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روی موج کوتاه

دو روز پیش بخشی از اموال مصادر 
شده ایران در کانادا به  بهانه واگذاری 
مبالغ حاصل از فروش آن به قربانیان 

ادعایی تروریسم فروخته شد.
به گزارش گلوبال نیوز، در اسنادی 
که مــاه گذشــته در دیــوان عالی 
دادگســتری انتاریو تنظیم شد، ادعا 
شده که این قربانیان بخشی از مبالغ 
حاصل از فروش ساختمان های متعلق 
به ایران در اوتــاوا و تورنتو را دریافت 
کرده اند. این اســناد حاکیست اموال 
فروخته شده بیش از ۲۸ میلیون دالر 

ارزش دارند.
گلوبال نیوز در این گــزارش ادعا 
کرد که افرادی که این مبالغ را دریافت 
کرده اند، قربانیان حماس و حزب اهلل 

هستند.
شرکت »آلبرت گلمان« هفتم اوت 
)۱۶ مرداد( به دیوان عالی کانادا اطالع 
داد که توزیع این مبالغ بین طلبکارانی 
که از ســوی دادگاه مجاز برشــمرده 

شدند، انجام شده است.
ساختمان مرکز فرهنگی ایران در 
نزدیکی دانشگاه اوتاوا، از جمله اموال 
فروخته شده اســت که به ارزش ۲۶ 
میلیون و ۵۰۰ هزار دالر به شرکتی در 

مونترال واگذار شده است.
همچنین مرکز مطالعان ایران در 
تورنتو که تحت مالکیت شــرکتی به 

ریاست مقام ســفارت ایران در کانادا 
اســت،  به قیمت یک میلیون و ۸۵۰ 
هزار دالر فروخته شــد. وکیل یکی از 
قربانیان ادعایی تروریسم نیز فروش 

اموال ایران را مورد تایید قرار داد.
غیرقانونی و در تقابل آشکار با 

حقوق بین الملل
متعاقب این اقدام،  سخنگوی وزارت 
امور خارجه جمهوری اسالمی ایران 
اجرای حکم دادگاه کانــادا و فروش 
اموال ایران در این کشور را »غیرقانونی 
و در تقابل آشکار با حقوق بین الملل« 

دانسته و آن را محکوم کرد.
عباس موســوی تاکیــد کرد که 
جمهوری اســالمی »در حفظ حقوق 
مردم خــود با هیچ دولتی مماشــات 
نمی کند«. او همچنین خواستار اعاده 

سریع این امالک و دارایی ها شد.
ســخنگوی وزارت امــور خارجه 
هشــدار داد در صورت لغو نشدن این 
تصمیم، جمهوری اسالمی »منطبق 
با موازین بین المللی راســا نسبت به 
استیفای حقوق خود اقدام کرده و در 
این صورت مسئولیت تمامی عواقب 

آن بر عهده دولت کانادا خواهد بود«.
کاالها و شناور هایی که به مقصد 

کانادا می روند، مصادره شوند
این اقدام کانادا طی دو روز گذشته 
از سوی مقامات و کاربران شبکه های 

مجــازی به ویژه توئیتــر واکنش ها و 
اعتراضات بسیاری را در  پی داشت. از 
جمله این افراد عضو کمیسیون امنیت 
ملی و سیاست خارجی مجلس بود که 
پیشنهاد اقدامی تالفی جویانه ازسوی 

ایران را مطرح کرد. 
حشــمت اهلل فالحت پیشــه در 
گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه 
ملت، با اشــاره به فرش اموال مصادره 
شده ایران در کانادا به بهانه حمایت از 
قربانی های تروریست در جهان، گفت: 
در پاســخ به اقدام دولت کانادا باید دو 
کار صورت گیــرد، اول اقدام حقوقی 
برای جلوگیری از دســتبرد به اموال 
ایران و جبران خســارت های وارده به 
جمهوری اســالمی و دیگری مقابله 

به مثل.
عضو کمیســیون امنیــت ملی 
و سیاســت خارجی ادامــه داد: باید 
محاسبه ای از میزان اموال و دارایی ها 
که کانــادا در ایران دارد انجام شــود، 
اما متاسفانه از آنجایی که در گذشته 
برخی از دیپلمات های ما هزینه های 
گزافی در کانادا صورت داده اند ایران 
نسبت به کانادا از لحاظ مقابله دست 

برتر ندارد.
نماینده مردم اســالم آباد غرب و 
داالهو در مجلس دهم شورای اسالمی 
ادامه داد:  اقدامی که کانادا صورت داده 

