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 کانــادا را شــاید بتــوان یکــی از 
پر»چالش تریــن« و »متناقض ترین« 
کشورهایی دانست که دولت های ایران با 
آن مواجه هستند؛ یکی از پرطرفدارترین 
مقاصد برای مهاجرت ایرانیان است، بر 
سر سقوط هواپیمای اوکراینی اختالفات 
عمیقی بــا ایــران دارد و طلب غرامت 
کرده است، فدراسیون فوتبال آن بازی 
تدارکاتــی فوتبال با ایــران را به دالیل 
سیاسی لغو می کند و درعین حال یک 
مجله کانادایی به پسر محمود خاوری که 
با پول مردم ایران به این کشور گریخته 
است، لقب »تاجر الهام بخش« می دهد.

روز گذشته مجله »تایکون« کانادا 
تصویــر اردوان )اردی( خاوری، پســر 
محمودرضا خاوری، مدیرعامل فراری 
بانک ملی ایران که در اختالس 3 هزار 
میلیارد تومانی از این بانک مشــارکت 
داشــت را در صفحه اول منتشر و به او 
لقب »تاجر الهام بخش« سال ۲۰۲۲ داد. 
جالب آنکه این مجله، اردوان خاوری 
را متعلق به خانواده ای دانسته که چندین 
نســل ســابقه کارآفرینی دارند و تجربه 
صدها سال کسب و کار و ظرافت های آن 
به او ارث رسیده است در صورتی که پدر 
اردی خاوری در ایــران به اتهام اخالل در 
نظام اقتصادی به ۲۰ سال حبس و بابت 
دریافت رشوه به ۱۰ سال حبس محکوم 
شده  و تا سال ۱395 نیز نام او در فهرست 
اینترپل قرار داشــت، اما حذف شد.این 
مجله نوشته اردی خاوری در سال ۲۰۰۷ 
یک شرکت بازرگانی تخصصی در زمینه 
خرید و فــروش مصالح ســاختمانی در 
کشــور امارات راه اندازی کرده است. در 
این گزارش آمده: »او طی 3 سال فعالیت، 
تبدیل به یکی از 3 شرکت بزرگ فعال در 
آژانس های مسافرتی در کانادا شد و شرکت 
او ۱۱ دفتر در سراسر کشور تاسیس کرد و 
خدمات فروش عمده خدمات مسافرتی 
به بیش از ۲5 آژانس در کشور ارائه داد. افراد 
و شرکت های ثروتمند و برجسته در زمره 
مشتریانش بودند و به همین علت شرکت او 
جزو نخستین آژانس های مسافرتی غربی 

بود که بسته کامل تور گردشگری دبی را به 
مشتریان ارائه داد.«

لغو یک بازی تدارکاتی
دولت کانادا در قبال خانواده خاوری 
و پول هایی که آنها به این کشور برده اند 
سکوت کرده اما هفته گذشته فدراسیون 
کانادا بازی تدارکاتی فوتبال بین ایران 
و کانادا را به دالیل سیاسی لغو و چالش 
دیپلماتیک جدیدی را ایجاد کرد. این 
دیدار قرار بود دوشنبه هفته آینده )۱۶ 
خرداد( برگزار شود و حتی فدراسیون 
فوتبال ایران اقدامات الزم برای گرفتن 
ویزای بازیکنان را آغاز کرده بود اما ناگهان 

برخی مقامات کانادا از جمله »جاستین 
ترودو« نخست وزیر این کشور انتقادهایی 
به برگزاری این دیدار وارد کرد و برخی 
از فعــاالن اجتماعی نیز اعــالم کردند 
سیاستمداران کانادایی و خانواده های 
قربانیــان هواپیمای اوکراینــی پرواز 
»پی اس ۷5۲« خواستار لغو این مسابقه 
هستند. در نهایت نیز فدراسیون فوتبال 
کانادا در بیانیه ای دلیل لغو این بازی را 
»تفرقه  انگیز« بــودن آن و »دو قطبی« 
شدن جامعه کانادا دانست. آنها در بیانیه 
خود عنــوان کردند: »جنبه سیاســی 
غیرقابل تحمل میزبانی ایران به طرزی 
چشمگیر تفرقه آمیز شد که فدراسیون 
را واداشت تا این مســابقه را لغو کند.« 
فدراسیون فوتبال ایران نیز خبر داد قصد 

