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اخبار

روایت آیتاهلل اراکی از واکنش
آیتاهلل شبیری به نامهآیتاهلل یزدی

عضو هیاترئیس��ه جامعه مدرسین حوزه
علمیه قم ب��ا بیان اینکه آی��تاهلل یزدی برای
مقابله با سوءاستفاده از آیتاهلل شبیری به ایشان
نامه نوشتند ،روایتی از واکنش این مرجع تقلید
به نامه رئیس جامعه مدرسین را تشریح کرد.
به گزارش تس��نیم ،آیتاهلل محسن اراکی
با اش��اره به نامه آیتاهلل محمد یزدی خطاب
به آیتاهلل ش��بیریزنجانی ب��ا تأکید بر اینکه
این دس��ت نامهنگاریه��ا روش متعارفی بین
علماست ،تصریح کرد :حضرت آیتاهللالعظمی
ش��بیریزنجانی یک مرجع تقلید مورد قبول
عام��ه و مورد قبول علمای ما اس��ت .حضرت
آیتاهلل یزدی نیز یک پیر مبارز علیه استکبار
و علی��ه طاغ��وت اس��ت ،یک فقیه ش��جاع و
زحمتکشیده و رنجدیده دوران پیش از انقالب
و بعد از انقالب است؛ آیتاهلل یزدی از شاگردان
مبرز حضرت امام رضواناهلل تعالی علیه است و
نباید طوری عمل کرد که اهانت به ایشان انجام
گیرد و همانطوری که حرمت مقام مرجعیت
حفظ شده است ،حرمت مقام فقاهت نیز باید
حفظ ش��ود .اس��تاد درس خارج حوزه علمیه
گفت :بعد از نامه آیتاهلل یزدی ،آیتاهلل شبیری
به یکی از بزرگان فرمودهاند «من ارادت قدیمی
ب��ه آیتاهلل ی��زدی دارم و میدانم که ایش��ان
دلس��وز انقالب و دین اس��ت و انسان متدینی
است و ایشان را قبول دارم».
عضو مجلس خب��رگان رهب��ری در ادامه
گفت :وقتی ی��ک جریانی در حال تالش برای
سوءاس��تفاده از اقدام آیتاهلل ش��بیریزنجانی
بود ،آیتاهلل یزدی نگران سوءاستفاده از ایشان
ش��دند و این نامه را با این هدف نوش��تند که
کس��ی از رفتار ایشان سوءاستفاده نکند؛ بههر
حال اگر کسی مانند حضرت آیتاهلل یزدی که
زحمتکشیده انقالب است ،احساس کرد اقدام
آیتاهلل شبیری با هر عذر و دلیلی ولو صحیح،
ممکن است ضربهای به اصل بدنه این جریان
انقالبی در جامعه وارد کند ،نمیتواند س��کوت
کند.

انتقاد وزیر کشور از اظهارات
سطحی درباره اربعین

وزیر کشور از اظهارنظرهایی درباره مراسم
راهپیمایی اربعین که به گفته او بسیار سطحی
و نارساس��ت ،انتقاد ک��رد .به گزارش ایس��نا،
عبدالرضا رحمانیفضلی در جلسه دیروز ستاد
اربعین با اش��اره به اینکه در همه حوزهها برای
برگزاری اربعین نسبت به  4سال گذشته جهش
داش��تهایم ،گفت :اگر همه پشت کار بیایند و
زیرساختها فراهم شود ،میتوانیم سالی ۷۰۰
تا  ۸۰۰هزار زائر به مراسم اربعین اضافه کنیم.
وزیر کشور همچنین با بیان اینکه راهپیمایی
اربعی��ن موجب افزایش وح��دت و هماهنگی
و افزایش معنویت میش��ود ،خاطرنشان کرد:
ما امس��ال با افزایش ح��دود  ۵۰درصد زائران
غیرایران��ی مواجه ش��دیم .ای��ن نتیجه انتقال
پیام مراسم اربعین است ،زیرا مردم دنیا تشنه
معنویت هس��تند و محرم و اربعین هم جریان
دینی و مذهبی اصیل است که ندای وجدان و
دل و عقل بشریت است.
رحمانیفضلی خاطرنشان کرد :در این روزها
برخی درباره اربعین دلس��وزانه صحبت کردند و
برخی هم مسائلی مطرح کردند که مثال چراغی
که به خانه رواس��ت ،به مس��جد حرام است که
تلقی ما این است این برداشتها بسیار سطحی و
نارساست .عظمت مراسم اربعین وقتی بیشتر درک
میشود که به اقدامات دشمن بنگریم .دشمن در
رسانههای خود این مراسم را بایکوت کرد و بازتاب
نداد و اگر هم رس��انههایی به آن پرداختند برای
بزرگ کردن اشکاالت یا قراردادن شیعه در مقابل
اهل س��نت بود .آنها میخواس��تند اربعین را در
مقابل حج قرار دهن��د ،در حالی که ما معتقدیم
اربعی��ن در طول حج اس��ت؛ اربعین مس��تحب
اولی و حج جزو واجبات اس��ت .نگرانی دشمن از
بسط و گس��ترش فرهنگ محرم و اربعین است.