خالف منشور ملل متحد است، فروش 
اموال مصادره شده ایران تحت فشار 
البی هایی صورت می گیرد که به دنبال 
غارت منابع جمهوری اسالمی ایران 
در خارج از کشور هستند بنابراین باید 

مقابله جدی صورت گیرد.
وی با بیان اینکه اقدام متقابل ایران 
نباید تنها در زمینــه مصادره امالک 
کانادا در ایران انجام شود، پیشنهاد داد: 
این مقابله فقط در زمینه امالک نیست، 
معتقد هســتم اگر سیاست مقابله ای 
ایران به تصمیم در کشور تبدیل شود، 
باید به محاکم حقوقی چنین امکانی 
داده شــود تا مجاز به مصادره کشتی 
ها و کاالهایی که به مقصــد کانادا از 
منطقه خارج می شوند، باشند. عضو 
کمیســیون امنیت ملی و سیاســت 
خارجی با بیان اینکه کشورهای آمریکا 

و کانادا امــوال ایــران را مصادره می 
کنند تاکید کرد: بایــد از همه امکان 
ها اســتفاده کنیم به ویژه باید دستور 
مصادره شــناورها و کاالهایی که  از 
منطقه هرمز به مقصد کانادا می روند، 
داده شود این اقدام باید در اسرع وقت 

انجام شود.
خوش رقصی ترودو برای ترامپ

یک کارشــناس حقوق بین الملل 
نیز در این راستا با تاکید بر این که ایران 
باید از طریــق دادگاه های کانادا اقدام 
این کشــور در فروش امالک ایران را 
پی گیری کند، گفــت: در دوره اخیر 
روابط آمریکا-کانادا دچار تنش شده 
و به نظر می رســد اقدام کانادا بیشتر 
خوش رقصی و چراغ سبزی به ترامپ 

برای بهبود روابط دو کشور باشد.
صباح زنگنه در گفت وگو با ایسنا در 
ارزیابی خود از اقــدام کانادا در فروش 
امالک ایران در این کشور اظهار کرد: 
کانادا خــود را در جرگه کشــورهای 
طرفدار حقوق بشــر  و همچنین در 
جرگه کشورهای به لحاظ جبهه بندی 
سیاسی در مقابل جمهوری اسالمی 
ایران می داند، بنابراین با این دالیل و 
در حقیقت برای بهره برداری سیاسی 
از این مقوله وارد این مســیر شــده 
که اموال، دارایی ها و یــا امکاناتی که 
ایران در کانادا داشــته و دارد، آن ها را 

مصادره کند.
وی بــا تاکید بر این کــه این اقدام 
دولت جاســتین ترودو، نخست وزیر 
کانادا هیچ گونه پایه حقوقی بین المللی 
ندارد، گفت: اقدام کانادا وجهه مبادالت 
قانونی بین کشورها از لحاظ بین المللی 
ندارد و بیش تر شــبیه یک دزدی در 
سرزمین خودی است که از این طریق 
مقررات و قوانین تملک امالک و امنیت 

سپرده های بانکی نقض می شود. 
این کارشــناس مسائل بین الملل 
همچنین بیــان کرد: ایــن اقدام در 
شــرایطی که آمریکا بــر جمهوری 
اســالمی ایران فشــار وارد می کند، 
می تواند چراغ ســبزی از سوی کانادا 
برای بهبود روابط خــودش با آمریکا 
باشــد. یکی از موارد اختالف کانادا با 
آمریکا در مورد لغو توافقنامه بین سه 
کشور آمریکا، کانادا و مکزیک بود که 
بر اثر اقدامات متقابل کانادا و مکزیک 
ترامــپ در سیاســت های تجاری و 

همچنین توافق های تجاری بین سه 
کشور تعدیالتی انجام داد. 