دارد از مسئوالن فدراسیون فوتبال کانادا 
به دلیل »لغو یک  جانبه« بازی دوستانه 

دو تیم شکایت کند و غرامت بگیرد.
 اختالف ادامه دار 

بر سر هواپیمای اوکراینی
دلیل لغو این مسابقه ورزشی، دیگر 
چالش سیاسی بین دو کشور بود که در 
دی ماه ســال ۱398 رخ داد و باعث شد 
کانادا از ایران شکایت و طلب غرامت کند. 
چند روز بعد از ترور سردار سلیمانی در 
بغداد، سپاه پاسداران به هواپیمای پرواز 
۷5۲ اوکراین دو موشک شلیک کرد که 
باعث شد ۱۷۶ نفر از جمله شش شهروند 
کانادایی در این حادثه کشته شوند. سپاه 
در بیانیه ای این اقدام را خطای انسانی 

دانست اما دادگاهی در کانادا دولت ایران 
را به پرداخــت ۱۰۷ میلیون دالر کانادا 
جریمه نقدی به خانواده های این شش 
قربانی محکوم کرد. وکیل شاکیان نیز 
اعالم کرد که به دنبال توقیف دارایی های 
ایران در کانادا و خارج از این کشور است.

ســعید خطیب زاده، ســخنگوی 
وزارت خارجه ایران بعــد از اعالم حکم 
گفته بود: »رای مورد اشاره فاقد مبنا بوده 
و از مستندات و دالیل عینی نیز برخوردار 
نیست. دادگاه کانادا از اساس صالحیت 
ندارد که به این ســانحه هوایی یا قصور 
احتمالی در واقعه ای که خارج از سرزمین 
و حوزه صالحیت کشوری کانادا رخ داده 

است، رسیدگی کند.«

اختالفات چندین ساله
نکته ای که ایــن ماجرا را پیچیده تر 
می کند این اســت که ایــران و کانادا 
رابطه دیپلماتیک ندارند و همین گره را 
محکمتر کرده است. رابطه این دو کشور 
دو سال بعد از پیروزی انقالب قطع شد، 
اما در سال ۱3۶9 سفارتخانه های ایران 
و کانادا بازگشایی شد. دو کشور در سال 
۱3۷4 مبادله ســفیر کردند اما با مرگ 
زهرا کاظمی خبرنگار ایرانی- کانادایی 
در ایران در ســال ۱38۲ روابط دوباره 
تیره شد. با روی کار آمدن دولت محمود 
احمدی نژاد روابط ایران و کانادا باز هم 
کاهش یافت و در نهایت در شــهریور 
سال ۱39۱، کانادا ســفارت خود را در 

تهران تعطیل و روابط دیپلماتیکش با 
ایران را تعلیق کرد. هفت ســال پیش با 
روی کار آمدن جاستین ترودو به عنوان 
نخست وزیر و همچنین ابراز تمایل وزارت 
خارجه دولت حسن روحانی، هر دو کشور 
مذاکرات خود را برای ازسرگیری روابط 
آغاز کردند و »اســتفان دیــون«، وزیر 
خارجه کانادا و »محمدجواد ظریف«، 
وزیر خارجه ایران در حاشــیه مجمع 
عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک 
با یکدیگر دیدار کردند؛ اما در نهایت از 
سه ســال پیش مجلس کانادا به توقف 
مذاکرات برای از سرگیری روابط با ایران 

رای داد.
هر چند روابط دیپلماتیک دو کشور 
در بیشتر مقاطع سرد بوده و در پی سقوط 
هواپیمای اوکراینی به ســردی بیشتر 
نیز گرایید؛ اما کانادا یکی از مقاصد مهم 
مهاجرتی برای ایرانیان است و برگزاری 
بازی فوتبال بین ایران و کانادا را باید از این 
زاویه نگاه کرد؛  با این حال، لغو این بازی و 
حضور بدون دردسر محمودرضاخاوری 
با پول هــای ایرانیان در کانــادا و حال 
الهام بخــش نامیدن فرزنــدش برای 
تجارت این کشور، نشان از تداوم سردی 

روابط دیپلماتیک دو کشور دارد.