سامانه پدافند هوایی «سراج»
رونمایی شد

س��امانه توپخانهای پدافند هوایی «سراج»
برای نخستینبار در رزمایش مشترک پدافند
هوایی والیت  ۹۷رونمایی شد.
به گزارش مهر ،در ادامه رزمایش مشترک
پدافن��د هوایی والیت ،۹۷س��امانه توپخانهای
پدافند هوایی «س��راج» توانس��ت پهپادهای
متخاصم را در آسمان محل برگزاری رزمایش
مورد اصابت قرار دهد .این سامانه یک توپ ۳۵
میلیمتری است که توپ و گلوله آن بهینه شده
و عالوه بر استفاده از رادار ،از یک سامانه جدید
اپتیکی نیز بهره میبرد.
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وزرای خارجه و خزانهداری آمریکا در نشست خبری مشترک ،آغاز اجرای دور جدید تحریمها علیه ایران را اعالم کردند

روحانی:تحریمها را با افتخاردورمیزنیم

گروه سیاس�ی :تحریمها بازگشت در
حالیکهبرنامههستهایایرانهمچنان
تعطیل است .شامگاه دوشنبه وزرای
خارجه و خزانهداری آمریکا در نشست
مشترکی ضمن اعالم رسمی بازگشت
تحریمها علیه ایران ،لیس��ت بلندی
از تحریمهای جدی��د را نیز رونمایی
کردند؛ تحریمهای گس��تردهای که از
حوزههای بانکی تا هواپیما و کشتیرانی
را ش��امل میش��ود .این تحریمها به
مراتب ش��دیدتر از تحریمهایی است
که پیش از توافق برجام ،آمریکا علیه
ایران وضع کرده بود .ظاهرا آمریکایی
ها آنقدر در اعمال تحریم ها عزم جدی
دارند که حتی نفتکش سانچی را که
سال گذشته در س��واحل چین غرق
ش��د در لیس��ت تحریمها قرار دادند!
بنا ب��ر آنچه وزیر خارجه آمریکا گفته
است تحریمهای جدید بیسابقهترین
رژیم تحریمی علیه ایران است .پمپئو
همچنین ضمن ارائه لیست کشورهایی که به طور
موق��ت از تحریم نفتی ایران معاف ش��دهاند تاکید
کرد تاکنون  20کش��ور واردات نفت خ��ود از ایران
را به صفر رساندهاند .وزیر خارجه آمریکا تاکید کرد
معافیتهای ارائه ش��ده نیز موقت است و آمریکا در
مذاکره با کشورهای مذکور در حال رایزنی برای صفر
کردن واردات نفت از ایران است .آنطور که وزیر خزانه
داری آمریکا مطرح کرده اس��ت  700فرد ،شرکت و
نهاد ،کشتی و هواپیما در لیست جدید تحریمهای
ضد ایرانی آمریکا قرار گرفتهاند .جان بولتون ،مشاور
امنی��ت ملی ترامپ نیز میگوید آمریکا تحریمهای
بیش��تری را علیه ایران اعمال میکن��د .به گزارش
ف��ارس ،مایک پمپئو ،وزیر خارجه آمریکا و اس��تیو
منوچین ،وزیر خزانهداری این کشور در یک نشست
خبری درباره تحریمهای جدید آمریکا علیه ایران با
خبرنگاران شرکت کردند .مایک پمپئو در ابتدا پشت
تریبون قرار گرفت و به بازگشت تحریمها علیه ایران
اشاره کرد .وی با اشاره به اتهامات هفته قبل دانمارک
علیه ایران درباره اقدامات تروریس��تی در خاک این
کش��ور گفت :ایران  2انتخ��اب دارد؛ به صورت یک
بازیگر عادی رفتار کند یا شاهد فروپاشی اقتصادش
