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دستگیری  10نفر از مسئولین ،لیدرها و اعضای فعال یک شبکه هرمی

وزارت اطالعات 10نفر از مسئولین ،لیدرها و اعضای فعال یک شبکه
هرمی نوظهور را در اســتانهای تهران ،همدان و اصفهان دستگیر
و تحویــل مراجع قضایی داد.به گزارش ایســنا ،در اطالعیه وزارت
اطالعات آمده است :سربازان گمنام امام زمان(عج) در راستای تأمین
نظــم و امنیت اقتصادی و جلوگیری از اخــال در نظام اقتصادی
کشور ،ضمن شناسایی و برخورد با یک شبکه هرمی به نام (ورد واید
انرژی) تعداد  10نفر از مسئولین ،لیدرها و اعضای فعال این شبکه
هرمی نوظهور را در اســتانهای تهران ،همدان و اصفهان دستگیر

و تحویل مراجع قضایی کردند .این شــبکه هرمی در
پوشش دورههای آموزشــی مؤسسه کریتور آکادمی
( ،)Creator Academyدر گذشته با نام شرکتهایی
ی جیامسی ( ،)VGMCادروز ()Adrows
همچون و 
و یونیفانــدز ( )Unifundsو اخیرا ً با نام ورد واید انرژی
( ،)World Wide Energyمردم را فریفته و از این طریق توانســته
میلیاردها تومان کالهبرداری کند .شرکت مذکور با ادعای دروغین
سرمایهگذاری در ارتقاء و پیشرفت انرژی سبز و سوختهای زیستی

aftab.yz@gmail.com

سیاسی

و غیرفسیلی ،اقدام به جذب سرمایه افراد و انعقاد قرارداد
صوری با آنها کرده و از همان سرمایه جمع شده مجدد
به سرمایهگذاران سود پرداخت میکرد.شایان ذکر است
استفاده از ارزهای رمزنگار شده جهت امور غیرقانونی
و پولشــویی ،ترغیب و اغفال افــراد از طریق برگزاری
همایشها ،سمینارها و دورههای آموزشی در خارج از کشور ،خروج ارز
از کشور و اقدام به شبکهسازی هرمی ،بخشی از فعالیتهای غیرقانونی
و مخرب این مجموعه کالهبرداری و اخاللگر اقتصادی است.

