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بهزاد نبوی :برخی اصالحطلبان با طرح جدایی از دولت ،گل به خودی میزنند
بهزاد نبوی درباره طرح ادعایی جدایی
اصالحطلبــان از دولــت دوازدهــم
گفــت :پیشتــر هــم گفتــهام عــدهای از
اصالحطلبان بــه دو دلیــل میخواهند
خــرج خودشــان را از دولــت جــدا کنند؛
یکــی اینکــه احســاس میکننــد جامعه
از وضــع موجــود ناراضــی اســت و
نمیخواهنــد ایــن نارضایتــی متوجــه
خودشــان شود .دسته دوم ،تعداد کمی

از دوســتان هســتند که میدانند مشکل
از کجاســت ولــی چــون انتقــاد از دولت
بــی هزینهتریــن انتقــاد اســت ،ترجیح
میدهنــد همــه کاســه و کوزههــا را ســر
دولت بشکنند.
ایــن فعال سیاســی در گفتوگو بــا ایرنا
افــزود :البتــه معنی حرفی کــه میزنم،
این نیســت که دولت انتقــاد ندارد ،ولی
آنچــه امروز جامعه را بــه این وضعیت

درآورده دولت و اصالحطلبان نیستند.
بــه عقیــده مــن برخــی اصالحطلبــان
متأســفانه بــا ایــن کار دارنــد گل بــه
خــودی میزنند .نایــب رئیس مجلس
ششــم در پاســخ پرسشــی درباره سهم
اصالحطلبــان از وضــع موجــود ،گفت:
«وضعیــت موجــود نــه ســهم دولت و
نــه اصالحطلبــان اســت .ســهم اصلی
را کســانی دارنــد کــه مخالــف دولــت،

کانادا  ۷ایرانی را بازداشت کرد

اصالحطلبــان و حتــی اصولگرایــان
میانــهرو هســتند .ســهم کســانی اســت
کــه میخواهنــد برجام به نتیجه نرســد
و بــا ترامــپ همموضــع هســتند تــا
تحریمها کارســاز شود و مردم از دولت،
اصالحطلبــان و اصولگرایــان میانــهرو
رویگردان شوند.
نبــوی ادامــه داد :بــا همان تصــوری که
در دی ســال گذشته با شــعار «مرگ بر

روحانی» شــروع و با تبدیل آن به مسائل
دیگرعقبنشینیکردند.کسانیکهدنبال
ناکامــی برجــام و عــدم ســرمایه گــذاری
خارجی در کشــور هســتند ،این مشکالت
را شــکل داده انــد و ماننــد حــوادث دی
مــاه  96پشــیمان خواهنــد شــد کــه آن
پشــیمانی ســودی برای کشــور و ملت و
حتی خودشــان نداشته باشد .مشکالت
اصلی کشــور ،اینها هســتند ،نه یک وزیر

یا یک اســتاندار خوب یا بــد ،که البته در
جای خود مهم است».
وی تصریــح کرد :دولت هــم باید بداند
جامعه به حرف اصالحطلب یا من که
تعریف یا تکذیــب میکند ،توجه نکند.
مردم خودشان با تمام وجود وضعیت
را لمــس و نتیجــه گیــری میکننــد و اگر
وضعیــت خــوب باشــد راضــی و اگر بد
باشد ناراضی میشوند.

رئیس دفتر رئیس جمهوری تأکید کرد

 FATFتصویب نشود ،مجمع باید مسئولیت آن را بپذیرد

رئیس جمهوری و وزرا تأکید کردند

اهتمام دولت برای کاهش مشکالت اقتصادی مردم

رئیــس جمهــوری بــا قدردانــی از
حضــور گســترده مــردم در مراســم
خبــــــر
راهپیمایی چهلمین ســالگرد پیروزی
شــکوهمند انقــاب اســامی تصریــح کــرد :بایــد از ملت
هوشــیار ،فهیــم و زمانشــناس ایــران عزیــز که بــا حضور
گســترده خود در مراســم  22بهمن امســال ،ســنگ تمام
گذاشــتند ،قدردانی کرد؛ ملتی که با حضورشــان این پیام
بســیار مهم را به جهانیــان دادند که آنچه  40ســال پیش
این ملت برای حاکمیت ملی انجام داد ،مورد تأیید آنان
اســت و هرگــز نمیخواهند حاکمیت مردم بر سرنوشــت
خود را تحویل تجاوزگران خارجی دهند.به گزارش پایگاه
اطالعرســانی ریاست جمهوری ،حسن روحانی در جلسه
دیروز هیأت دولت با تأکید بر ضرورت ایســتادگی در برابر
اعمال فشــارهای خارجی افزود:اگر میخواهیم بایستیم
باید از اول بایســتیم و بی تردید مــردم ما در برابر تعدی،
تجاوز و تحمیل دشــمنان ،ایســتادگی میکنند.وی افزود:
البته اگر کسی در یک موضوع خاصی با ما حرف و گفت و
گو داشــت ،در صورتی که حرمت کشور و قانون و مقررات
بینالمللی را محترم بشــمارد ،ما همیشه اهل گفتوگو،
کالم ،منطق و جدال احسن به تعبیر قرآن مجید هستیم،
اما حاضر به پذیرش تحمیل ،زور و فشار و زیر پا گذاشتن
حقوق ملی خود نیستیم.
وی در ادامــه بیــان اینکــه در جلســه دولت از ســاعت
تقریبــاً همــه بحثهــا پیرامــون ایــن بــود کــه