باشد .پمپئو گفت :واشنگتن فکر میکند توافق جدید
با ایران ممکن است اما تا زمانی که ایران رفتارش را
بر اس��اس  12خواستهای که من قبال مطرح کردم
تغییر نداده باشد ،فشار آمریکا بر ایران پیوسته ادامه
خواهد یافت .پمپئو هدف نهایی راهبرد دولت آمریکا
در قب��ال ایران را کنار گذاش��تن «انقالبیگری» از
سوی این کشور خواند .وی اضافه کرد دولت آمریکا
از ابت��دای ریاس��تجمهوری دونالد ترامپ تا کنون
 19دور تحریم علیه جمهوری اسالمی ایران اعمال
ک��رده که در جریان آن  168ش��خصیت حقیقی و
حقوق��ی هدف ای��ن تحریمها ق��رار گرفتهاند .وزیر
خارجه آمریکا همچنین مدعی شد از وقتی در ماه
مه راهبرد جدید آمریکا در قبال ایران اجرایی ش��د،
حدود  100شرکت از ادامه تجارت با ایران صرفنظر
کردهاند .وزیر خارجه آمریکا مدعی ش��د  20کشور
خرید نفت خود از ایران را به صفر رساندهاند ،بیش
از یک میلیون بش��که از صادرات نفت ایران کاسته
ش��ده و از ماه مه تاکنون 2/5 ،میلی��ارد دالر درآمد
نفتی ایران از دس��ت رفته اس��ت .وی شرکتهای
خارج��ی را تهدید ک��رد ادامه تجارت ب��ا ایران در
مقایس��ه با خروج از این کش��ور ،تصمیم اقتصادی
دردناکتری خواهد بود.
■■لیستمعافشدگانموقت

پمپئو همچنین اس��امی کشورهایی را که فعال
از تحریمهای نفتی علیه ایران معاف شدهاند اعالم
کرد .به گفت��ه وی چین ،هند ،ایتالیا ،یونان ،ژاپن،
کرهجنوبی ،تایوان و ترکیه از کشورهایی هستند که
در این لیس��ت قرار گرفتهاند .پیش از این مقامات
آمریکای��ی گفته بودند کش��ورهای اروپایی در این
لیست وجود ندارند و شامل معافیتها نیستند .وی
مدعی شد این  8کشور تاکنون بخش قابل توجهی
از خرید نفت خود از ایران را کاهش دادهاند و حتی
 2کش��ور آن را به صفر رساندهاند .پمپئو گفت :ما
به مذاکرات خود ادامه میدهیم تا همه کش��ورها
واردات نفت خود از ایران را به صفر برسانند .پمپئو
پیش از این گفته بود برخی کشورها برای کاهش
واردات نف��ت خود از ایران نیاز به زمان بیش��تری
دارند .پمپئو در ادامه نس��بت به مجازات سخت و
دردناک علیه نهادهایی که بعد از بازگشتن تحریمها
با ایران تجارت میکنند هشدار داد .پمپئو در پاسخ
به س��وال الجزیره به دفاع تمامقد از رژیم سعودی
پرداخ��ت و گفت این کش��ور از تالشهای آمریکا
در مقابله با تروریس��م حمای��ت میکند ،در حالی
که ایران به بیثباتی در منطقه دامن میزند .وزیر
خارجه آمریکا همچنی��ن ادعا کرد ایران پول نفت
فروخته ش��ده به این  8کش��ور را تنها میتواند در
تجارت کاالهای انس��انی یا تج��ارت دوجانبه برای
خرید کااله��ای غیرتحریمی اس��تفاده کند .وزیر
خارجه آمریکا مجددا تاکی��د کرد تا دولت ترامپ
بر س��ر کار اس��ت ،ایران نمیتواند به سمت سالح
هستهای نزدیک شود.

