیتهایی
که با هدف ورود و تأثیرگذاری جوانان در جریان
عمومی کشور صورت میگیرد ،نباید به کارها و
اهداف علمی مجموعههــای جوانان ضربه بزند،
بلکــه باید هر دو کار را بــا هم به پیش برد ،چرا
کــه میتوان هم نخب ه پیشــتا ِز علمی بود و هم
در گروههای جهادی یا نشــریات و مجموعههای
دانشجویی فعالیت کرد.
حضــرت آیــتاهلل خامنــهای درباره نشــریات
دانشجویی نیز گفتند :کسانی که در این نشریات
فعال هستند ،میتوانند با تشکیل مجموعههایی،
بعد از دوران دانشجویی نیز در عرصه نشر ادامه
حرکت بدهند و مؤثر باشند.
ایشان با اشاره به انتظار جوانان و تشکلها برای
دعوت شــدن به فعالیت و تأثیرگــذاری تأکید
کردنــد :مجموعههای دانشــجویی نباید منتظر
دعوت باشــند ،باید هر کس و هر تشکلی در هر
زمینه ای توانایی دارد ،خودجوش و البته با فکر
و ذهن فعال و منضبط وارد عرصه شــود و بدون
توجه به مشکالت ،تأثیرگذاری کند.
رهبــر انقــاب خنثی شــدن توطئههــای نرم
دشــمنان را از نتایــج مهــم «عمــل جوانان و
تشکلهای دانشجویی به راهکارهای بیان شده»
خواندند و خاطرنشــان کردند :دشــمن با هدف
فلج کردن نســل جوان درصدد است آنان را به
شهوات ،مواد مخدر و برخی فعالیتهای بیهوده
در فضای مجازی مشــغول و به نومیدی بکشاند
اما با حرکات نشــاط آور و امیدآفرین جوانان و
مجموعههای دانشــجویی ،این توطئه نیز خنثی
خواهد شد.
حضرت آیتاهلل خامنــهای عوامل مژدهدهنده و
امیدآفرین در کشــور را بســیار بیشتر از عوامل
مأیــوس کننده خواندنــد و با اشــاره به برخی
مطالب دانشجویان در این دیدار ،به جوانان عزیز
میهن تأکید کردند :حتی اگر صد اشکال و ایراد
در مسئوالن یا عملکرد دستگاهها میبینید هرگز
ناامید نشوید و با توکل به خدا ،با مشکالت مبارزه
و افق روشن آینده را محقق کنید.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی دفتر مقام معظم
رهبری ،ایشــان افزودند :شــما جوانان اطمینان
داشــته باشید که زوال دشــمنان بشریت یعنی
تمدن منحط آمریکایی و زوال اسرائیل را شاهد
خواهید بود.
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مهلتچندروزهرئیسدادگاه
بهمتهمانشرکتپدیده
درجهتبازگرداندناموالشرکت
قاضی منصوری :متهمان از فرصتی که در
اختیار آنان قرار گرفته برای بازگرداندن
اموال سهامداران استفاده کنند