 8صبــح
رئیــس دفتــر رئیــس جمهــوری
همچنیــن در بخش دیگری از اظهارات
خــود ،در واکنــش بــه اظهــارات علــی
الریجانــی ،رئیــس مجلــس شــورای
اســامی دربــاره دســتور رهبــر معظــم
انقالب بــرای اصالح ســاختار ،گفت که

مهر تأیید دادگاه «الهه»
بر صالحیت خود برای بررسی شکایت ایران از امریکا
دیــوان بینالمللــی دادگســتری الهــه دیــروز
(چهارشنبه) بر صالحیت خود پیرامون بررسی شکایت
ایــران از امریــکا در پرونــده توقیــف داراییهــای بانــک
مرکــزی ایران مهر تأیید زد .دیوان عالی امریکا دو ســال
پیــش حکم به مصادره  ۱.۷۵میلیارد دالر از داراییهای
بلوکــه شــده ایــران داد و قــرار شــد کــه ایــن داراییها به
خانوادههــای قربانیان انفجار مقر تفنگــداران امریکایی
در بیروت در ســال  ۱۹۸۳میالدی پرداخت شــود .پیش
از آن دادگاه منطقــه کلمبیــا در ژوئیــه ســال  2012در
پرونــدهای موســوم به «پترســون و دیگران» ایــران را به
دخالــت در عملیــات تروریســتی متهــم و بــه پرداخت
 8.8میلیــارد دالر غرامــت بــه بازماندگان حادثه کشــته
شــدن نیروهای امریکایی در پایگاهی در بیروت در سال
 1983از محــل داراییهــای ایــران محکــوم کــرده بــود.
در پــی چنیــن حکمــی بــود کــه دادگاه جنــوب نیویورک
رأی بــه توقیــف  1.75میلیــارد یــورو از امــوال جمهوری
اســامی ایران نزد ســیتیبانک نیویــورک از محل مرکز
اوراق بهادار مرکز بینالمللی «کلیر استریم» مستقر در
لوکزامبــورگ داد و مبلــغ مذکــور از امــوال بانک مرکزی
ایران به مدعیان پرداخت شد.
مقامهــای ایرانــی نیــز در خردادمــاه همــان ســال
( )۱۳۹۵دعوایــی را علیه امریــکا به دلیل ضبط و توقیف
امــوال بانــک مرکــزی به اســتناد عهدنامه مــودت مورخ
 ۱۹۵۵مطــرح کردند .این در حالی بود که ایران در ســال