دعوت سلبریتیها برای حضور مردم آمریکا در انتخابات کنگره

 6نوامبر به پای صندوقهای رأی بروید

>پایان انتظار برای انتخابات کنگره

تقریباً از ســال  2011میالدی جمهوری خواهان
توانســتهاند ،مجلس نمایندگان را در اختیار خود
داشته باشند و طی سالهای اخیر به ویژه پساز
ریاســت جمهوری دونالد ترامپ تصمیمات بسیار
نامطلوبــی به ویــژه علیه ایران و برخــی دیگر از
کشــورهای جهان اتخاذ کنند .از این رو ،انتخابات
میــان دورهای کنگره که ســرانجام پــس از این
همه انتظار امروز 6نوامبر  2018میالدی مصادف
با  15آبان هجری شمســی از راه رســید تا بازهم
ورق را به نفع یکــی از دو حزب مطرح جمهوری
خــواه و دموکرات برگرداند .از ایــن رو ،برخی بر
روزگذشــته محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه
کشــومان با حضور در مجلس به ســه ســوال
حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده مردم شاهین
شــهر در خصوص ردیابی اموال بابک زنجانی در
خارج از کشــور ،عدم ارائــه گزارش به مجلس در
خصوص برجام و امضای توافق محرمانه پاسخ داد.
محمدجواد ظریف در نشســت علنی روزگذشته
مجلس مجلس شــورای اسالمی در پاسخ به سه
سوال نماینده مردم شــاهین شهر اظهار داشت:
درباره حمایت وزارت امور خارجه برای اســترداد
اموال خارج شــده از کشــور باید گفــت که این
وزارتخانــه نقش حمایتــی دارد.وزیر امور خارجه
کشور ادامه داد :در واقع وزارت امور خارجه اقداماتی
که دستگاه قضایی دارد را پیگیری میکند ،در این
زمینه دستگاههای مختلف برای تخلفات اقداماتی
انجــام میدهند که وزارت امور خارجه براســاس
درخواست دستگاه قضا ،وزارت نفت و بانک مرکزی
موضوعات را دنبال میکند.
وی با بیان اینکه برای پیگیری استرداد اموال ایران
دهها مالقات تنظیم شده است ،بیان داشت :برای
تنظیم این مالقاتها برنامههای متعددی در نظر
گرفته شده اســت ،اما از سوی دستگاه قضا برای
توافق معاضدت قضایی درخواستی دریافت نشده
است که وزارت امور خارجه موضوع را دنبال کند.
عضو کابینه دولت دوازدهم با اشاره به تالشهای
سفرای ایران و تاجیکســتان و مالزی تاکید کرد:
وزارت امور خارجه مســئول پیگیری و مســئول
تسهیل انجام کارهاســت و اقدامات باید از سوی
دستگاههای قضایی و داخلی صورت گیرد.
ظریف درخصوص امضای اســنادی بعد از برجام
توضیح داد :عنوان شده است که چرا سندهای امضا
شده بعد از برجام در معرض دید عموم قرار نگرفته
است ،اما موضوع این است که بعد از برجام سندی
امضا نشده است و هر چه بوده در معرض دید عموم
از سوی سایت ما ،سایت اروپاییها و محافل خبری
قرار گرفته است.
وی ادامه داد :بعد از برجام چند توافق برای برخی
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بردپیت همچنین افزود :انتخابات کنگره سرنوشت
آینده را تعیین میکنــد .تمام رقابتها و اقدامات
رایگیری شانس ما برای تصمیمگیری درباره مسیر
حرکت کشورمان است و ما از شما میخواهیم که
در  6نوامبر به پای صندوقهای رای بروید و کاری
کنید که صدای شما شنیده شود».
>انتخابات کنگره انتخاباتی تعیین کننده

این باورند انتخابات میاندوره کنگره این بار بیشتر
تحتشعاع عملکرد منفی ترامپ به خاطر اقدامات
و تصمیماتش در سیاســت خارجــه و بین الملل
قرار گرفته اســت .به همین دلیل خروج سهل و
فاتحانه جمهوریخواهان از آن بسیار دشوار است.
به عبارتی این اعتقاد وجود دارد که انتخابات مذکور
بیش از هر چیز شــبیه به یک نوع همه پرسی از
عملکرد ترامپ اســت .به هــر روی برندگان این
رقابت سیاسی از سوم ژانویه  2019تا سوم ژانویه
 2021و در مجلس سنا از سوم ژانویه سال 2019
تا سوم ژانویه سال  2025در کنگره آمریکا حضور
خواهد داشت.
>دعوتسلبریتیهاازآمریکاییها

عملکــرد ترامپ جمهوری خــواه اگرچه در حوزه
اقتصاد منفی نبود اما کارنامه او در سیاست خارجه
و در حوزه محیط زیست و ...یأس و ناامیدی زیادی

در میان نخبگان ،روزنامهنگاران و برخی از طبقات
متوســط اجتماعی ایاالت متحده به وجود آورده
است .به همین دلیل هم روزگذشته سلبریتیهای
آمریکایی از جمله دی کاپریو و بردپیت با انتشــار
یک پیام ویدئویی از اهمیت این انتخابات ســخن
گفته و از مردم آمریکا بــرای حضور در انتخابات
میاندورهای کنگره دعوت به عمل آوردند .بر این
اســاس این دو بازیگر مشهورهالیوود در این ویدئو
خطاب به مردم آمریکا گفتند« :انتخابات فقط برای
رئیس جمهور تعیین کننده نیست .این انتخابات
میتواند مهمترین انتخابات زندگی ما باشد .مسائل
زیادی در معرض خطر هســتند .از قوانین ایمنی
مالکیت سالح تا سیاستهای مهاجرت ،پاکیزگی
آب وهــوا ،لزوم بیمه ســامت بــرای میلیونها
نفــر که مجلس نمایندگان در مورد این مســائل
تصمیمگیری خواهند کرد و سپس مجلس سنا و
دهها فرماندار از ایالتهای مختلف ».دی کاپریو و