علی ایوبی

به رغم تنش های سیاسی با ایران،  پسر »محمود خاوری« در کانادا »تاجر الهام بخش« لقب گرفت؛
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کانادا بر سر سقوط 
هواپیمای اوکراینی 

اختالفات عمیقی با ایران 
دارد و دادگاهی در این 
کشور دولت ایران را به 
پرداخت ۱۰۷ میلیون 

دالر کانادا جریمه نقدی 
به خانواده های قربانیان 

محکوم کرده است، هرچند 
سخنگوی وزارت خارجه 

ایران اعالم کرد که دادگاه 
کانادا از اساس صالحیت 

ندارد که به این سانحه 
هوایی یا قصور احتمالی رخ 

داده، رسیدگی کند

هر چند روابط دیپلماتیک 
ایران و کانادا در بیشتر 

مقاطع سرد بوده و در پی 
سقوط هواپیمای اوکراینی 

به سردی بیشتر نیز گرایید؛ 
اما لغو بازی فوتبال با ایران 

و حضور بدون دردسر 
محمودرضاخاوری با 

پول های ایرانیان در کانادا 
و حال الهام بخش نامیدن 

فرزندش برای تجارت 
این کشور، نشان از تداوم 

سردی این روابط دارد

آیت اهلل علوی بروجردی با اشاره به اعتراضات 
مردمی آبادان در پی حادثه »متروپل«:
اینمردممصیبتدیدهاند،
باآنهانرمبرخوردکنید

آیت اهلل علوی بروجردی با اشاره به حادثه متروپل و 
واکنش های مردم و انتقادات آنها به دولت و مسئوالن 
گفت: اینها مصیبت دید  ه اند، اگر سخنی می گویند با 
آنها نرم برخورد کنید. اینها دشمن نیستند، جوانان این 
سرزمین در طول دفاع مقدس هرگونه فداکاری کردند.
استاد درس خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در 
درس خارج فقه دیروز خود افزود: این برخوردها دارد 
بین ما و مردم فاصله ایجــاد می کند. این فاصله نباید 
ایجاد شود. ما متکی به مردم هستیم. این مردم نباشند، 
ما هیچی نیستیم.وی ضمن تسلیت این مصیبت به 
مردم خوزســتان و آبادان، با انها ابراز همدردی کرد و 
خواستار رسیدگی جدی به این حادثه شد به نحوی که 

مانع تکرار اینگونه مسائل شود.
    

سفیر پیشین ایران در عراق:
اقلیمکردستان،فرصتیبرای
توسعهروابطایرانوعراقاست

ســفیر پیشــین ایران در عراق تاکید کرد اقلیم 
کردستان، فرصتی برای توســعه روابط ایران و عراق 

است
به گزارش ایسنا، حسن دانایی فر در نشست »ایران 
و اقلیم کردســتان عراق، از چالش ها تا فرصت ها«،  با 
بیان این که برخی از تصورات نیز وجود دارد که اقلیم 
می خواهد ناامنی به ایران منتقل کند، گفت: در مجموع 
روابط کنونی ما با اقلیم کردستان در چارچوب قانون 
اساسی عراق روابط خوبی است و قطعا می تواند بهتر از 
این باشد. ما باید برخی از موضوعاتی که وجود دارد را 
حل کنیم و روابط ایران و اقلیم می تواند رابطه تکاملی 

باشد نه رابطه تقابلی.
    

فعال سیاسی اصالح طلب:
شکافاصولگرایانفراتراز
انتخابرئیسمجلساست

وزیر دولت خاتمی معتقد اســت شکاف اردوگاه 
اصولگرایان فراتر از انتخاب رئیس مجلس است. علی 
صوفی در گفتگو با خبرآنالین درباره اختالف در بین 
اصولگرایان درانتخابات دور سوم هیات رئیسه مجلس 
یازدهم، گفت: این تشتت نشان داد که باوجود موفقیت 
اصولگرایان در قبضه نهادهای قدرت، کشمکش هایی 
درون اردوگاهی بر ســر قــدرت دارنــد و البته این 

کشمکش ها ادامه خواهد داشت.
    

رئیسجمهورتاجیکستان
واردتهرانشد

رئیس جمهور تاجیکستان عصر دیروز وارد تهران 
شد و مورد استقبال وزیر نیرو قرار گرفت.

به گزارش ایلنا، امامعلی رحمان، در رأس یک هیأت 
بلندپایه سیاسی و اقتصادی و در پاسخ به دعوت سید 

ابراهیم رئیسی، وارد تهران شد.
بنابر گزارش خبرگزاری دولتی خاور تاجیکستان 
رحمان را در این ســفر وزیر خارجه تاجیکســتان، 
دادستان کل و وزرای بخش های کلیدی اقتصاد این 
کشور از جمله وزرای انرژی، اقتصاد و تجارت، ذخایر 
آب، روسای کمیته های رشــد جهانگردی و حفظ 

محیط زیست همراهی می کنند. 
    