■■تحریم  700فرد ،نهاد ،کشتی و هواپیما

به قوانین فراس��رزمینی آمریکا در زمینه تحریمها
مشمول جریمه خواهند شد.

وزی��ر خزانهداری آمریکا نیز در ادامه به جزئیات
تحریمها اش��اره ک��رد و گفت :بی��ش از  700فرد،
شرکت و نهاد ،کشتی و هواپیما را تحریم کردهایم.
اس��تیو منوچین در ادامه بازگردان��دن تحریمها را
بخشی از راهبرد فشار حداکثری و بیسابقه اقتصادی
علی��ه ایران خواند و ای��ران را متهم کرد بزرگترین
کش��ور حامی تروریسم اس��ت .وی تاکید کرد این
تحریمها بزرگترین تحریمهایی اس��ت که تاکنون
رژی��م ایران را هدف گرفته اس��ت .وزیر خزانهداری
آمریکا اضافه کرد تحریمهای امروز  50بانک ایرانی
و ش��عب خارجی آنه��ا را در برمیگی��رد .منوچین

■■آمریکا باید تنبیه شود

حجتاالسالم حسن روحانی روز گذشته در دیدار
معاونان و مدی��ران وزارت امور اقتصادی و دارایی در
سخنانی به اقدامات و سخنان اخیر آمریکاییها علیه
ایران واکنش نشان داد .وی در بخشی از سخنان خود
با تاکید بر اینکه تحریم را باید بخوبی بشکنیم و این
کار را خواهیم کرد ،اظهار داش��ت :با کمک مردم و با
اتحاد و وحدتی که در جامعه است باید به آمریکاییها
با زبان روش��ن تفهیم کنیم که با زبان زور و فش��ار و
تحریم و تهدید با ملت بزرگ ایران حرف نزنند .باید

آمریکاییها میگویند ایران تحریم را دور میزند؛
بله! ما اعلام میکنیم که تحری�م غیرقانونی و
ظالمانه شما را با افتخار تمام دور میزنیم؛ امروز
در یک آزمایش و جایگاه حساس قرار گرفتهایم
و میتوانی�م تولیدمان را به حرک�ت در بیاوریم؛
من معتقد نیستم که شرایط ما بدتر شده است،
ممکن است از یک نظر وقتی میخواهد ماده اولیه
یا قطعهاش را از خارج بیاورد ،سختتر شده باشد
ولی از یک طرف بهتر ش�ده است؛ بازار و تقاضا
وجود دارد

که اظهارات ضد ایران��ی مقامات آمریکایی را تکرار
میکرد ،در تش��ریح تحریمهای اعمال ش��ده علیه
ایران ،به بخشهای کشتیرانی ،انرژی و هواپیمایی
اش��اره کرد و گفت بیش از  65هواپیمای ایرانی نیز
تحریم ش��دهاند .وی ادعا کرد ای��ران اگر رفتار خود
را تغییر ندهد ،با انزوای مالی مواجه خواهد ش��د .او
در ادامه لفاظیهایش توقف برنامه موشکی ایران و
جاهطلبیهای هس��تهای را شرط کاهش تحریمها
خواند و گفت واش��نگتن با تمرکز باال در حال رصد
رفتار ایران است .منوچین همچنین تهدید کرد اگر
ای��ران برای دور زدن تحریمهای آمریکا تالش کند،
واشنگتن بارها و بارها این تالشها را متوقف خواهد
کرد .وی ش��رکتهای خارجی را هم تهدید کرد و
ی است.
گفت واشنگتن در اجرای تحریمهایش جد 

■■«سوئیفت» دسترسی برخی بانکهای ایران را
تعلیقکرد

«جامعه جهان��ی ارتباطات بانکی» مش��هور به
«س��وئیفت» دیروز دوش��نبه اعالم کرد دسترسی
برخی بانکهای ایرانی به این سامانه پیامرسان بانکی
را تعلی��ق کرده اس��ت .به گزارش ف��ارس به نقل از
رویترز ،سوئیفت در بیانی ه مختصری که روز گذشته
منتشر کرده اشارهای به نام این بانکها یا بازگشت