ظریف در مجلس:

چرا افتخارات ملت را به ننگ تبدیل میکنیم؟

مواد فنی برجام در حوزه انرژی هســتهای صورت
گرفته اســت که این توافقات نیز در معرض دید
عمومی قرار گرفته است .این توافقات براساس نظر
کارشناسان هســتهای که مسئول موضوع بودند،
صورت گرفته است.
وزیر امور خارجه در این باره که گفته میشود زور
آنها در برجام نرسیده است ،گفت :واقعیت این است
که برجام حاصل توافق چندجانبه است ،هیچ طرفی
نمیتوانــد در مذاکره به همه خواســتههای خود
برسد .آمریکا دراین مذاکرات به دنبال آن بود که
برنامههای هستهای ایران متوقف شود .فوردو نهتنها
تعطیل شــود که به اصطالح ما در آن گِل گرفته
شــود .آنها میخواستند رآکتور اراک تعطیل ،آب
سنگین اراک تعطیل و تنها سانتریفیوژهای IRI
فعال باشــد و مسائل موشکی نیز ذیل برنامههای
هستهای قرار گیرد.
این عضو کابینه دولت ادامه داد :آنها دهها خواسته
دیگر داشتند که به هیچکدام نرسیدند و در واقع
زور آنها نرســید .مذاکره این نیست که به طرف
مقابل دیکته کنیم ،بلکه در مذاکرات رسیدن بهیک
توازن که منافع شما هم حفظ شود ،است .برجام
آنقدر در جهت منافع ملت ما بود که آمریکا با آن
فضاحت از توافق هستهای خارج شد.
ظریف با اشاره به رفتارهای اخیر آمریکا بیان داشت،
آمریکا مجبور شــد از ادعای خــود برای به صفر
رساندن فروش نفت ایران عقبنشینی کند ،امروز
قرار بود فروش نفت ایران به صفر برسد ،اما آمریکا
این موضوع را به تعویق شش ماههانداخته است.
ظریف با تاکید بر اینکه دنیا قدرت دیپلماسی ایران
را پذیرفته اســت ،اذعان کرد :اگر قرار بود به همه
خواســتههای خود برسیم ،دیگر نیازی به مذاکره
نبود ،خواستهها را روی کاغذ مینوشتیم تا طرف
مقابل آن را بپذیرد ،در شرایطی که آمریکا نتوانست

ایــن کار را با ایران بکند ،چطور میخواهید ایران
اینگونه رفتار کند؟
وزیر امور خارجه کشورمان عنوان کرد :اگر تصمیم
بگیریم میتوانیم برنامه هستهای خود را به مراتب
بهتر از گذشته دنبال کنیم و این تصمیم با نظام
اســت .در برجام آنچه که بــود را گرفته ایم ،در
این مســیر به راهنماییهای مقام معظم رهبری
و مقاومــت مردم به بهتریــن توافقی که ممکن
بود دســت پیدا کردیم .درست است که آرزوهای
دیگری داشتیم ،اما امکان این توافق وجود نداشت.
این عضو کابینه دولت دوازدهم با بیان اینکه حق
نماینده مردم اســت که نگران اموال حقوق ملت
باشــد ،گفت :اقداماتی که بابک زنجانی به دلیل
شــرایط آن زمان انجام میداد ،شــفاف نبود ،این
اقدامات را در مسیرهای اطالعاتی پیگیری کردیم،
مشخص شد حســابها در مالزی و تاجیکستان
صوری است.
وی تاکید کرد :همه مراکزی که بابک زنجانی در
خارج از کشور معرفی کرده است ،فاقد مستندات
بوده ،این را یکی از همکاران شما که در این زمینه
فعال بوده در اختیار من قرار داده است ،با این حال
وزارت امور خارجه آنچه که باید را انجام داده است.
وزیر امور خارجه کشور ادامه داد :وزارت امور خارجه
دستگاهی نیست که ســرخود وارد عمل شود و
اینگونه نبوده که در مذاکرات هستهای فقط یک بار
مذاکره صورت گرفته باشد ،بلکه بارها مسائل دنبال
شــده است و به هیئت نظارت و دبیرخانه شورای
عالی امنیت گزارشها داده شد و براساس تصمیم
جمعی توافق نهایی شد ،اما میپذیریم که برخی
قرائتها متفاوت از یکدیگر است.
وی ادامه داد :آنجا که در توافق گفته شــده است
که  130تن آب سنگین مازاد در ایران برای فروش
باید عرضه شــود و تاکید شده است که این مقدار

