
toseeirani.ir روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

در نجف انجام شد

گفتگوی تلفنی 
جهانگیری  با 

نخست وزیر عراق

 در خاموشی سلطان عزلت، 
استاد حسین دهلوی

 خودسوزی 
یک موسیقیدان

یک آسیب شناس اجتماعی در گفت وگو با 
»توسعه ایرانی«:

شاخص های اجتماعی 
 به سمت قرمز شدن 

در حرکت است

قراردادهایی که بوی بیگاری می دهند

سفته های غیرقانونی؛ 
ابزاری برای فشار به 
کارگران مستاصل

شهرنوشت 6

سياست 2

چهارگاه 8

دسترنج 4

همين صفحه

 رهبر انقالب خطاب به هیأت های دانشجویی عزادار:

اگر در مسير حق ثابت قدم 
 باشيد، کشور و دنيا 
اصالح می شود

جهان 5

 تهدید اردوغان در صورت عدم پایبندی 
 واشنگتن به وعده هایش، 

  عمليات چشمه صلح 
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در اربعین شهادت سید و ساالر شهیدان، 
حسینیه امام خمینی)ره( میزبان هیئت های 
دانشجویی از سراسر کشور بود و دانشجویان 
عزادار در حضور رهبر معظم انقالب اسالمی، 
همنوا با زائران کربالی معلّی فریاد »لبیک یا 

حسین« سر دادند.

به گزارش ایلنا، حضرت آیت اهلل خامنه ای 
در این مراســم در ســخنان کوتاهی با تشکر 
از مراسم عزاداری پرشــور و باصفای جوانان، 
خطاب به آنــان گفتند: صفا و نورانیت شــما 
عزیزان بسیار مغتنم اســت و بنده همواره از 
خداوند متعال مســألت می کنم که ما و شما 
را همواره در مسیر مســتقیم ثابت قدم بدارد، 
چرا که اگر شما در این مســیر حق ثابت قدم 
باشید، کشور و دنیا اصالح و بشریت از منافع 

آن بهره مند می شود.
همچنین حجت االسالم سعدی سخنران 
مراسم، گفتمان مقاومت ملت ایران را برگرفته 
از مقاومت حسینی)ع( خواند و افزود: جریان 
سلطه و استکبار به دنبال آن است که به وسیله 

تریبون های پرشمار تبلیغاتی خود، جای حق و 
باطل را عوض کند؛ اما همچنانکه حضرت امام 
سجاد و حضرت زینب کبری در کوفه و شام با 
سخنان روشنگر خود حکومت اموی را رسوا 
کردند، امروز نیز باید تریبون های جریان حق، 
حرف اسالم و انقالب را با قدرت بیان و القائات 

نظام سلطه را افشا کنند.
در این مراســم همچنیــن آقایان حنیف 
طاهــری و مطیعی به قرائت زیــارت اربعین 
و ذکر مصیبــت و نوحه بــر مصائب حضرت 
سیدالشــهدا علیه الســالم و اهل بیت ایشان 

پرداختند.
در پایان مراســم نیز نماز ظهــر و عصر به 

امامت رهبر انقالب اسالمی اقامه شد.

رئیس کمیته روابط خارجی کمیســیون 
امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تأکید 
کرد که در شــرایط فعلی باید کشــورهایی 
همچون ایران و روسیه در موضوع حمله ترکیه 
به شمال سوریه میانجی گری کنند تا از کشتار 

مردم بی گناه جلوگیری شود.
کمال دهقانی در گفت وگو با ایسنا با اشاره 
به حمله ترکیه به شــمال سوریه گفت: مردم 
منطقه و دنیا از جنگ و کشتن افراد غیرنظامی 
متنفرند، کاری که عربســتان و آمریکا هم در 
یمن و افغانســتان انجام می دهند. قبل از آن 
هم این کار را داعش انجام می داد که تأثیرات 

منفی را به دنبال داشت.
وی با اشاره به توجیه اردوغان در حمله به 
شمال سوریه گفت: توجیه اردوغان این است 
که در شمال شرقی سوریه کارهای تروریستی 
انجام می شود. قطعا اقدامات تروریستی مورد 
قبول هیچ کسی نیســت ولی از آن طرف هم 

هیچ کشوری قبول نمی کند که ارتش کشور 
دیگری به کشورش با یک دولت قانونی حمله 

کند و امنیت را مختل نماید.
دهقانی ادامه داد: بخشــی از مســئولیت 
شرایط فعلی متوجه دولت ترکیه است چون 
زمانی که سوری ها با تروریست ها درگیر بودند 
مرزهای ســوریه مورد حرمت قــرار نگرفت 
و اکنــون هم ترکیــه بدون احتــرام به اصل 
حاکمیت کشورها به سوریه حمله کرده است.

