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ســخنگوی وزارت امور خارجه فروش 
ساختمان های فرهنگی ایران در کانادا را 
مغایر حقوق بین الملل دانست و به دولت 
این کشور هشدار داد: در صورت لغو نکردن 
این تصمیم غیرقانونی و جبران خسارات 
وارده، ایران منطبق با موازین بین المللی 
نسبت به اســتیفای حقوق خود اقدام می 

کند.
»ســید عباس موســوی« دیــروز در 
واکنش به اجرای حکــم دادگاه کانادایی 
در فــروش ســاختمان هــای فرهنگی 
ایران در کانــادا این اقــدام را غیرقانونی 
 و در تقابل آشــکار با حقوق بیــن الملل 

دانست.
وی با محکوم کردن فروش ساختمان 
های فرهنگی ایران در کانادا خواستار اعاده 

سریع این امالک و دارایی ها شد.
سخنگوی وزارت امور خارجه با یادآوری 
اینکه دولت جمهوری اســالمی ایران در 
حفظ حقوق مــردم خود با هیــچ دولتی 
مماشــات نمی کند، خواستار اعاده سریع 

این امالک و دارایی ها شد.
موسوی هشدار داد در صورت عدم لغو 
این تصمیم غیرقانونی و جبران خسارات 
وارده، جمهوری اســالمی ایران منطبق با 
موازین بین المللی راسا نسبت به استیفای 
حقوق خود اقدام کــرده و در این صورت 
مسئولیت تمامی عواقب آن بر عهده دولت 

کانادا خواهد بود.

چنگ اندازی کانادا به اموال ایران
اعتراض موسوی در حالی صورت گرفت 
که بخشــی از اموال مصادر شده ایران در 
کانادا به  بهانه واگــذاری مبالغ حاصل از 
فروش آن به قربانیان ادعایی تروریســم 

فروخته شد.
به گــزارش گلوبال نیوز، در اســنادی 
کــه مــاه گذشــته در دیــوان عالــی 
دادگســتری انتاریــو تنظیم شــد، ادعا 
شــده که این قربانیان بخشــی از مبالغ 
حاصــل از فــروش ســاختمان هــای 
 متعلــق بــه ایــران در اوتــاوا و تورنتو را 

دریافت کرده اند.
این اسناد حاکیست اموال فروخته شده 

بیش از ۲۸ میلیون دالر ارزش دارند.
گلوبال نیوز در این گزارش ادعا کرد که 
افرادی که این مبالــغ را دریافت کرده اند، 

قربانیان حماس و حزب اهلل هستند.
شــرکت »آلبرت گلمــان« هفتم اوت 
)۱۶ مرداد( به دیوان عالی کانادا اطالع داد 
که توزیع این مبالــغ بین طلبکارانی که از 

سوی دادگاه مجاز برشمرده شدند، انجام 
شده است.

ســاختمان مرکز فرهنگــی ایران در 
نزدیکی دانشــگاه اوتــاوا، از جمله اموال 
فروخته شده است که به ارزش ۲۶ میلیون 
و ۵۰۰ هزار دالر به شــرکتی در مونترال 

واگذار شده است.
همچنین مرکــز مطالعان ایــران در 
تورنتو که تحت مالکیت شرکتی به ریاست 
مقام ســفارت ایران در کانادا اســت،  به 
 قیمت یــک میلیــون و ۸۵۰ هــزار دالر 

فروخته شد.
وکیل یکی از قربانیان ادعایی تروریسم، 

فروش اموال ایران را مورد تایید قرار داد.   
به موجب قانونی مصوب در کانادا تحت 
عنوان »قانون اجرای عدالت برای قربانیان 
تروریسم«،   شهروندان کانادایی می توانند 
با استناد به احکام قضایی، مصادره اموال 

را مطالبه کنند.
کانادا در ســال ۲۰۱۲ به بهانه حمایت 
ایران از دولت ســوریه، برنامه هســته ای 
جمهوری اســالمی و تهدیــد علیه رژیم 
صهیونیســتی، روابط دیپلماتیک خود با 

تهران را قطع کرد.9۱۰9
»جاســتین ترودو« نخست وزیر کانادا 
در جریان کارزار انتخاباتی ســال ۲۰۱۵ 
وعده داد روابط کشــورش با ایــران را از 
 ســرگیرد،   اما این مســاله تاکنون روی 

نداده است.

خبر

ازسوی سخنگوی وزارت خارجه صورت گرفت

اعتراض شدید به كانادا بابت فروش امالک ایران

 نگاهی به عکس »غافلگیرکننده« 
مقتدی صدر در ایران؛

 شوک یک 
دیدار  نادر

سياست 2

»حسن نصراهلل دیگری در راه است«؛ این فرضیه بسیاری از کسانی 
است که عکس مقتدی صدر را در شــب شام غریبان امام حسین )ع(، 
در حالی که میان رهبر معظم انقالب و سردار قاسم سلیمانی نشسته 

است، دیده اند؛ فرضیه ای که بسیاری دیگر آن را رد می کنند. 
وقتی صدام ســقوط کرد، مقتدی صدر جوان که پدر و دو برادرش 
به دست صدام کشته شده بودند به عنوان چهره ای شاخص در فضای 

مذهبی و سیاسی عراق عرض اندام کرد.
او نه تنها شمایلی شبیه به سیدحســن نصراهلل داشت، بلکه تمام 
شواهد و قرائن نیز حاکی از پتانســیل او برای تبدیل شدند به حسن 
نصراللهی دیگر بود و اتفاقا مــورد حمایت ایران نیز قــرار گرفت؛ اما 
رفته رفته زوایای او با ایران خودش را نشــان داد. او در بسیاری موارد 
با ایران اختالف نظر داشت؛ برای نمونه ایران حامی حشدالشعبی بود، 
اما مقتدی صدر بر انحالل حشدالشــعبی و ادغام آن در ارتش تاکید 
داشت، حمایت ایران از نوری المالکی در جریان انتخابات پارلمان عراق 
نیز از دیگر اختالف نظرهای جدی مقتدی صدر با ایران بود.  اما پر سر 
و صداترین اتفاقی که از آن به عنوان فاصله مقتدی صدر از ایران تعبیر 
شد، سفر دو سال پیش او به عربســتان و دیدارش با بن سلمان، آن هم 
در شرایط تیرگی مفرط روابط ایران و عربستان بود. برخی رسانه ها آن 

سفر را »خیانت مقتدی صدر به ایران« قلمداد کردند. 
صدای ســاز ناکوک مقتدی صدر با ایران در ماجرای ســیل بهار 
امسال هم درآمد. وقتی نیروهای حشدالشعبی برای کمک رسانی به 
سیل زدگان وارد خوزستان ایران شدند، مقتدی صدر انتقاد کرد و در 

صفحه توئیتری خود نوشت: ...

کارگران کنتورسازی قزوین برای چندمین بار دست به اعتراض زدند

فکری به حال كنتورسازی و كارگران مستاصل آن بکنید
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گزارش »توسعه ایرانی« از وضعیت بازار لوازم التحریر در آستانه شروع سال تحصیلی

خانواده ها كمربندها را محکم تر كنند!