برای همیشه تاریخ تنبیه شوند .با قلدرمآبی در برابر
یک ملت بزرگ و با سابقه کهن فرهنگی ،ایستادن و
هر روز بهانهای درس��ت کردن ،این برای ملت ایران
غیرقابل قبول اس��ت .رئیسجمهور خاطرنشان کرد:
ام��روز کاری که آمریکاییها انج��ام میدهند ،صرفاً
فشار به مردم است ،فشار به هیچ جای دیگر نیست.
به مردم و به ملتهای دیگر و به شرکتهای دیگر و
به دولتهای دیگر است ،امروز تنها ما از سیاستهای
ی نیستیم ،حتی شرکتها و دولتهای
آمریکا عصبان 
ی هم از سیاس��تهای آمریکا عصبانی هستند.
اروپای 
روحانی افزود :فکر نمیکنم در تاریخ آمریکا کسانی
به کاخ سفید آمده باش��ند که تا این حد ،ضدقانون
و معاهدات بینالمللی باش��ند .من به یاد ندارم .همه
آنها تخلفات قانونی داشتند ولی اینها سرآمد تخلفات
هستند .ندیدم در کاخ سفید گروهی روی کار بیایند
که مثل این دوره نژادپرست باشند .وقتی یک گروهی
هستند که هم نژادپرستند و هم به قوانین و مقررات
بینالمللی اعتنا نمیکنند ،ام��روز چه توقعی از آنها
داریم .همین شرایطی است که امروز میبینیم .روحانی
در بخش دیگری از سخنان خود از آرزوی اروپاییها
برای کوتاهی عمر دولت ترامپ سخن گفت .وی اظهار
داشت :این ما نیستیم که دلمان میخواهد این دوره
برج�ام از اس�تحکامی برخوردار اس�ت که همه
دنیا ب�ر آن تاکید دارند و همچن�ان منافع ایران
را حفظ میکن�د .در واقع مذاکرات رس�یدن به
تفاهمی اس�ت که ب�رای همه قابل قبول اس�ت
ام�ا آمریکاییها زورش�ان نرس�ید آنچ�ه را که
میخواستند بگیرند و با گذشت یک سال و نیم
هم نتوانس�تند به خواستههایشان برسند .اگر
تصمیم بگیریم میتوانیم برنامه هستهای خود را
به مراتب بهتر از گذشته دنبال کنیم و این تصمیم
با نظام است .در برجام آنچه بود را گرفتهایم

تحریمهای آمریکا علیه ایران نکرده است .سوئیفت
در این بیانیه ،تعلیق همکاری با بانکهای ایرانی را
اقدامی «تأسفآور» خوانده اما گفته این تصمیم «در
راس��تای حفظ ثبات و انس��جام نظام مالی جهان»
گرفته شده است .دولت آمریکا پیش از این سوئیفت
را تهدید کرده بود در صورت ادامه همکاری با ایران
تحریم خواهد ش��د .اما اقدام روز گذشته سوئیفت
در صورتی ک��ه با واکنش اتحادی��ه اروپایی مواجه
نشود نشاندهنده ناکارآمدی «قوانین مسدودساز»
اس��ت که این اتحادیه برای حفظ برجام آن را فعال
کرده اس��ت .رویترز نوشته «قوانین مسدودساز» به
شرکتهای اروپایی هشدار داده در صورت پایبندی

حکومت آمریکا خیلی کوتاه و کوتاهتر شود ،متحدان
اروپایی خودش��ان در جلسات به خود من میگویند
یکی از آرزوهایشان این است .بعد از آن مرتب برای
ما پیغام میدهند که بیایید با هم مذاکره کنیم .مذاکره
برای چه چیزی انجام دهیم؟ شما اول آن مذاکرهای
ک��ه انجام دادیم و به نتیجه رس��یدیم ،به آن احترام
بگذارید تا زمینه برای مذاکره بعدی درس��ت ش��ود.
■■ استثنائات نفتی یعنی عقبنشینی آمریکا