اقدام عجیب نماینده اصولگرا؛ حاجی دلیگانی سوال سومش را پس از پایان مهلت قانونی ظریف پرسید

روزگذشته محمدجواد ظریف ،وزیر امور خارجه برای پاسخ به سه سوال نمایندگان در مجلس حاضر شد.اما در فرصتی که او برای صحبت
درباره این سواالت داشت تنها دو سوال از طرف حسینعلی حاجیدلیگانی که به عنوان نماینده سوالکنندگان صحبت میکرد ،مطرح شد.
در واقع زمانی که مهلت قانونی ظریف برای پاسخ به سواالت تمام شد حاجیدلیگانی سوال آخر را پشت تریبون مجلس مطرح کرد .همین
موضوع باعث کنایه ظریف به حاجیدلیگانی شد .به گزارش اعتمادآنالین ،او خطاب به حاجی دلیگانی گفت :شما از سه سوال به دو سوال
پرداختید ،این روش جدید اســت که بعد از پایان عرایض من به سوال سوم میپردازید .باالخره اینجا خانه شما است و ما هم مهمان شما
هستیم ،نوش جانتان!

انتخابــات میــان دورهای کنگــره نــه تنها برای
آمریکاییها بلکه حتی برای ایران نیز بســیار مهم
است و میتواند بنا به گفته دی کاپریو و بردپیت دو
هنرمند مشهورهالیوود سرنوشت بسیاری از چیزها
را نه فقــط برای آمریکا حتی برای مردم ایران نیز
تغییر دهد .بنابراین بسیاری در آمریکا و نیز ایران
چشم به نتیجه این انتخابات دوختهاند که قرار است
امروز  6نوامبر  2018میالدی برابر با  15آبان ماه
 1397هجری شمسی در آمریکا برگزار شود .زیرا
در ایــران این امید وجود دارد که نتیجه انتخابات
میان دوره ای به نفع دموکراتها به اتمام برسد و
پیروزی این حزب به عنوان طرفداران پر پا و قرص
توافق هسته ای به نجات برجام بینجامد و از سویی
حضور دموکراتها در مجلــس نمایندگان بتواند
مانع بسیاری از تصمیمات ضدایرانی ترامپ شود.
به همیــن دلیل نه تنها آمریکاییها بلکه ایرانیها
نیز به نتیجه این همهپرســی چشــم دوختهاند و
برخی بر این باورند که ترامپ به خاطر عملکردش
شــانس چندانی بــرای جمهــوری خواهان باقی
نگذاشته اســت .به هر روی روزهای آتی روزهای
بسیار مهمی برای آمریکا ،ایران و سایر کشورهای
جهان خواهد بود که سرنوشتشان در گرو نتیجه
انتخابات میاندورهای کنگره و تصممیات مجلس
نمایندگان است.
آب سنگین نباید در ایران نگهداری شود ،را همه
میپذیرند ،بنابراین وضعیت آنگونه که شما سیاه و
سفیدمیبینید،نیست.
ظریف با اشاره به سوال سوم اظهار داشت :برجام
از نظر دنیا پیروزی دیپلماســی ایران بود ،با این
حال در این مذاکــره که طلبکاری کردیم و مقام
معظم رهبــری در رأس نظام مطالبات مردم را با
صدای رســا مطرح کردند و البته همزمان گفتند