زنگنه با تاکید بر این که ایران باید 
نسبت به اقدام کانادا شکایت کرده و 
پی گیری الزم را بــه  عمل آورد، اظهار 
کرد: ایران می تواند این موضوع را هم از 
طریق دادگاه های کانادا و هم از طریق 
دادگاه های بین المللی الهه و پاریس 

پی گیری کند.
توقیف اموال ایران در کانادا بر 
خالف قوانین بین المللی است

یک عضو کمیسیون شوراها و امور 
داخلی مجلس شــورای اسالمی نیز 
در واکنش به این اقــدام کانادا، گفت: 
دولت ایران در این خصوص باید مقابله 

به مثل کند.
ابوالفضل ابوترابی گفت: این تصمیم 
دولت کانادا بر خالف قوانین بین المللی 
اســت و به نوعی راهزنی محســوب 
می شــود و اگر این گونه اعمال در کل 
دنیــا تعمیم پیدا کنــد و دادگاه های 
داخلی هر کشــوری حکم به توقیف 
اموال کشور دیگری بدهند سنگ روی 
سنگ بند نمی شود. بنابراین این عمل 
نقض قوانین بین المللی است و در دنیا 

اگر رویه شود تنش را باال می برد.
نماینــده مردم نجف آبــاد، تیران 
و کرون در مجلس شــورای اسالمی 
تصریح کرد: متأســفانه در سال های 
اخیر کانادا مسیر بســیار اشتباهی را 
طی کرده است. در قبال توقیف اموال، 
دولت ایران باید عمل مقابله به مثل را 
انجام دهد و در مجامع بین المللی این 

عمل خالف کانادا را پیگیری کند. 
ابوترابی خاطرنشان کرد: بنابراین به 
راحتی می توانیم به کانادا پاسخ دهیم 
و از نظر حقــوق بین الملل هم توقیف 
کشتی های کانادا در آب های سرزمینی 

کشورمان کاماًل پذیرفتنی است.

پیشنهاد برخی مقامات در واکنش به اقدام کانادا در فروش اموال ایران؛

مقابله  به مثل

خبر

ســخنگوی وزارت امور خارجه ایران گفت: 
آمریکایی ها سیاستی به نام »فشار حداکثری« را 
علیه ایران در پیش گرفتند که به دلیل ناکامی ها 
به سمت »دروغ حداکثری« گرایش پیدا کرده 

است.
به گزارش ایلنا، ســید عباس موســوی به 
اظهارات وزیر امــور خارجه آمریــکا و یکی از 
ســناتورهای آمریکایــی در خصوص حمالت 
پهپادی به تاسیســات نفتی عربستان توسط 

یمنی ها واکنش نشان داد و گفت: حدود ۵ سال 
اســت که ائتالف ســعودی با تجاوزات مکرر به 
یمن و ارتکاب انواع جنایات جنگی آتش جنگ 
را در منطقه شــعله ور نگاه داشته و یمنی ها نیز 
نشان داده اند در مقابل جنگ و تجاوز ایستادگی 

می کنند.
موسوی با اشاره ســخنان وزیر امور خارجه 
آمریکا خاطر نشــان کرد: چنین اتهام زنی ها و 
اظهارنظرهــای کور و بی حاصــل در چارچوب 

دیپلماتیک غیرقابل درک و بی معنی است. در 
روابط بین المللی حتــی »خصومت ورزی« هم 
دارای حداقلی از باور پذیــری و چارچوب های 
منطقی اســت که مقامات آمریــکا این اصول 
حداقلی را نیز درنوردیده اند. اینگونه اظهارنظرها 
و اقدامات بیشتر شبیه برنامه ریزی سازمان های 
مخفی و اطالعاتی برای تخریب وجهه کشوری به 
منظور زمینه سازی برای اقداماتی در آینده است. 
آمریکایی ها سیاستی به نام »فشار حداکثری« 

در پیش گرفتند که ظاهرا به دلیل ناکامی ها به 
ســمت  »دروغ حداکثری« گرایش پیدا کرده 
است. ســخنگوی وزارت امور خارجه در پایان 
تنها راه حل ایجاد آرامش در منطقه و پایان دادن 
به بحران بی حاصل در یمــن را توقف حمالت 
و تجاوزات ائتالف ســعودی، قطع کمک های 
سیاســی و تســلیحاتی کشــورهای غربی به 
متجاوزیــن و تالش برای یافتــن راه حل های 

سیاسی دانست.

سخنگوی وزارت امور خارجه:

آمریکایی ها پس از ناکامی در »فشار حداکثری«، به سمت »دروغ حداکثری« گرایش پیدا کردند
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پیشنهاد مجدد ظریف برای پایان 
جنگ و آغاز گفت وگو در یمن

وزیر امور خارجه کشــورمان در حساب توئیتر 
خود نوشت: ســرزنش ایران به فاجعه یمن پایان 
نخواهد داد؛ قبول پیشــنهاد ۱۵ آوریــل ما برای 
پایان جنگ و آغاز گفت وگو شاید. به گزارش ایلنا، 
محمدجواد ظریف نوشــت: شکســت در »فشار 
حداکثــری« مایــک پمپئو را به ســمت »فریب 
حداکثری« کشانده است. آمریکا و مشتریانش به 
دلیل توهم اینکه برتر بودن ســالح ها به پیروزی 

نظامی منجر می شود، در یمن گیر کرده اند. 
    