یازدهمین همین جلسه رسیدگی به اتهامات
متهمین پرونده شرکت پدیده صبح پنجشنبه
در دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخاللگران
در نظام اقتصادی کشــور به ریاســت قاضی
سیدهادی منصوری در مشهد برگزار شد .در
ابتدا و پس از تــاوت آیاتی چند از کالم اهلل
مجید و اعالم رســمیت جلسه توسط قاضی
منصوری ،رئیس دادگاه از نماینده دادســتان
خواست تا کیفرخواست متهم احسان بنائی
فرزند علیرضا را مبنی بر تحصیل مال از طریق
نامشروع قرائت نماید.
نامبرده با تنظیم صورت وضعیتهای صوری
اقدام به انجام معامله با شرکت پدیده میکرده
است.
متهم بنائــی پس از قرارگرفتــن در جایگاه
متهم و ارائه توضیحاتش گفت :از سعه صدر و
حوصله دادگاه محترم تشکر میکنم.
پــس از اتمام دفاعیات متهــم بنائی؛ رئیس
دادگاه از متهــم محمــد وحیدی شــعرباف
فرزندعلی خواســت تــا در جایــگاه متهم
قرارگیرد.
محمد وحیدی طبق کیفرخواســت صادره؛
متهم به تحصیل مال از طریق نامشــروع به
واسطه فعالیت گســترده در امر داللی سهام
پدیده میباشد.
متهــم وحیدی گفــت :اظهارات خــود نزد
ضابطین و تحقیقات مقدماتی را قبول دارم،
خانه خود را فروختم و سهام پدیده را خریدم.
نماینده مدعی العموم گفت :نامبرده از نزدیکان
متهم ردیف اول است و فعالیت گستردهای در
امر داللی سهام پدیده داشته است.
بــا اتمــام دفاعیات محمد وحیــدی؛ قاضی
منصوری از نماینده دادســتان خواســت تا
کیفرخواســت متهم محمد رفائــی نجاران
طبســی فرزند محســن را قرائت و از متهم
نامبرده خواســت تا با قرارگرفتن در جایگاه
متهم به سواالت مطروحه پاسخ دهد.
محمد رفائی به تحصیل مال از طریق نامشروع
به واسطه انجام معامله با شرکت پدیده ،متهم
است.
در ایــن هنگام قاضی منصوری با اشــاره به
تالش ارزنده دادسرای عمومی و انقالب مشهد
در راستای انجام وظایف خود گفت:انشاءاهلل با
دقت باال نسبت به اجرای قانون اقدام خواهیم
کرد.
با پايان یافتن دفاعیــات متهم محمدرفائی؛
کیفرخواســت سیدحســن میربمانی یزدی
فرزندهادی توســط نماینده دادستان قرائت
شــد .وی متهم به تحصیل مال نامشــروع
اســت.نامبرده گفت :اظهارات خود در مرحله
تحقیقات مقدماتی را قبول دارم.
نماینده دادســتان به نحــوه اقدامات متهم
پرداخت.
وکیل مدافع متهــم میربمانی نیز با تقدیر از
اقدامات ارزشــمند دستگاه قضایی در جهت
اجرای عدالت،از همکاری دادســرای مشهد
و دادگاه ویژه رســیدگی به جرایم اخاللگران
درنظام اقتصادی تشــکر کردوسپس به دفاع
از اتهــام موکل خود مبنی بر تحصیل مال از
طریق نامشروع پرداخت.با قرائت موارد اتهامی
ســایر متهمین و اســتماع دفاعیات آنان و
وکالی مدافع آنان پس از  ۱۱جلسه دادرسی
؛ موارد مهمی توســط قاضی منصوری تذکر
داده شد .با قرائت موارد اتهامی سایر متهمین
و استماع دفاعیات آنان و وکالی مدافع آنان
پس از ۱۱جلســه دادرســی ؛ موارد مهمی
توسط قاضی منصوری تذکر داده شد.
رئیس دادگاه با تشــریح روند دادرســی در
یازدهمین جلسه رسیدگی گفت :امیدواریم
متهمین از فرصت محــدودی که در اختیار
آنان قرار گرفتــه در جهت بازگرداندن اموال
ســهامداران و جبران مافات استفاده نمایند.
به گزارش میزان ،در پایان یازدهمین جلسه
رسیدگی به اتهامات متهمین شرکت پدیده
در دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخاللگران
در نظام اقتصادی کشــور در مشهد و پس از
رســیدگی به اتهامات  ۲۲متهم این پرونده
توســط قاضی ســیدهادی منصوری؛ادامه
رســیدگی در مورد ایــن پرونده بــه تاریخ
۲۰خرداد ماه موکول شــد تا در این فرصت
وکالی مدافع و متهمین اسناد و مدارک مورد
ادعا و همچنین لوایح دفاعیه را تقدیم دادگاه
نمــوده و از این فرصت با نظارت دادســتانی
عمومی و انقالب مرکز خراســان رضوی در
جهت معرفــی و بازگرداندن اموال شــرکت
استفاده نمایند.

در حاشیه

تمسخرنانسیپلوسی

شنیدیم رئیس جمهور آمریکا به دنبال
تشدید تنشــهای اخیر با دموکراتهای
مجلس نمایندگان این کشور ،رئیس این
مجلس را مورد حمله لفظی قرار داده و
با انتشار ویدئویی او را مورد تمسخر قرار
داد.به گزارش ایرنا به نقل از خبرگزاری
رویترز ،دونالد ترامــپ ،رئیس جمهور
آمریــکا در اظهارنظر درباره مناقشــه
مربوط به تصویب یک بسته کمکی برای
کشاورزان آســیب دیده از بابت جنگ
تجاری با چین در آمریکا گفت :من به شما
میگویم که مدتی است نانسی پلوسی را
زیر نظر گرفتهام و او همان شــخصیت
قبل نیســت و آن را از دست داده است.
این در حالی اســت که ترامپ همچنین
ویدئویی را در توئیتر از نانســی پلوسی
منتشر کرده و وی را مورد تمسخر قرار
داد .در این ویدئو بخشهایی از گافهای
نانسی پلوسی در سخنرانیاش کنار هم
قرار داده شده که طی این لحظات او به
مشکل در ادامه صحبتهایش برخورده و
دچار لکنت زبان میشود و یا اشتباهاتی
از او سر میزند.