محکومیت میرلوحی با شکایت قالیباف

ایرنا

با نزدیک شــدن به موعد پایانی FATF
بــرای ایــران ،یعنــی  27بهمــن مــاه،
اعضــای دولت هشــدار دادند کــه تأیید
نشدن لوایح مرتبط در مجمع تشخیص
میتوانــد متضمــن ریســکهایی بــرای
ایــران و بانکهای ایرانی باشــد .رئیس
دفتــر رئیــس جمهــوری حتــی از ایــن
هــم پیشتر رفــت و خطاب بــه مجمع
تشــخیص مصلحت نظــام گفت که اگر
هــم تصمیمــی گرفتــه میشــود (یعنی
احتمــال رد لوایــح) ،مســئولیت آن نیز
باید پذیرفته شود.
ایــن اظهــارات را میتــوان واکنشــی بــه
منتقدان دولت و  FATFدانســت که نه
فقــط همه تالش خــود را برای تصویب
نشــدن ایــن لوایــح بــه کار بردهانــد،
بلکــه در رویکــردی سیاســی و نــه فنــی
و اقتصــادی ،تصویــب ایــن لوایــح را بــا
تســهیل ارتباطات بانکی ایران با شــرق
و غــرب دنیــا ،بی ارتبــاط میداننــد .اما
اعضــای دولــت بــا ایــن اظهــارات ،در
واقــع هم به منتقدان و هم به نهادهای
تصمیمگیــر هشــدار میدهنــد کــه باید
مســئولیت تصمیمات خود را بپذیرند،
آن هــم در شــرایطی کــه امریــکا از همه
ابزارها برای فشار به اقتصاد و معیشت
مردم استفاده میکند.
واعظــی :لوایح  FATFتصویب نشــود،
فشارها بیشتر میشود
بــه گزارش «ایران» ،محمود واعظی
رئیس دفتر رئیس جمهوری روز گذشته
در حاشــیه هیــأت دولــت در پاســخ بــه
ســؤالی مبنــی بــر پیشبینــی وی درباره
نتیجه جلسه روز شنبه مجمع تشخیص
مصلحــت نظــام در زمینــه کنوانســیون
پالرمــو ،اظهــار کــرد :در جلســه هیــأت
دولــت دربــاره ایــن موضــوع مطالبــی
مطــرح شــد و وزرا و مســئوالن ذیربــط
حرفی اساســی مطــرح کردنــد مبنی بر
اینکــه مجمــع تشــخیص بایــد فضــای
امــروز ما در دنیا و فشــارهایی که امریکا
بــه ایــران وارد میکنــد را بخوبی متوجه
باشــد و این شــرایط به اعضــای مجمع
توضیح داده شــود تــا تصمیمی که این
مجمــع اتخاذ میکنــد ،باعــث افزایش
فشار به مردم نشود.
وی اضافــه کــرد :برخی از مســئوالن
گفتند با وجود فضایی که امروز بانکها
ایجــاد کردهانــد ،اگــر لوایــح مربــوط به
 FATFتصویــب نشــود ،ایــن فشــارها
بیشــتر میشــود .بنابراین اگر تصمیمی
اتخــاذ میشــود ،مســئولیت آن نیز باید
پذیرفتــه شــود.واعظی دربــاره حضــور
رئیــس جمهوری در این جلســه مجمع
نیــز گفت که آقای رئیــس جمهوری روز
شنبه برنامههای دیگری دارند.

وی دربــاره اینکــه آیــا بــا تصویــب
نشــدن الیحه پالرمو موجب قرار گرفتن
ایران در لیســت سیاه خواهد شد ،اظهار
کــرد :از چهار الیحه  FATFدو الیحه آن
تصویــب شــده اســت و دوســتان مــا در
وزارتخانههای خارجه و اقتصاد و بانک
مرکــزی و همچنیــن معاونــت حقوقــی
رئیــس جمهــوری به دنبال آن هســتیم
کــه آنچــه کــه تاکنــون انجــام شــده را با
طرف مقابــل تعامل کنند تا انشــاءاهلل
وضعیت نامناسبی پیش نیاید.
 ëëجنیــدی :روی  FATFنبایــد ریســک
کنیم
لعیا جنیدی ،معاون حقوقی رئیس
جمهوری در پاســخ به اینکه آیا احتمال
تمدیــد زمــان گــروه ویــژه اقــدام مالــی
( )FATFبرای ایــران وجود دارد ،گفت:
نمیگویــم این موضــوع منتفی اســت،
احتمــال تمدیــد زمــان وجــود دارد؛ اما
خطــر هنوز منتفی نیســت و چــون هنوز
ریســک وجــود دارد در شــرایط فعلــی
کــه به حفــظ تعامــات و روابــط بانکی
بینالمللــی نیــاز داریم ،دولــت معتقد
نیســت که باید خطــری را تحمل کنیم.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه دولــت بــرای
تأییــد ایــن لوایــح تمــام تالش خــود را
انجــام داده و بــا تمام نهادهایــی که در
ایــن مســأله درگیــر بودهانــد ،مشــخصاً
بــا مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام
هماهنگــی الزم را انجام و الیحه اصالح
قانــون پولشــویی را پیــش بــرده ،افزود:
دولــت توقــع دارد تأییــد ایــن دو الیحه
مربــوط بــه معاهــده پالرمــو و CFT
کــه هــم بــرای بانکــداری داخلــی و هم
بــرای ارتبــاط بــا بانکــداری بینالمللی
و تعامــات بینالمللــی الزم اســت،
پیــش بــرود ،مــا ایــن موضــوع را دنبال
میکنیــم ،امــا بــاز هــم مطیــع تصمیم
مجمع تشــخیص مصلحت نظام پیش
خواهیــم رفت.جنیــدی دربــاره آخرین
مهلــت تصویــب لوایــح دو معاهده در
 27بهمــن مــاه نیــز گفــت :باالخره یک
ریســکی وجــود دارد ،دولــت معتقــد
اســت که از این ریســک باید احتراز کرد.
معاون حقوقی رئیس جمهوری درباره
پیشــنهاد برگــزاری همهپرســی بــرای
تصویــب الیحــه مربــوط بــه  FATFبــر
اســاس قانون اساســی گفت :اوالً درباره
این پیشــنهاد وفاق به وجود نیامد ،ثانیاً
اگر از این مســیر هــم میرفتیم تا زمانی
کــه مقدمات همهپرســی فراهــم و طی
میشــد ،بیشــتر از  27بهمــن مــاه طول
میکشــید کــه عمــاً بــه نتیجــه متصور
نمیرسیدیم.
 ëëتأکید رهبری بر اصالح ساختار ناظر بر
بودجه است