کــه مذاکرهکنندگان امین هســتند ،نگفتند ما
مخفیکاری میکنیم و بارها تاکید داشــتند که
ایشان از جزئیاتی مطلع هستند که شما نمایندگان
آنها را نمیدانید ،بنابراین اینطور نیست که ما خالف
منویات رهبری کاری کرده باشیم.
وی تاکید کرد :برجام با وجود همه بدعهدیهای
آمریــکا و قلــدری آنهــا امروز مالک شکســت
آمریکاســت ،هر چند کــه مــا نمیتوانیم توان
اقتصادی آمریکا را زیر سوال ببریم ،همانطور که
روسیه و چین نتوانستند آن را انجام دهند ،با این
حال دیپلماسی شما توانسته کشورهای نزدیک به
آمریکا را که حیات و مماتشان به این کشور وابسته
اســت ،وادار کند دست از به صفر رساندن فروش
نفت ایران بردارند ،این را در گذشته به هیچ عنوان
تجربهنکردهایم.
ظریف تصریح کرد :بپذیریم آمریکا نتوانسته است از
پس ما برآید ،چطور وقتی ترامپ میگوید تمام پول
ایران را داده ایم ،حق هستهای ایران را پذیرفتهایم
و موضوع موشــکی را در توافق در نظر نگرفتهایم
و آنجا که میگوید هفت تریلیون دالر در منطقه
خرج کردهایم ،اما آمریکا هیچ منفعتی نبرده است،
قبول میکنیم ،اما آنجا که میگوید ظریف ســر
جانکری را کاله گذاشته است ،قبول نمیکنیم.
بین این دو حرف چه تفاوتی است ،افتخار ملت را
به ننگ و ذلت تبدیل نکنید.
وزیر امور خارجه کشور ادامه داد :ترامپ میگوید
برجام بزرگترین ســاح بر سر آمریکاییهاست،
چرا یکی از ترامــپ را میپذیرید و آن دیگری را
قبول نمیکنید .بپذیرید که ملت بزرگ ایران در
دیپلماســی پیروز شده اســت .ما در برابر آمریکا
ایســتادهایم و اگر مجدد الزم باشد باز هم این کار
را برای ملت انجام میدهیم.
به گزارش خانه ملت ،در پایان این جلسه نمایندگان
مجلس شورای اســامی از پاسخ وزیر خارجه در
خصوص سه ســوال در زمینه ردیابی اموال بابک
زنجانی در خارج از کشــور و عدم ارائه گزارش به
مجلس در خصوص برجام و امضای توافق محرمانه
با نماینده آمریکا قانع شدند.

توئیت بازی سیاسی
> الهه کوالیی  -فعال سیاسی اصالح طلب

> عباسعلی کدخدایی -سخنگوی شورای نگهبان

عضو حقوقدان شورای نگهبان :داستان  CFTتمام شده نیست
نجاتاهلل ابراهیمیان نسبت به اعالم نظر شورای نگهبان درباره  CFTواکنش نشان داد .این
عضو حقوقدان شورای نگهبان با تأکید بر اینکه «داستان  CFTتمام شده نیست» ،گفت:
تحریمها خودش یک جنگ روانی شدید علیه ما به راهانداخته است .چه بسا ایراداتی که
شورای نگهبان به  CFTگرفته ،در مجلس رفع شود یا حتی به مجمع تشخیص برود.
به هر حال داستان  CFTهمچنان ادامه دارد و هنوز چیزی تمام شده نیست/.ایرنا