 ۱۷اتهام تاز ه علیه آسانژ

باخبر شدیم وزارت دادگستری آمریکا
۱۷اتهام تا زهای را علیه یکی از بنیانگذاران
ویکی لیکس به دادگاه ارائه کرده است.
وزارت دادگســتری آمریکا فاش کرده
آســانژ احتماال با مجازات حبسی که به
 ۱۷۵سال میرسد ،روبهرو خواهد شد .به
گزارش فارس ،جولیان آسانژ که در بریتانیا
زندانی است در انتظار حکم دادگاه درباره
درخواست استرداد از سوی آمریکاست.
اتهامات تازه علیه آسانژ به دریافت اسامی
منابع محرمانه و انتشار آنها ارتباط دارد.
آسانژ ماه گذشته متهم شده بود همراه
با چلسی منینگ ،یک تحلیلگر نهادهای
امنیتی آمریکا برای دسترسی به شبکه
اطالعاتی پنتاگون دسیسه کرده است.
دادگستری آمریکا روز پنجشنبه آسانژ
را به نقض قانون منع جاسوسی با انتشار
اسناد محرمانه نظامی و دیپلماتیک متهم
کــرد .در این کیفرخواســت تازه آمده
آسانژ منابعی را که به اطالعات محرمانه
دسترسی داشتهاند تشــویق کرده که
این اطالعات را سرقت کنند و در اختیار
ویکی لیکس بگذارند.

حزب اردوغان به دروغگویی متهم شد

شنیدیم اکرم امام اوغلو ،شهردار عزل
شده استانبول "دروغهای" حزب حاکم
عدالت و توسعه به رهبری رجب طیب
اردوغان ،رئیــس جمهوری ترکیه برای
لغو انتخابات  ۳۱مارس را محکوم کرد.
به گزارش ایسنا ،به نقل از شبکه خبری
اســکای نیوز،امام اوغلو هوادارانش را
به ادامه تجمع بــرای رای گیری مجدد
۲۳ژوئــن فراخواند و طــی تجمعی در
اســتانبول از راه اندازی کمپین جدید
انتخاباتی خود با شعار"هیچکس ادعاهای
آنها را باور نمیکند" خبر داد.
وی با تاکید بر اینکه منابع شــهرداری
اســتانبول به تاراج میرود و شهرداری
دارایــی گروهــی از افراد نیســت،
افزود :حزب اردوغــان  ۸۰میلیون لیر
(۱۳میلیون دالر) ظرف ســه سال برای
سایت اینترنتی شــهرداری استانبول
هزینه کرد که این رقم برای تاســیس
سایتهای اینترنتی تمام شهرداریهای
ترکیه کفایت میکند.

چالش جدید مکرون

شنیدیم انتشــار ویدئویی از بدرفتاری
پلیس فرانســه با چنــد دانش آموز
بازداشت شــده ،چالشی جدید را برای
دولــت «امانوئل مکــرون» رقم زده
اســت .به گزارش ایرنا به نقل از پایگاه
اینترنتی روزنامه لومونــد ،این ویدئو
نشــان میدهد که دانــش آموزان به
دســتور پلیس روی زمیــن زانو زد ه و
دستهایشان را پشت سرشان گذاشته
اند؛ تصویری که واکنش وســیعی در
افکارعمومی فرانســه در پی داشــت.
همگی ایــن دانش آموزان بازداشــت
شده ،عرب مقیم فرانسه هستند .یکی
از این دانش آموزان میگوید' :ما 51نفر
در ســلولی که برای  5نفر جا داشت،
س به ما
نگهداری میشدیم .مأموران پلی 
میگفتند« :هوی ،عرب»« ،هوی ،سیاه».
و نگهبان بازداشــتگاه میگفت :اینجا
شــبیه باغ وحش توآوری (باغ وحشی
در حومه پاریس) شــده است.در حالی
که تنها چنــد روز به برگزاری انتخابات
پارلمانی اروپا زمان باقی مانده و مکرون
تمام تالش خود را برای پیروزی حزبش
در این انتخابات به کار گرفته اســت،
انتظار میرود انتشار این تصاویر چالش
جدیدی را برای او به همراه داشته باشد.