جــاری نیز بــه دنبال خروج امریــکا از برجــام و اقداماتی
که این کشــور با هدف کارشــکنی در تعامــات اقتصادی
ایران و سایر کشورها به عمل آورده بود ،شکایت دیگری
را در دادگاه الهــه مطرح کرد .اما پس از آنکه این دادگاه
در پرونــده اخیر قرار موقت تأمینی مبتنی بر لزوم توقف
اقدامــات امریکا درباره ایران تا زمان تعیین طی پروســه
بررســی نهایی این پرونده را صادر کرد ،امریکا اعالم کرد
که از عهدنامه مودت خارج میشود.
با این حال «عبدالقوی احمد یوسف» ،رئیس دیوان،
در جلســه روز گذشــته،در نطــق آغازین خود در بررســی
شــکایت ایــران بابــت پرونــده توقیــف دو میلیــارد دالر
دارایــی ایران از ســوی امریــکا گفت که خروج این کشــور
از عهدنامــه مودت ،اثــری روی صالحیت دیــوان مذکور
برای بررسی پرونده شــکایت ایران ندارد .او گفت دیوان
بــه اتفاق آرا اعتراض امریکا درباره قابل اســتماع نبودن
ادعــای ایــران را رد کرده اســت .رئیس دیــوان همچنین
تصریــح کــرد عهدنامــه مــودت در تاریــخ طــرح دعوی
معتبــر بــوده و بــر همین اســاس دیوان الهــه صالحیت
رسیدگی به این پرونده را دارد .به گفته «احمد یوسف»،
بــا موافقت دیــوان مقرر شــد رأی نهایی درباره شــکایت
ایران در جلســهای که تاریخ آن مشــخص نیســت اعالم
شود .به این ترتیب دیوان الهه اعتراض امریکا را هم به
«صالحیــت» دیوان و هم به «قابلیت اســتماع» پرونده
توقیف اموال بانک مرکزی ایران رد کرد.

چگونــه همه مــا از ملت بــزرگ قدردانی کنیــم ،تصریح
کــرد :پاســخگویی در برابــر این حضــور و فــداکاری مردم
ت خــود را نســبت بــه مردم
بــه ایــن اســت کــه ما خدمــا 
و تالشهایمــان را بــرای حــل مشــکالت آنــان ،افزایــش
دهیم.روحانی یادآور شــد :در این جلســه با تک تک وزرا
و مسئوالن بحث و گفتوگو کردیم که چگونه هرکدام در
بخش خودشــان میتوانند در روزهای باقیمانده از ســال
جــاری و ســال آینده با وجود فشــارهای خارجی و تحریم
ها ،برای رفاه ،ارائه خدمات جدید ،حل مشکالت و هموار
کردن مسیر توســعه و پیشرفت بیشتر کشور ،قدمی فراتر
بردارنــد .رئیــس جمهــوری ابراز امیــدواری کــرد از امروز
به بعد شــاهد وحدت و اتحاد بیشــتر نســبت به یکدیگر،
جناحها و گروههای مختلف باشــیم؛ همه باید احســاس
کنیم که ما در یک شرایط جنگ هستیم .در شرایط جنگ
اگــر گروهی بخواهد بیرون میدان بایســتد و به آنهایی که
در صف مقدم هســتند طعنه بزند ،ایــن برخالف مروت
و وظیفه ملی و شــرعی اســت .روحانــی همچنین با بیان
اینکــه امــروز دولــت در خــط مقــدم ایــن مبــارزه اســت،
تصریــح کــرد :وزارتخانههــای خارجــه ،اقتصــاد ،جهــاد
کشاورزی ،صمت و نفت و بانک مرکزی و همه دولت در
خط مقــدم مبارزهاند .یعنی دشــمن وقتی محصوالت و
نفت ما را تحریم میکند و روابط بانکی را تحت فشار قرار
میدهد ،معلوم اســت که خط مقدم این جهاد و مبارزه
چه کسانی هستند؟