رئیسجمه��ور در ادامه س��خنان خود ،معافیت
 8کش��ور توس��ط آمریکا از تحریم نفت��ی ایران را
عقبنش��ینی آمریکاییه��ا عنوان ک��رد .روحانی
در اینباره اظهار داش��ت :اینک��ه امروز آمریکا ناچار

میشود  8کشور را به زبان خودش در
خرید نفت ایران استثنا کند ،در حالی
که قب ً
ال به صراحت گفته بود فروش و
صادرات نفت ایران را به صفر میرسانم،
این پیروزی ما و عقبنش��ینی آمریکا
نیست؟ اینکه آمریکاییها به صراحت
اعالم کردند نمیگذارند اقتصاد ایران
فعال باش��د و رش��د کند اما صادرات
ما در همین مدت  7ماه گذش��ته به
نسبت  7ماه صادرات پارسال ،بیشتر
است ،به معنای موفقیت ایران نیست؟
اینکه جمهوری اس�لامی ایران ،امروز
میتوان��د نفت خودش را بفروش��د و
خواه��د فروخت ،موفقیت نیس��ت؟
رئیسجمهوری با تاکید بر اینکه حتی
اگر این  8کشور را استثنا نمیکردند باز
هم ما نفتمان را میفروختیم ،گفت:
این را به همه رهبران کشورهایی که
در س��ازمان ملل و حاشیه اجالس با
من مالقات داشتند گفتم که ما اینبار
با افتخار تحریم را میشکنیم ،چون ظالمانه است و
برخالف قانون ،معاهدات و بر خالف قطعنامه سازمان
ملل است ،پس ما افتخار میکنیم این تحریم ظالمانه
را بش��کنیم و همه باید این کار را بکنند .روحانی با
بیان اینکه طبق قطعنامه  2231تمام کش��ورهای
دنیا موظفند امروز روبهروی آمریکا بایستند ،گفت:
ش��ما چه زمانی در تاریخ ایران سراغ دارید که ایران
یک طرف باش��د و آژانس بینالملل��ی انرژی اتمی،
سازمان ملل ،معاهدات بینالمللی ،اتحادیه اروپایی،
آس��یا و آفریقا کنار ایران باش��ند .وی افزود :اینکه
جز  3-4کش��ور ،تمام دنیا کنار ایران باشد و آمریکا
خودش تنها مانده باش��د در تاریخ یک نمونهاش را
پیدا کنید .این موفقیت بزرگ ملت ایران اس��ت که
آن را نبای��د فراموش کنیم .ما موفق ش��دیم ،ملت
ما ،ملتهای منطقه موفق شدند که آمریکا قدم به
قدم از اهداف اعالم شده قبلیاش عقبنشینی کند.
رئیسجمهور ب��ا بیان اینکه امروز در جایگاهی قرار
داریم که سازمانهای بینالمللی دنیا و افکار عمومی
همراه ما بوده و آمریکاییها از هر زمان دیگر سر به
زیرتر هستند ،گفت :ماجرای قتل فجیع در استانبول،
آب��روی آمریکا را در تاریخ و در دنیا برد .بحث درباره
جنایت  15الی  18نفر و س�لاخی یک فرد نیست؛
بلکه آمریکاییها که این همه حمایت کرده و حمایت
میکنند ،امروز چگونه شرمنده و سر به زیر هستند؛
ه��ر روز راجع به این داس��تان یک حرف میزنند و
آخرش هم از این منج�لاب نجات پیدا نمیکنند.
■■بله! تحریم را دور میزنیم