واکنشاتحادیهاروپابهتوقیف
نفتکشهاییونانیدرخلیجفارس

سخنگوی اتحادیه اروپا در پی توقیف دو کشتی 
یونانی در خلیج فارس توسط ایران، این اقدام را غیرقابل 
قبول تلقی کرده و گفت این نهاد اروپایی در تماس با 
مقامات ایرانی در این باره ابراز نگرانی  کرده و خواستار 

شفاف سازی راجع به این موضوع است.
به گزارش ایسنا، به نقل از وبگاه سرویس سیاست 
خارجی اتحادیه اروپا، پیتر استانو، در بیانیه ای درباره 
توقیف دو کشتی یونانی توسط ایران گفت: ما بالفاصله 
مســئله این توقیف را با مقامات ایران مطرح کرده و 
نگرانی شدیدمان را درباره این اقدامات مطرح کردیم 
و خواستار شفاف سازی، تصمیم گیری و تنش زدایی 

سریع هستیم.
    

علم الهدی:
فسقوفجورفضایجامعهرا

گرفتهاست
امام جمعه مشهد عنوان کرد مقابله با گناه در عرصه 
زندگانی اجتماعی اصل اســت و امروز فسق و فجور 

فضای زندگی را در جامعه ما در بر گرفته است.
به گزارش اعتمادآنالین، احمد علم الهدی گفت: 
بزرگترین مظهــر انقالب اســالمی، مظاهر زندگی 
اجتماعی ماست؛ لذا آلودگی فضای اجتماعی زندگانی 
ما در جامعه با فسق و فجوری که به چشم می خورد در 
راســتای پایمال کردن و نادیده گرفتن خون شهدا و 

انقالب اسالمی است.

روی موج کوتاه

رئیس مؤسسه تنظیم و نشــر آثار امام خمینی )ره( گفت 
نباید در مراسم ارتحال اسراف و زیاد روی کنیم، چرا که مردم 
با مشکالت معیشتی رو به رو هستند و باید نشان دهیم هنوز 

پیروی اندیشه های حضرت امام خمینی )ره( هستیم.

به گزارش ایرنا،  سیدحسن خمینی در جلسه ستاد مرکزی 
بزرگداشت سی و سومین سالگرد ارتحال بنیانگذار جمهوری 
اسالمی با اشاره به مشکالت معیشتی مردم افزود: این مشکالت 
ناشی از ضعف ساختارهاست و باید همه مردم و مسووالن در 

این زمینه همکاری کنند تا مشکالت برطرف شود.
او با بیان اینکه مسووالن،  وظیفه برقراری امنیت و آسایش 
مردم را دارند، عنوان کرد: گاهی دشمنان، نظم و امنیت مراسم 
ارتحال را هدف گذاری می کنند تا شکوه اصلی مراسم تخریب 
شود. نباید در مراسم ارتحال اسراف و زیاد روی کنیم، چرا که 

مردم با مشکالت معیشــتی رو به رو هستند. بلکه باید نشان 
دهیم هنوز پیرو دیدگاه ها و اندیشه های حضرت امام خمینی 

)ره( هستیم.
خمینی با طرح سوالی درباره علت برگزاری ساالنه مراسم 
بزرگداشت، افزود: امام به ما احتیاج ندارد بلکه ما به امام احتیاج 
داریم، بنابراین وقتی در این مراســم نام سید الشهدا را تکرار 

می کنیم ما هم از این ذکر بهره می بریم.
رییس مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی )ره( با بیان 
اینکه ســخن گفتن در خصوص حضرت امام بسیار سخت و 

دشوار است،گفت: شناخت شخصیت حضرت امام برای بعضی 
ها سخت است، باید ظرفیت وجود امام و شرایط کنونی کشور را 
شناخت و باید بدانیم چه انقالب عظیمی در کشور بوجود آمد. 
چرا که انقالب اسالمی ایران انفجار نور بود و نور انقالب اسالمی 

در جهان گسترده شده است.
خمینی با بیان اینکه نباید امام فراموش شود، افزود: گرفتار 
تحلیل های پوچ نشــویم. رهبر معظم انقــالب هم تاکید بر 
شناخت واقعی امام راحل را داشــتند. امام پرچم دینداری، 

هویت و آینده کشور است.
او مراسم بزرگداشت ارتحال حضرت امام خمینی)ره( را 
مظهر وحدت کشور و عظمت ملت ایران دانست و گفت: مراسم 
ارتحال حضرت امام خمینی باید به عنوان نماد شکوه و مظهر 

آسایش، رفاه و امنیت کشور باشد.