ایــن اصالح بیشــتر معطوف به مســأله
بودجــه اســت و ســاختار کل دولــت یــا
کشــور مد نظــر نیســت.واعظی بــا بیان
اینکــه آنچــه مطرح هســت در ارتباط با
دستوری اســت که مقام معظم رهبری
در آســتانه تقدیــم بودجــه ســال  98به

مجلس شــورای اسالمی دســتور دادند،
اظهار کرد :ما در جلســه ســران ســه قوه
دربــاره بودجه کار اساســی انجام دهیم
که ماندگار باشد .اما آنچه که آقای دکتر
الریجانی در سفر قم مطرح کرد ،بیشتر
عطف به مســأله بودجه میشود یعنی

ایــن طور نیســت که ســاختار کل دولت
یا کشــور باشد بلکه بیشتر بحث بودجه
اســت.وی همچنیــن اخبــار اســتعفای
ســیدعباس صالحــی ،وزیــر فرهنــگ و
ارشــاد اســامی را نیــز رد کــرد و گفــت:
امــروز از آقــای رئیس جمهوری ســؤال
کردم ،گفتند از ایشــان چیــزی دریافت
نکــردم و ایشــان (وزیــر ارشــاد) کارش
را جــدی انجــام میدهــد و از خــودش
هم ســؤال کردم که آیا اســتعفای برای
ما فرســتادهاید گفــت خیر.رئیس دفتر
رئیــس جمهــوری همچنیــن دربــاره
برخــی شــعارهای مخالــف دولــت در
راهپیمایــی روز  22بهمــن نیــز تصریح
کــرد :همــان طــور کــه مقــام معظــم
رهبــری فرمودنــد راهپیمایــی مــکان
تسویهحســاب نیســت و باید بــه دنبال
وحــدت و همدلــی بــود ،مقــام معظم
رهبــری تکلیــف را مشــخص فرمودنــد
و خیلــی روشــن از همــه خواســتند کــه
هــر کــس با هــر ســلیقه و هر نظــری که
دارد بــه احتــرام انقالبمــان و احتــرام
به  40ســال فــداکاری کــه انجام شــده،
در راهپیمایی شــرکت کننــد ،اما تعداد
بســیار کــم و معدودی هســتند کــه این
کار را انجــام دادند و مــا نمیتوانیم آن
را بــه همــه مردم تســری دهیــم.وی با
اشــاره بــه اینکه مــن هم ندیــدم که کار
سازماندهی شده ای انجام شده باشد،
امــا باالخره همیشــه آدمهــای کمی بد
سلیقه و کج ســلیقه وجود دارد ،اضافه
کــرد :فکر میکنــم قضاوت ایــن را باید
در اختیــار خود مــردم بگذاریم و مردم
ببینند که چه کسی به دستورات رهبری
بیشــتر عمل میکند و چه کســانی ادعا
میکنند ولی عمل نمیکنند.
رئیــس دفتــر رئیــس جمهــوری در
پاســخ بــه ایــن ســؤال که ممکن اســت
در آینــده هم شــاهد چنیــن رفتارهایی
باشــیم ،خاطرنشــان کــرد :باالخــره
گروهــی هســتند کــه ایــن کارهــا را
میکننــد .در قــم هــم شــاهد بودیم که
ســخنرانیهای بی پایه و اســاس تفرقه
انگیــز مطــرح کردند و ما فکــر میکنیم
اینهــا کســانی هســتند کــه نــه شــرایط
مملکــت را میداننــد و نــه دشــمن را
میشناســند نه طرفدار مردم هســتند.
وی بــا بیــان اینکــه اینهــا در ذهنیــات
خودشــان زندگی میکنند افزود :امروز
اگــر بخواهیم مشــکل مردم حل شــود،
همه باید دســت به دســت هــم دهیم
همه سران سه قوه ،نهادهای انقالبی و
ارگانهــای مختلف و اگر با هم باشــیم
میتوانیم مشــکالت مردم را حل کنیم
اگــر تفرقه داشــته باشــیم آن کســی که
ضرر میکند مردم هستند.