روحانی به ماجرای مواجهه ایران با تحریمهای
آمریکا نیز اش��اره و تاکید کرد جمهوری اس�لامی
حتما تحریمها را دور میزند .وی گفت :آمریکاییها
میگوین��د ایران تحریم را دور میزند؛ بله! ما اعالم
میکنی��م که تحریم غیرقانونی و ظالمانه ش��ما را
ب��ا افتخار تمام دور میزنیم ،چرا که تحریم ش��ما
ظالمانه ،غلط و برخالف مقررات بینالمللی است.
روحانی تاکید کرد :امروز در یک آزمایش و جایگاه
حس��اس قرار گرفتهایم و میتوانیم تولیدمان را به
حرکت در بیاوریم؛ من معتقد نیس��تم که شرایط
ما بدتر ش��ده است ،ممکن است از یک نظر وقتی
میخواهد ماده اولی ه یا قطعهاش را از خارج بیاورد،
س��ختتر شده باش��د ولی از یک طرف بهتر شده
اس��ت؛ بازار و تقاضا وجود دارد .رئیسجمهور ادامه
داد :زمانی تولید م��ا در انبار میماند اما االن دیگر
اینطور نیس��ت و تولیدکننده ما میتواند صادرات
انجام دهد .روحانی تصریح کرد :خیلی غصه نخورید
فالن س��رمایهگذار اروپایی رفت��ه و بازنمیگردد،
سرمایهگذار در جای دیگر داریم و کشورهای دیگر
هستند .آنها را جذب کنید.
■■ظریف :هر چه در برجام بود گرفتهایم

وزی��ر امور خارجه معتقد اس��ت هرچه بوده در
برجام نصیب ایران ش��ده است .محمدجواد ظریف،
وزیر امور خارجه روز گذشته در نشست علنی پارلمان
که برای پاسخ به  3سوال حسینعلی حاجیدلیگانی،
نماینده مردم شاهینشهرحضور یافته بود در بخشی
از سخنان خود با اشاره به رفتارهای اخیر آمریکا بیان
داشت :آمریکا مجبور شد از ادعای خود برای به صفر
رس��اندن فروش نفت ایران عقبنشینی کند ،امروز
قرار بود فروش نفت ایران به صفر برسد اما آمریکا این
موضوع را به تعویق  6ماهه انداخته است .وی تاکید
کرد :برجام از استحکامی برخوردار است که همه دنیا
بر آن تاکی��د دارند و همچنان منافع ایران را حفظ
میکند .در واقع مذاکرات رسیدن به تفاهمی است
که برای همه قابل قبول است اما آمریکاییها زورشان
نرسید آنچه را که میخواستند بگیرند و با گذشت
یک س��ال و نیم هم نتوانستند به خواستههایشان
برس��ند .وزیر امور خارجه کشورمان عنوان کرد :اگر
تصمیم بگیریم میتوانیم برنامه هستهای خود را به
مراتب بهتر از گذش��ته دنبال کنیم و این تصمیم با
نظام اس��ت .در برجام آنچه بود را گرفتهایم ،در این
مسیر با راهنماییهای مقام معظم رهبری و مقاومت
مردم به بهترین توافقی که ممکن بود دس��ت پیدا
کردیم .درست است که آرزوهای دیگری داشتیم اما
امکان آن توافق وجود نداشت.

اخبار

دستگیری  10نفر از مسؤوالن
یک شبکه هرمی نوظهور

وزارت اطالعات 10نفر از مس��ؤوالن ،لیدرها
و اعضای فعال یک ش��بکه هرمی نوظهور را در
استانهای تهران ،همدان و اصفهان دستگیر کرد
و تحویل مراجع قضایی داد .به گزارش ایس��نا،
در اطالعیه وزارت اطالعات آمده است :سربازان
گمنام امام زمان(عج) در راس��تای تأمین نظم و
امنی��ت اقتصادی و جلوگیری از اخالل در نظام
اقتصادی کشور ،ضمن شناسایی و برخورد با یک
شبکه هرمی به نام «ورد واید انرژی» تعداد 10
نفر از مسؤوالن ،لیدرها و اعضای فعال این شبکه
هرمی نوظهور را در اس��تانهای تهران ،همدان
و اصفه��ان دس��تگیر کردن��د و تحویل مراجع
قضای��ی دادند .این ش��بکه هرمی در پوش��ش
دورههای آموزش��ی مؤسس��ه کریتور آکادمی
( ،)Creator Academyدر گذش��ته
با ن��ام ش��رکتهایی همچون ویجیامس��ی
( ،)VGMCادروز ( )Adrowsو یونیفان��دز
( )Unifundsو اخی��را ً با ن��ام ورد واید انرژی
( ،)World Wide Energyمردم را فریفته و
از این طریق توانسته میلیاردها تومان کالهبرداری
کند .گفتنی است استفاده از ارزهای رمزنگاری
شده جهت امور غیرقانونی و پولشویی ،ترغیب و
اغفال افراد از طریق برگزاری همایشها ،سمینارها
و دورههای آموزشی در خارج از کشور ،خروج ارز
از کش��ور و اقدام به شبکهسازی هرمی ،بخشی
از فعالیتهای غیرقانونی و مخرب این مجموعه
کالهبرداری و اخاللگر اقتصادی است .همچنین
روز گذشته علوی وزیر اطالعات از شناسایی ۱۱
تی م تروریستی در ایام اربعین در شهرهای مختلف
کشور خبر داد.