رئیس سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
خبر داد

وجود فساد در سازمان و 
احتمال جعل اسناد 

رئیس سازمان ثبت اسناد و امالک کشور با طرح 
این پرســش که چرا یک باره یک دفتر اسناد آتش 
می گیرد؟ گفت: در اسکن پرونده اسناد دفاتر رسمی 
تسریع کنیم زیرا فســاد آنجا است و ممکن است 
جعل هایی صورت گیرد. ذبیح اهلل خدائیان افزود: 
بازرســی روی دفاتری که طعمه حریق می شوند 
تمرکز کنند. آیا نباید فکر کرد کاســه ای زیر نیم 
کاسه است. اگر ما اسکن داشته باشیم حریق خیلی 

برایمان اهمیت ندارد. 
    

دیدار قائم مقام وزیر خارجه 
هند با ظریف 

»ویجی گولکه«، قائم مقام وزیر خارجه هند با 
محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه کشورمان دیدار 
و گفت و گو کرد. به گزارش اداره کل اطالع رسانی و 
امور سخنگویی وزارت امور خارجه، طرفین در این 
دیدار، در خصوص گسترش همکاری های دو کشور 
در حوزه های مختلف گفت وگو و تبادل نظر کردند. 
در پایان این دیدار نیز محمد جواد ظریف ضمن ابراز 
نگرانی از وضعیت مردم کشمیر، اظهار امیدواری 

کرد وضعیت آنها بهبود یابد.
    

سی  ان ان خبر داد؛
تحرکات مقام های کاخ سفید 
برای کاهش تحریم های ایران 

سی ان ان به نقل از مقام های آگاه از گفت وگوهای 
سران کاخ سفید در مورد کاهش تحریم ها و اعطای 
خط اعتباری به ایران خبر داد. به گزارش ایلنا به نقل 
از  ســی ان ان، دو مقام آگاه کاخ سفید که نامشان 
منتشر نشده است خبر دادند که گفت وگوهایی در 
کاخ سفید برای اجرای طرح فرانسه مبنی بر اعطای 
خط اعتباری به ایران و کاهش تحریم های آمریکا 
علیه ایران در حال اجرا است. تا شرایط برای دیدار 
احتمالی میان روســای جمهور ایران و آمریکا در 

نیویورک فراهم شود.
    

ذوالنور:
 ۱۵ میلیارد دالر به صندوق 

اینستکس واریز می شود
رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای 
اسالمی گفت: با اقدامات انجام شــده و مذاکرات 
صورت گرفته، بنا شد که اروپایی ها ۱۵میلیارد دالر 
در سه قسط ۵ میلیارد دالری به صندوق اینستکس 
واریز  کنند و این مبلغ به عنوان مبلغ پیش فروش 
نفت ایران است تا شرایط فروش نفت ایران فراهم 
شــود.  مجتبی ذوالنور: البته ایــن موضوع را برای 
ایران قابل پذیرش ندانست و افزود: به این حد بسنده 
نمی کنیم، ولی در تالش هســتیم تا حق ایران را 

دریافت کنیم.
    

آغاز رسیدگی به پرونده ۱۱ 
مدیر درخصوص سیل 

دادستان عمومی و انقالب مرکز استان گلستان 
از آغاز رسیدگی به اتهام ۱۱ نفر از مدیران در خصوص 
سیل گلستان خبر داد. به گزارش ایلنا، حجت االسالم 
سیدرضا سیدحسینی در این باره گفت: بر اساس 
گزارش ســازمان بازرســی ۱۱ نفر از مدیران در 
خصوص حادثه سیل ســال جاری به عنوان متهم 
معرفی شدند که هم اکنون این گزارش به بازپرسی 
ارجاع شــده اســت. وی اتهام این افراد را اهمال و 

تضییع بیت المال اعالم کرد.
    

روزنامه روزان و ماهنامه 
زنبور داران مجرم شناخته شدند

در جلسه دیروز دادگاه مطبوعات استان تهران، 
روزنامه روزان و ماهنامه زنبور داران پیشرو مجرم 
شناخته شــدند. به گزارش ایلنا، در این جلسه، 
اتهام مدیرمســئول روزنامــه روزان و همچنین 
مدیرمسئول و مصاحبه شونده ماهنامه زنبورداران 
پیشرو؛  نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی 

اعالم شد. 