استقبال سرد از نشست جنجالی

ظریف :نشست ورشو در بدو شروع ُمرده است

نشست جنجالی ورشوی لهستان روز گذشته در حالی با
حضور وزیر خارجه و معــاون اول رئیس جمهوری امریکا و
نخســت وزیر اسرائیل آغاز شد که چنان که انتظار میرفت،
اقبالــی از ســوی جامعــه جهانی نیافت .نشســت یاد شــده
کــه از دیروز آغاز شــده و قرار اســت امروز ادامــه یابد چندی
پیــش بــا پیشــنهاد امریکا و بــا میزبانی ورشــو تــدارک دیده
شــد تــا مقامهــای کاخ ســفید از ایــن فرصــت بــرای جبران
شکســتهای متوالــی خــود پیرامــون اجماعســازی علیــه
ایــران و نــاکام گذاشــتن روند اجــرای برجام بهــره گیرند .با
ایــن حال این نشســت که از جملــه مهمتریــن حاضرانش
متحــدان منطقــهای امریــکا از جمله عربســتان ،امــارات و
اســرائیل به شــمار میآینــد ،با غیبــت قابل مالحظــهای از
ســوی کشــورهای اروپایی روبهرو شده اســت .متمرکز شدن
مباحث این نشســت بر موضوع ایــران از جمله دالیلی بود
کــه باعــث شــد کشــورهای اروپایی کــه در حال تــاش برای
حفظ توافق هستهای هستند ،اقبال چندانی برای مشارکت
در آن نشان ندهند .دلیلی که باعث شد مایک پومپئو ،وزیر
خارجه امریکا یک روز قبل از نشست ورشو به همراه همتای
لهســتانی خود در یک کنفرانس خبری نامی از ایران نبرد و
تنها به بیان تاریخچه روابط واشــنگتن -ورشــو و چشمانداز
بســط این روابط و آینده اروپا بســنده کند .با این حال کمتر
کسی تردید دارد که طرح مسائلی چون حمایت از تروریسم،
تولید موشــک و خطر حمایت از گروههایی در خاورمیانه که
در بیانیه مشترک دو کشور مطرح شد ،از جمله موضوعاتی

خبــر اول اینکــه  ،پلیــس ســواره نظــام ســلطنتی کانادا
دیـــگه
شــامگاه سهشــنبه بــه وقــت تهران اعــام کــرد که یک
چه خبر
گــروه  17نفــره که هفت تــن از آنها ایرانی هســتند را به
اتهام دست داشتن در پولشویی دستگیر کرده است .به گزارش فارس،
بــه گفته «فرانســوا اولیور میــت» از مقامــات پلیس کانــادا در عملیات
روز دوشــنبه  ۳۰۰نفــر از نیروهای پلیــس کانادا در دو ایالــت «اونتاریو»
و «کِبِــک» یک گــروه بینالمللی فعال در زمینه پولشــویی شناســایی و
متالشی شده است .گفته میشود که هفت نفر از  ۱۷فرد بازداشت شده
توسط پلیس کانادا ،ایرانی هستند و بقیه هم تبعه امریکا ،چین ،لبنان
و امارات عربی متحده هســتند .پلیس کانادا این گروه را متهم کرده که
بعد از انجام پولشــویی ،پولها را به کشــورهایی چون کلمبیا و مکزیک
که قاچاق مواد مخدر در آنها صورت میگیرد ،میفرستادند .مقامهای
کانادایــی همچنیــن اعالم کردند کــه از این گروه بیــش از  ۳۲.۸میلیون
دالر کشف و ضبط شده است.

اســت که دولتمــردان امریکایی همواره به بهانــه آنها ایران
را تهدیــد و در معــرض تحریم قــرار دادهاند .برگــزاری این
نشســت در حالی اســت که پیشتر ایران بــه مخالفت با آن
برخاســته بود و محمدجواد ظریف ،وزیر امور خارجه ایران
در گفتوگویــی بــا خبرنــگاران خارجــی بــا بیان اینکــه این
تالشــی دیگر توســط امریــکا بــرای پیگیری وســواسهایش
دربــاره ایران اســت که خوب پایهریزی نشــده اســت ،تأکید
کرد که «نشســت ورشــو در بدو شــروع ُمرده است ».از سوی
دیگــر چیــن و روســیه در همراهی با کشــورمان از فرســتادن
نمایندهای به این کنفرانس امتناع کردند .همچنین گفتنی
اســت که وزیران خارجه چند کشــور اروپایی مانند فرانسه و
آلمان در ورشــو حضور نیافتهاند .فدریکا موگرینی ،مسئول
سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز از حضور در این کنفرانس
ی هانــت ،وزیر خارجه انگلیس
خودداری کرده اســت .جرم 
هــم هــدف از حضــورش را شــرکت در جلســهای مربوط به
یمن دانســته اســت .از ســوی دیگر لبنان نیز این کنفرانس
را تحریــم کــرده و ترکیــه گفتــه فقــط ســفیرش در ورشــو در
کنفرانس حضور خواهد داشــت .ایــن مخالفتها در حالی
اســت که «جاکیچ کژاپوتوویژ» ،وزیر امور خارجه لهســتان از
میانجیگــری کشــورش برای نزدیکی بیشــتر مواضــع اروپا و
امریکا در مســائل مختلف از جمله برجام خبر داده اســت.
در همیــن حال گزارش شــده شــماری از هــواداران گروهگ
منافقین در مخالفت با جمهوری اسالمی مقابل ساختمان
محل برگزاری کنفرانس تجمع کردند.