به دستور پوتین و برای اعالم حمایت
قاطع از ایران به تهران آمدم

نماینده ویژه پوتین گفت :برای ارائه گزارش
اجالس استانبول درباره سوریه و اعالم حمایت
قاطع از ایران در برابر تحریمهای آمریکا به تهران
آمدهام .به گزارش تس��نیم ،الکساندر الورنتیف،
نماین��ده ویژه پوتین پیش از ظهر دیروز با علی
ش��مخانی ،نماینده مقام معظم رهبری و دبیر
شورای عالی امنیت ملی دیدار و گفتوگو کرد.

تکرار یک اشتباه از سوی سخنگوی
وزارت امور خارجه

به��رام قاس��می ،س��خنگوی
وزارت امور خارجه روز گذشته
در نشس��ت خبری خ��ود در
پاسخ به س��وال فارس درباره
اقدام��ات صورتگرفت��ه برای
اسداهلل اسدی ،دیپلمات بازداشت شده ایران که
در ح��ال حاضر در بلژیک به س��ر میبرد ،گفت:
«همه اقدام��ات الزم انجام میش��ود و از طریق
اقدامات دیپلماتیک تماسهای سیاس��ی برقرار
و کار حقوقی در حال انجام اس��ت و وکالیی در
اختیار ایش��ان اس��ت و با جدیت کار میکنند،
امیدواریم هر چه زودتر بیگناهی ایش��ان برای
دادگاه اثبات شود و وی بتواند به کشور بازگردد؛
این امید برای ما بسیار است و تالشهای ما هم
گسترده و همهجانبه است» .تکرار این اظهارنظر
از س��خنگوی وزارت امور خارجه در حالی است
که بر اساس کنوانسیون وین ،دیپلماتها دارای
مصونیت هستند و امکان محاکمه آنها از اساس
وجود ندارد و باید آقای اس��دی فورا آزاد ش��ود؛
ل��ذا اختیار وکی��ل و آرزوی حکم برائت اساس��ا
موضوعیت پیدا نمیکند.
جانشیندبیرمجمعتشخیص:

ارسال  2الیحه از مجلس به مجمع
تشخیص مصلحت نظام تخلف بود

جانشین دبیر مجمع تشخیص گفت :ارسال
 2الیحه پالرمو و پولشویی از مجلس به مجمع
ف آییننامه داخلی مجلس است
تشخیص ،خال 
و تخلف بود .عل��ی احمدی در گفتوگو با مهر
گفت :صالحیت نهاد مجمع تشخیص را هیأت
عالی نظارت توس��عه نداده است ،بلکه اقدامات
رئی��س مجلس و ارجاع لوایح بدون طی فرآیند
قانونی اس��ت که باعث ش��ده مجلس از اجرای
صالحیتهای خود در این زمینه باز بماند و در
نتیجه اینگونه به نظر بیاید که صالحیت مجمع
تشخیص مصلحت نظام افزایش یافته است .اصرار
بر مصوبه ،اختصاص به مجلس و نمایندگان دارد.
وی افزود :رئیس مجلس بدون تصویب مجلس
صالحیتی در اصرار بر لوایح ندارد ،بنابراین آنچه
مانع تحقق اختیار و صالحیت مجلس درباره این
 2الیحه ش��ده ،رفتار ریاس��ت مجلس و تخلف
وی از قانون اساس��ی است که به جای پیروی از
تصمیم مجلس ،رأساً اقدام به اصرار کرده و لوایح
را برای مجمع فرستاده است.