فالحت پیشه: در پاسخ به 
اقدام دولت کانادا باید دو 

کار صورت گیرد، اول اقدام 
حقوقی برای جلوگیری از 
دستبرد به اموال ایران و 

جبران خسارت های وارده 
به جمهوری اسالمی و 
دیگری مقابله به مثل

یک کارشناس حقوق 
بین الملل: در دوره اخیر 

روابط آمریکا-کانادا 
دچار تنش شده و به نظر 

می رسد اقدام کانادا بیشتر 
خوش رقصی و چراغ سبزی 
به ترامپ برای بهبود روابط 

دو کشور باشد

یک فعال سیاسی اصالح طلب تاکید کرد:  اصالح طلبان باید 
بپذیرند اگر شرکت در انتخابات را مشروط نکنند، نزد جامعه 
مدنی و مردم به عنوان نامردان و پفیوز های سیاســی قلمداد 

خواهند شد.
عبداهلل ناصری تحلیل گر مســائل سیاسی در گفت وگو با 
خبرنگار سیاسی ایلنا، افزود: شرایط تاریخی اینگونه است که 
اصالح طلبان نباید تنور انتخابــات را برای جریان مقابل گرم 

کنند بلکه باید شرایط معقول بگذارند.
به گفته او، اگر یاران اصلی و اصیل اصالحات  بنشــینند 
شــرایطی را برای انتخابات تعریف کنند می شود امیدوار بود 
که در سرنوشــت مجلس تعیین کننده خواهند بود؛ اما اگر 

اینگونه نباشد حتما باید نسبت به پیروزی اصالح طلبان 
تردید کرد.

ناصری گفت: این دفعه یک جریان ســومی که 
آقای احمدی نژاد آن را مدیریت می کند وارد عرصه 

انتخابات خواهد شد و در مجموع شرایط را 
برای اصالح طلبان و اصول گرایان سنتی 

سخت خواهد کرد.
وی همچنین دربــاره مذاکره 

با آمریکا معتقد اســت: در هر 
شرایطی نفس مذاکره مثبت و 
به نفع مردم ایران و منافع ملی 

ماست. این فعال اصالح طلب ادامه داد: مذاکره با آمریکا برای 
ما دقیقا مثل کنار آمدن با صدام و پذیرش قطعنامه ۵۹۸ 
است؛ باید به این نکته توجه کرد که سال ۶۶ اروپایی ها به 
ایران گفتند قطعنامه را بپذیرید اما آن را نپذیرفتیم؛ در 
سال ۶۶ فاو، جزیره مجنون و بخشی از مناطق مرزی 
عراق در دست ما بود و زمانی که  این مناطق 
را از دســت دادیم، در مرداد ۶۷ مجبور به 
پذیرش قطعنامه شدیم در صورتی که 
چیزی در دستمان برای مذاکره نبود. 
بنابراین حتما شرایط مذاکره ما 
امروز بهتر از آینده خواهد بود و هر 

چه زمان را از دست بدهیم مثل برجام عایدات کمتری نصیب 
ملت خواهد شد.

این تحلیلگر مسائل سیاسی همچنین با اشاره به پرونده های 
فسادهای بزرگ گذشــته که حتی متهمان آن اعدام شدند 
گفت: مردم هنوز نسبت به روند رسیدگی به آن پرونده ها اقتاع 
نشده اند و کنش آقای رئیسی برای مبارزه با فساد باید متقاعد 

کننده افکار عمومی باشد.
وی افزود: همه روسای قوه قضاییه به مبارزه با فساد توجه 
داشته و شعار آن را هم داده اند که البته آقای رئیسی گویا جدی تر 
آمده است. اما نکته مهم این است که در رسیدگی به مفاسد 
اقتصادی، افکار عمومی باید کامال قانع بشوند و مسائل مرتبط 
با رسیدگی به پرونده ها باید شفاف باشد اینکه ۶۳ حساب ۵ 
حساب بشود، اتفاق خوبی است، اما مهمتر این است که بدانیم 
عایدات پول وثیقه سپرده مردم نزد قوه قضاییه و دادگستری ها 

متعلق به مردم است یا متعلق به دستگاه قضایی؟!

فعال سیاسی اصالح طلب  در گفت وگو با ایلنا:

اصالح طلبان اگر مشروط در انتخابات شرکت نکنند، پفیوز سیاسی قلمداد می شوند