خبــر دیگر اینکه  ،محمود میرلوحی ،عضو شــورای شــهر تهران به جرم
توهیــن و نشــر اکاذیــب محکــوم شــد .به گــزارش ایلنــا ،پس از انتشــار
اظهاراتی از ســوی سیدمحمود میرلوحی علیه شــهردار پیشین تهران،
محمدباقر قالیباف اقدام به شکایت از این عضو شورای شهر کرد .رأی
ایــن پرونده در دادگاه کیفری  ۲مجتمع قضایــی کارکنان دولت تهران،
صادر و این عضو شــورا در مورد توهین و نشــر اکاذیب مجرم و مستحق
مجازات شناخته شد .بر اساس رأی صادر شده عضو شورای شهر تهران
به  ۶ماه حبس تعزیری و  ۷۴ضربه شالق تعزیری محکوم شده است.
گفتنی است حکم میرلوحی به صورت غیابی صادر شده و ظرف  ۲۰روز
قابل تجدیدنظر خواهی است.

چهارمین جلسه دادگاه فعاالن محیط زیست

دســت آخر اینکه  ،چهارمین جلســه محاکمه فعاالن محیط زیســت به
اتهام جاسوســی از مراکز نظامی کشــور صبح دیروز به صورت غیرعلنی
در شعبه  ۱۵دادگاه انقالب به ریاست قاضی صلواتی و با حضور مستشار
دادگاه برگــزار شــد .به گــزارش میــزان ،در این جلســه از دادگاه که وکالی
تعیینی متهمان نیز در آن حضور داشــتند ،نماینده دادســتان تهران در
ادامه بخشهای دیگری از کیفرخواســت پرونــده را قرائت کرد .متهمان
این پرونده فعاالن حوزه محیط زیست هستند.