این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست 
خارجی مجلس با اشــاره به نقش آمریکا در 
اتفاقات اخیر گفت: آمریکا در وهله اول بدون 
اجازه دولت قانونی سوریه وارد خاک این کشور 
شد که این نقض آشکار حقوق بین الملل است. 
کاری که اکنون هم دولــت ترکیه انجام داده 
و با نادیده گرفتن قوانیــن بین المللی از مرز 
کشور سوریه عبور کرده است. گرچه این کار 
با توجیه مبارزات تروریستی است ولی به هر 

حال اقدامی غیرقانونی است که باعث قربانی 
شدن و کشته شدن افراد بی گناه شده است.

دهقانی در پایــان و در جمع بندی گفت: 
در چنین شــرایطی بهترین کار این اســت 
که کشــورهای موثر یعنی ایران و روســیه 
میانجی گری کنند و از کشــتار مردم بی گناه 
جلوگیری شده و در عین حال اصل حاکمیت 
دولت سوریه هم حفظ شــود. قطعا با تقویت 
دولت سوریه این دولت می تواند مشکالتش 

را حل کند.

خبر

خبر

رهبر انقالب خطاب به هیأت های دانشجویی عزادار:

اگر در مسیر حق ثابت قدم باشید، کشور و دنیا اصالح می شود

دهقانی:

 ایران و روسیه در موضوع حمله ترکیه به سوریه میانجی گری کنند

 FATF نسبت به بازگشت وضعیت ایران 
به پیش از خرداد 95 هشدار داد؛

به عقب 
بازمی گردیم؟

سياست 2

گروه ویژه اقدام مالی یا همان FATF، هشدار داده که اگر تا قبل از 
 )CFT( بهمن ماه آینده دو کنوانسیون پالرمو و تامین مالی تروریسم
نهایی نشــوند، کلیه اقدامات مقابله ای علیه ایران وضع خواهند شد و 
عمال وضعیت ایران به پیش از خرداد سال ۱۳۹۵ باز خواهد گشت. در دو 
سه سال اخیر گروه ویژه اقدام مالی، تحریم هایش علیه ایران را به حالت 
تعلیق درآورده و به ایران مهلت داده تا به کنوانسیون های چهارگانه این 
گروه بپیوندد؛ هر چند ماه یک بار نیــز مهلتش به ایران را تمدید کرده 
است. این بار اما عالوه بر هشــدارهای همیشگی، در اجالس این هفته 
خود در پاریس، ضمن بررســی آخرین وضعیت ایران، با توجه به عدم 
 ،)CFT( تصویب نهایی دو کنوانسیون پالرمو و تامین مالی تروریسم
دو دسته اقدام جدید مقابله ای علیه کشورمان وضع کرده که با توجه 
به تصویب یک اقدام مقابله ای دیگر در خرداد ماه گذشته، مجموعا سه 

اقدام علیه ایران وضع شده اند.
تبعات بازگشت به لیست سیاه

وضع این اقدامات مقابله ای، هشدارها به ایران را جدی تر کرده است؛ 
 FATF هشدار بازگشت به تحریم های این نهاد. در تمام طول مدتی که
به ایران فرصت داده تا لوایح مربوط به تروریسم و پولشویی را تصویب 
کند، کارشناسان تاکید می کنند که با بازگشت به لیست سیاه این نهاد، 
ممکن است تراکنشــهای مالی و بانکی ایران متوقف شود؛ چراکه این 
نهاد به کشورها توصیه کرده، مبادالت بانکی با مؤسسات کشور لیست 
سیاه را محدود، مشــروط یا حتی قطع نمایند.  همچنین شعبه های 
موجود یا کارگزاری های موجود کشــورهای لیست سیاه می بایست 

تحت نظارت مستمر و دقیق کشور میزبان قرار بگیرند...

سعد حریری در پی ادامه ناآرامی ها در لبنان، برای کناره گیری از قدرت  اعالم آمادگی کرد 
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