سید حسن خمینی: 

مردممشکالتدارندنبایددرمراسمارتحالاسرافکنیم

خبر

عضو هیأت رئیسه مجلس گفت: الزم است 
سه چهار وزیر، یک معاون و چند استاندار تغییر 
کنند، چون حدود یک ســال زمان برای نشان 

دادن عملکرد کافی بوده است.
احمد امیرآبادی در گفت وگو با ایلنا با اشاره 
به اینکه این هیأت از نمایندگان خواســته برای 
استیضاح صبر کنند شاید رئیس جمهور بخواهد 
خودش کابینه را ترمیم کند، افزود: نمایندگان، 
روی عملکرد وزیر ارتباطات حرف دارند گرچه 
این دولت با دولت قبلی قابل مقایسه نیست ولی 

انتظار ما هم بیشتر است.
ایــن نماینده مجلــس عنوان کــرد: اینکه 
نمایندگان مجلس احســاس تکلیف کردند که 
کمک کنند و یک دولت انقالبی روی کار بیاید 
و مجلس و دولت برای حل مشکالت هماهنگ 
شــوند، خوب است؛ ولی اگر ســبب شود بحث 

نظارتی نمایندگان زیر سوال برود خوب نیست. 
قبول ندارم که نمایندگان با دولت تعارف دارند.

امیرآبادی همچنین درباره عملکرد دوساله 
نمایندگان یازدهمیــن دوره مجلس گفت: 
گاهی یک وزیر یا نماینده که هر کدام اهل شهر 
و استانی هســتند، تمایل دارند برای همان 
شهر و اســتان هم کاری انجام دهند و برای 
دوره بعد هم رأی بگیرند؛ وقتی این نگاه حاکم 
باشــد در نظام بودجه ریزی با تحول مواجه 

نخواهیم شد.
او با انتقاد از برخی خصوصی سازی های غلط 
عنوان کرد: در بحث خصوصی سازی ، به عنوان 
مثال یک واحد پتروشیمی را از وزارت نفت که 
متخصص همان مسئله است می گیرند و به یک 
وزارتخانه غیر مرتبط می دهنــد؛ تا روند حاکم 
این چنین باشد، تأمین ۱3۰ هزار میلیارد تومان 

از محل فــروش اموال تملیکــی دولت، محقق 
نمی شود.عضو هیأت رئیسه مجلس با اشاره به 
موضوع اصالح سیاست ارز دولتی، گفت: در قانون 

حذف ارز ترجیحی، اختیاراتی را به دولت داده ایم 
ولی در نهایت نمایندگان مسئولیت این مصوبه 
را باید بپذیرند. این طور نیست که اگر وزیری در 

اجرای قانون عملکرد خوبی نداشته باشد و حقوق 
مردم ضایع شــود، نمایندگان ساکت بنشینند 

بلکه وارد میدان می شوند.
امیرآبــادی همچنیــن با اشــاره به حقوق 
نمایندگان مجلس تاکید کرد: حقوق نمایندگان 
مجلس در حال حاضر ۱8 میلیون تومان است 
ولی آنچه به عنوان دفتر و نیروها دریافت می کنند 
جزء حقوق محســوب نمی شود چون باید عین 
همان را هزینه کنند. برخــی نمایندگان از این 
محــل صرفه جویی کــرده و کارت های کمک 

معیشتی به برخی مراجعان می دهند.
او به عملکرد زاکانــی در مرکز پژوهش های 
مجلس اشاره کرد و گفت: آقای زاکانی کارهایی 
را در مرکز پژوهش ها شــروع و سپس رها کرد و 
رهاشدگی آثار زیان باری برای مرکز پژوهش ها 
به دنبال داشــت، مثل افزایــش نیروها و تغییر 
ساختار بدون تصویب هیأت امنا. من خود یک 
بار به تغییرات بدون تصویب اعتراض کردم. امروز 
نیز آقای نگاهداری هنوز نتوانسته است که این 

وضعیت به وجود آمده را اصالح کند.

عضو هیأت رئیسه مجلس:

الزماستسهچهاروزیر،یکمعاونوچنداستاندارتغییرکنند