خبرتلگرامی

دی کاپریو و بردپیت:

آفتاب یزد -گروه سیاسی :امروز  6نوامبر 2018
میالدی انتخابات سرنوشتســاز و تعیین کننده
میــاندورهای کنگره در آمریکا برگزار میشــود.
انتخاباتی که بسیاری به نتیجه آن چشم دوختهاند
و معتقدند جمهوریخواهان به دلیل عملکرد منفی
دونالد ترامپ در سیاســت خارجه ،مسائل محیط
زیست و  ...شــانس چندانی برای پیروزی در این
انتخابات ندارند .اما در این میان از آنجا که کارنامه
منفی رئیــس جمهور آمریکا در موارد بســیاری
یاس و ناامیــدی در میان نخبگان ،روزنامه نگاران
و برخی از طبقات متوسط اجتماعی ایاالت متحده
به وجود آورده اســت به همین دلیل بنا به گفته
برخی احتمال کاهش مشــارکت مردم آمریکا در
این انتخابات وجود دارد  .بر این اساس ،روزگذشته
ســلبریتیهای آمریکایی از جملــه دی کاپریو و
بردپیت با انتشار یک پیام ویدئویی از اهمیت این
انتخابات سخن گفته و از مردم آمریکا برای حضور
در انتخابات میــاندورهای کنگره دعوت به عمل
آوردند.
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> محمود صادقی  -نماینده اصالح طلب مجلس

ایرانی-ترکیهای دو سال پیش در آمریکا
بازداشت شد و ســال پیش در کمک به
ایران برای دور شــدن تحریمها مقصر
شناخته شد/.عصر ایران

Dمعصومــه ابتکار معاون امــور زنان و
خانواده ریاست جمهوری گفت :در مورد
مطالبی کــه در برخی رســانهها درباره
شهردار شدن من در تهران بیان میشود،
باید بگویم که شهردار شدنم موضوع جدی
نیست.وی افزود :اینکه نام من به عنوان
یکی از گزینههای شهرداری تهران مطرح
شده است ،موضوع مهمی نیست و شهردار
شدنم تنها در حد یک شایعه است/.ایرنا

Dاستیون منوشــین وزیر خزانه داری
آمریکا به جزئیــات تحریمهای آمریکا
اشــاره کرد و گفت که بیش از  700فرد،
شرکت و نهاد ،کشتی و هواپیما را تحریم
کردهایم.وزیر خزانه داری آمریکا اضافه
کرد؛ تحریمهای امــروز  50بانک ایرانی
و شــعب خارجی آنها را در برمیگیرد.
منوشین که اظهارات ضد ایرانی مقامات
آمریکایی را تکرار میکرد در تشــریح
تحریمهای اعمال شــده علیه ایران ،به
بخشهای کشتیرانی ،انرژی و هواپیمایی
اشــاره کرد و گفت بیش از  65هواپیمای
ایرانی نیز تحریم شدهاند/.فارس

Dدادگاهی در اســتانبول ترکیه حکم
دستگیری رضا ضراب را به دلیل "بازسازی
غیرقانونی" ویالی شــخصی خود در این
شــهر صادر کرده اســت.به گزارش بی
بیســی ،هنوز مشخص نیست مقامهای
ترکیــه چگونه میتوانند ایــن حکم را
درحالی که متهم در آمریکا در بازداشت
اســت اجرایی کنند.رضا ضــراب ،تاجر

اصولگرایان
باهنر:

اگربه CFTنپیوندیمباتحریمهایبیشتریمواجهمیشویم

محمدرضــا باهنــر ،دبیرکل جامعه اســامی
مهندســین و عضو مجمع تشــخیص مصلحت
نظام در نشست خبری خود درباره رد  CFTاز
سوی شــورای نگهبان ،گفت :این روزها مسئله
 FATFکه چهار قانــون را در بر میگیرد ،نقل
محافل و مجالس سیاسی شد ه است .در گذشته
نیز مانند این کنوانســیونها تصویب و رد شد ه
اما اتفاقی نیفتادهاســت .ظاهرا ایران در لیست
کشــورهای پرریســک در این کنوانسیون قرار
گرفتهچون به  FATFنپیوستهاست .بعضیها
پیوســتن به این کنوانسیون را با مسائلی مانند
برجام و ...خلط میکنند که ممکن است مخالف
اعتقادات ما باشد.
باهنر همچنین ادامه میدهد :ما بهطور مثال به
اعالمیه حقوق بشر پیوستهایم اما اعالم کردهایم
آن را تا جایی قبول داریم که قانون اساســی به
ما اجازه میدهد.
این عضو مجمع تشخیص مصلحت در ادامه به
امکان مشــروط کردن بخشهایی از این قانون
توسط مجلســیها اشــاره میکند و میگوید:
ممکن است همه این قانون با اعتقادات ،احکام
اســامی و قانون اساسی ما همسو نباشد اما ما
میتوانیم آن را به صورت مشــروط قبول کنیم
چراکه در غیر این صورت با تحریمها و مشکالت
بیشتری مواجه میشــویم .او همچنین درباره
امکان تصویــب این الیحه ،تصریح میکند :من
با برخی از نمایندگان مجلس شــورای اسالمی
ت کــردهام ،برخی نماینــدگان معتقدند
صحب 
بهدلیل ایراداتی که شورای نگهبان گرفتهاست،
این الیحه دیگر قابل اصالح نیست و برخی هم

معقتدند میتوان آن را اصالح کرد .کنوانسیون
هم که بهخاطر رفت و برگشــتهای این الیحه
بین شــورای نگهبان و مجلس ،مهلت ایران را
چهارماه تمدید کردهاست .بنابراین در صورتی
هم که شورای نگهبان و مجلس با هم به مشکل
بربخورند این الیحه به مجمع تشخیص میآید و
ما میتوانیم آنجا تصمیم مناسبی بگیریم .باهنر
در ادامه میافزاید :من فکر میکنم ما میتوانیم
این قانون را بپذیریم و بگوییم تا جایی که قانون
اساســی و احکام اســامی اجازه بدهد ،به آن
پایبند هستیم.
به گزارش ایرنا ،باهنر در پاسخ به سوالی درباره
نامه آیتاهلل یزدی به آیتاهلل شبیری زنجانی و
پیامدهای آن برای اعتبار حوزه گفت :متأسفانه
اخیرا اتفاقاتــی افتاده که اگــر نمیافتاد بهتر
بود .مثال آقای رحیم پــور ازغدی در نقد حوزه
مباحثی داشتند و برخی پیگیری کردند و دیگر
اشــکالی بود که آیتاهلل مکارم به برخی احکام
قــوه قضائیه گرفت و علنی شــد و در آخر نامه
آیتاهلل یزدی به آیت اهلل شــبیری زنجانی که
رسانهای شد.
معتقــدم این کارها پیش از رســانهای شــدن
راههای دیگری هــم وجود دارد ،البته من قصد
تکلیف به کسی را ندارم اما اگر جای آقای یزدی
بودم پیش از رســانهای شــدن موضوع ،حتما
جلسه میگذاشــتم ،استدالل و بحث میکردم.
اصل نامه و اینکه مراجع به یکدیگر تذکر بدهند
یــا نکاتی را به یکدیگر یــادآوری کنند ،ایرادی
نــدارد اما نباید یک موضوع جناحبندی شــود،
اینگونه لشکرکشیها را به مصلحت نمیدانم.