آیتاهلل مکارم شیرازی :خطر از جانب
تندروهای داخلی است نه دشمن خارجی

در روزی کــه جمعــی از طالب و اســاتید حــوزه علمیه قم
در ایــن شــهر علیــه وضعیــت اقتصــادی و لوایــح FATF
اخبــــار
تجمــع کردند ،یکــی از مراجــع تقلید هشــدارهایی جدی
دربــاره خطر تندروهــا مطرح کرد .آیتاهلل مکارم شــیرازی حتی گفته اســت
کــه «خطری از ناحیه دشــمن بیرونی ما را تهدید نمیکنــد ،اما از داخل خطر
تندروها را داریم ».این در حالی اســت که طالب و اســاتیدی که روز سهشــنبه
درخواســت انجام این تجمع را داشــتند ،نام آیتاهلل مکارم شیرازی را نیز به
عنوان یکی از گزینههای خود برای ســخنرانی در تجمع اعتراضیشان مطرح
کرده بودند .تجمع این گروه البته دیروز در حالی برگزار شــد که روز قبل از آن
یعنی در جریان راهپیمایی  22بهمنماه گزارشهایی از شعارهای جناحی و
تفرقهآمیز خصوصاً علیه دولت در راهپیمایی این شــهر منتشــر شده بود .آن
هــم در شــرایطی که تنها ســه روز قبل از آن رهبر معظــم انقالب به صراحت
همــه گروههــا را از طرح شــعارهای جناحی و تفرقهانگیز در این مراســم ملی
نهی کرده بودند .در این شرایط است که سخنان اخیر آیتاهلل مکارم شیرازی
و اعتراض جدی او به گروههای تندرو میتواند اهمیتی دوچندان داشته باشد.
بــه گــزارش انتخاب ،این مرجــع تقلید شــیعه دیــروز در درس خارج فقه
خود گفته اســت« :اعتقاد من این اســت که اســام و انقالب و نظام به وسیله
دشــمنان خارجی از بین نخواهد رفت ،ولی به وســیله دوســتان ممکن است
این اتفاق بیفتد و ضربه بخورد که از جمله این عوامل ،تندورها هســتند که با
پیمودن راه اشــتباه مردم را از انقالب جدا میکنند ».آیتاهلل مکارم شــیرازی
با بیان اینکه «ســه گروه هســتند کــه میتوانند از داخل به انقــاب ضربه وارد
کنند» توضیح داده است« :نخست گروهی که نغمه اختالف را سر میدهند و
دعوت به اختالف میکنند ،در نتیجه طرفداران اختالف از عوامل تزلزل نظام
میشــوند .گروه دوم کســانی هســتند که دنبال منافع شــخصی خود هســتند،
همهاش دنبال منافع خود میروند و کاری به ســایر مســائل ندارند ،این افراد
نیــز به انقــاب ضربه میزننــد و خطر دارند .گروه ســوم که بــه انقالب ضربه
میزننــد ،افــراد تندرو هســتند کــه در اثر تنــدروی ،اکثریت مــردم را از انقالب
جــدا میکنند ،اکثر مردم طرفدار تندروها نیســتند ،اما تندروها میتوانند اکثر
مــردم را از انقــاب جدا کننــد ».وی تأکید کرده اســت« :تندروها هم عالقه به
انقالب دارند ،اما راه را اشــتباه میروند که خطرناک است ».این مرجع تقلید
ادامه داده است :رهبر معظم انقالب قبل از راهپیمایی  ۲۲بهمن با صراحت
فرمودند؛ شعارهای اختالف انگیز و شخصی ندهید ،اما در همین راهپیمایی
قم عدهای چه شعارهایی دادند ،با این که رهبر معظم انقالب فرموده بودند
مراقب باشید .این تندرویها خیلی ضرر دارد ،اینها راه را اشتباه میروند».
همزمان با این سخنان سایت شفقنا گزارش داد که تجمع طالب معترض
در قم برگزار شــده اســت اما بر اساس تصاویری که از این تجمع منتشر شده،
تعداد شــرکت کنندگان به هیــچ عنوان با ادعای نامه درخواســت این تجمع
بــا  7هــزار امضا همخوانــی ندارد .بر این اســاس معترضان با شــعارهایی بر
مخالفــت خود با تصویب الیحه  FATFتأکید کردند .اما با توجه به ابعاد این
تجمــع میتوان این گمانه را مطرح کــرد که احتماالً موضع تندروها در قم به
عنوان پایتخت فرهنگی ایران بیش از پیش تضیعف شــده است .خصوصاً با
توجه به ســابقه تجمع حاشیهســاز روز  25مرداد در مدرسه فیضیه که صدای
اعتراض برخی از مراجع تقلید و تعداد زیادی از اساتید برجسته حوزه علمیه
را هم در پی داشت.

انفجارانتحاریدرسیستانوبلوچستان

حملــه انتحــاری به اتوبوس حامل پرســنل شــیفت ســپاه به شــهادت 20
تــن انجامیــد .به گزارش ایرنا ،اقدام تروریســت انتحاری شــامگاه دیشــب در
محدوده چانعلی جاده خاش-زاهدان رخ داد .بر اثر انفجار اتوبوس تا لحظه
انتشار خبر  20نفر شهید و  20نفر زخمی شدند.
روابط عمومی قرارگاه نیروی زمینی ســپاه ضمن تأیید این خبر اعالم کرد
که شهدا و مجروحین این حمله تروریستی از مدافعان مرزهای نیروی زمینی
ســپاه بودهاند که در حمله ای انتحاری به شــهادت رسیدند .در متن اطالعیه
قرارگاه قدس آماده اســت« :در پی شکســت سخت اســتکبار جهانی از مردم
شــریف و قهرمان ایران در جشــن چهل ســالگی انقالب اسالمی و راهپیمایی
باشــکوه و دشــمن شــکن  ۲۲بهمن ماه ،تروریســتهای تکفیــری و مزدوران
ســرویسهای اطالعاتی وابسته به نظام سلطه و استکبار برای تلخ کردن کام
ملت ایران ،شــامگاه دیروز(چهارشــنبه  ۲۴بهمن ماه) یک دســتگاه اتوبوس
حامــل رزمندگان غیور اســام که پــس از اتمام مأموریــت مرزبانی از منطقه،
عازم موطن خود بودند را در جاده خاش -زاهدان هدف حمله انتحاری قرار
دادنــد» .بر اســاس ایــن بیانیه این حمله انتحاری با اســتفاده از یک دســتگاه
خــودرو مملو از مــواد منفجره در مجــاورت اتوبوس حامل یکــی از یگانهای
قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه صورت پذیرفت.