دیپلماسی

گفتوگوی تلفنی ظریف با وزرای خارجه انگلیس و نروژ

وزیر امور خارجه در گفتوگوهای تلفنی جداگانه
با وزیران امور خارجه انگلیس و نروژ درباره آخرین
تحوالت روابط دوجانبه و برجام ،گفتوگو و رایزنی
کرد.به گزارش ایسنا ،وزیر امور خارجه انگلیس در
این گفتوگو ضمن تاکید بر پایبندیِ کشــورش
و ســایر اعضای برجام به این توافق ،لزوم اتخاذ و
اجرای فوری سازوکارهای ویژه اروپا را برای تداوم
همکاریهای اقتصادی با ایران مورد تاکید قرار داد.
وزیــر امور خارجه نروژ نیز ضمن اعالم حمایت از

اجرای برجام ،بر گسترش همکاریهای دوجانبه
تاکید کرد.
ادعای پلیس دانمارک در خصوص یک شــهروند
نروژی  -ایرانی نیز از دیگر محورهای گفتوگوی
وزیر خارجه نروژ و محمدجواد ظریف بود که طی
آن وزیر امور خارجه ایران بر لزوم روشــن شدن
همه ابعاد موضــوع و همکاری همهجانبه ایران با
دولتهای اروپایی برای روشن شدن حقایق تاکید
کرد.

مکث

ایرانخواستارمحکومیتتحریمهایغیرقانونیآمریکا
از سوی سازمان ملل شد

نماینده دائم جمهوری اسالمی ایران در نامهای به
دبیرکل سازمان ملل متحد با اشاره به تحریمهای
غیرقانونی و یکجانبه آمریــکا در  ۱۴آبان ۱۳۹۷
خواهان اقدام دسته جمعی سازمان ملل متحد و
اعضای جامعه بین المللی در مقابله با این تحریمها
گردید .به گزارش فارس ،غالمعلی خوشــرو این
تحریمهــا و اقدامات بی پــروای امریکا را تهدید
کشــورها و دولتهای دیگــر در جهت اختالل
در روابط اقتصــادی ایران قلمداد کرده و تصریح

دولت

کرده است «ایاالت متحده نه تنها آشکارا در مقابل
قطعنامه  ۲۲۳۱شــورای امنیت میایستد بلکه
بیشرمانه به دیگر دولتها فشار وارد میکند تا آن
قطعنامه را نقض کنند».
نماینده دائم ایران در انتهای نامه خود خواسته است
که جامعه بینالمللی به صورت دستجمعی به این
اقدام غیرقانونی و غیر انسانی آمریکا پاسخ محکمی
بدهنــد و از حاکمیت قانــون و چندجانبهگرایی
حمایتکنند.

آذری جهرمی:

حمله سایبری به ایران را
ازمجامعبینالمللیپیگیریمیکنیم

محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری
اطالعات با ارســال توئیتــی از پیگیری حمالت
ســایبری یک رژیم غاصب به زیرســاختهای
ارتباطی کشور از طریق مجامع بینالمللی خبر داد.
به گزارش ایلنا ،وزیر ارتباطات در این توئیت نوشت:
رژیمی که سابقه آن در به کارگیری سالح سایبری
در پروندههایی چون استاکس نت مشخص است،
اینبار تالش داشــت به زیرساختهای ارتباطی
ایران صدمهای وارد کند ،البته به لطف هوشیاری
تیمهای فنی ،دســت خالی بازگشــت.وی افزود:
ایــن اقدام خصمانه را از طریق مجامع بینالمللی

پیگیری میکنیم .پیش از این حمید فتاحی معاون
وزیــر ارتباطات و مدیر عامل شــرکت ارتباطات
زیرساخت با انتشار توئیتی از دفع حمالت سایبری
یک رژیم غاصب خبر داده بود.فتاحی در این توئیت
نوشت:از امروز حمالت پراکنده از مبدا یک رژیم
غاصب به برخی زیرساختهای ارتباطی ایران آغاز
شده که همگی با قدرت دفع شدهاند.وی افزود :این
برای مردم دنیا دیگر عجیب نیست؛ ادعای حقوق
بشر میکنند و ملتی را به خاک و خون میکشند.
ادعای واهی حمله سایبری از طرف ایران میکنند
و خود حمالتی را ترتیب میدهند.

