ایران
تحلیل

نماینده ویژه آمریکا در امور ایران مدعی شــد که ایران باید با دولت ترامپ مذاکره کند و
در غیر این صورت شاهد تبعات تحریمهای آمریکا برای اقتصادش خواهد بود .نیویورک
تایمز نوشت :برایان هوک نماینده ویژه آمریکا در امور ایران گفت :بیش از سه سال است
که از طریق بازدارندگی و دیپلماسی با ایران مقابله کردهایم .هوک در ادامه با ادعای این که
«حکومت ایران به خاطر تحریمهای آمریکا ورشکسته شده است» ،گفت :مقامات ایران
امروزبا دوانتخاب مواجه هســتند :یا با رئیس جمهور ترامپ مذاکره کنند یا با فروپاشی
اقتصادی کنار بیایند  .

ایلنا :پکن با انتقاد از تحریمهای آمریکا علیه شــرکتهای چینی ،همکاری با ایران
را قانونی دانســت .وزارت خارجه چین در واکنش به تحریمهای جدید آمریکا علیه
شرکتهای چینی از آمریکا خواســت فورا ً تحریمهای غیرقانونی علیه شرکتهای
چینی را لغو کند .وی در ادامه گفت :همکاری با ایران در چارچوب قوانین بینالمللی
منطقی و قانونی است و باید از آن حفاظت شود .در همین رابطه بد نیست بدانید وزارت
خزانهداری آمریکا یک شــرکت چینی را به دلیل ارتباط با هواپیمایی ماهان تحریم
کرد.

همشهری آنالین :جدیدترین جنجال در وزارت خارجه آمریکا نیز به ایران مربوط شد .چند
روز بعد از اخراج بازرس کل وزارت خارجه آمریکا از سوی ترامپ رئیس دموکرات کمیته روابط
خارجی مجلس نمایندگان آمریکا از احتمال ارتباط این اخراج با سیاستهای ایاالت متحده
در قبال ایران خبر داد .این ادعا درحالی مطرح میشود که احتماالت دیگری برای دلیل این
اخراج مطرح شده بود؛ اما نکته مهم این بود که مشخص شد شخص مایک پمپئو از ترامپ
درخواست کرده «استیو لینیک» را اخراج کند .دموکراتهای مجلس نمایندگان که اکثریت
را دراختیار دارند ،درحال انجام تحقیقات و پیگیری درباره ماجرای اخراج لینیک هستند.
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پرونده مجلس دهم با  ۴۳۱جلسه و  200قانون بسته شد

بهپایانآمداینگعدهومجلسهمچنانباقی

خبر آنالین :پرونده مجلس دهم با ۴۳۱
جلسه بسته شد؛ جلسهای که پر از حواشی
برای ثبت خاطرات بــود« .مجلس تمام
گشت» این جملهای بود که علی الریجانی
در پایان جلســه آخر بهارســتان و پایان
ریاست  ۱۲سالهاش بر خانه ملت به زبان
آورد .زنگ آغاز مجلس دهم برای آخرین بار
آن هم با ریاست مسعود پزشکیان به صدا
درآمد ،جلسهای که حال و هوای دیگری
داشت؛ نمایندگان اغلب با لباسهای محلی
خود حاضر شده بودند .بازار عکس یادگاری
هم حســابی داغ بود .نمایندگان استانی
دور هم جمع میشدند ،تا تصویر آخرین
روزشان در ســاختمان بهارستان را برای
همیشه ثبت کنند .گعدههای نمایندگان
هم که در روز آخر مجلس بیشتر از گذشته
شده بود و در این میان قدم زدن غالمرضا
تاجگردون  جلب توجه میکرد.
گفتوگو میــان نماینــدگان زن هم کم
نبود؛ اقلیتی که در این چهارسال با تمام
کاستیها و بیوفاییهای دیگر نمایندگان
در پیشبرد بســیاری از قوانین توانستند
قدمهایی بردارند.
از آنجا که نزدیک به یک سوم نمایندگان با
تصمیم شورای نگهبان از گردونه انتخابات
به دور ماندند بیشتر آنها دیگر در مجلس
یازدهم ظهور و بروزی ندارند و با پایان این
جلســه دوره نمایندگی آنها هم حداقل
برای چهار سال به پایان رسید.
از تذکر بــرای رای دادن تا
هشدار کرونایی
«لطفا در رایگیری مشارکت کنید» این
تذکری بود که دائما از سوی تریبون هیئت
رئیسه به گوش میرسید تذکری که البته
چندان غریب نبود و تقریبا در هر جلســه
علنی این تذکرات به گوش میرســید و

عکس  :ایلنا

ادامه از صفحه یک ...
منطقهای ،ایران و ترکیه همواره یک مقایســه
اجتماعــی -سیاســی -اقتصادی بــا یکدیگر
داشتهاند .بارها شنیدهایم و خواندهایم و دیدهایم
کــه مردممان نســبت به همســایه غربی خود
چه احساساتی دارند و نســبت به موفقیتها یا
شکستهای آن چگونه برخورد کردهاند .ایران و
ترکیه یکی از قدرتهای برتر منطقهای محسوب
میشوند که در بســیاری از مواقع ،در بسیاری از
پروندهها ،برای اعمال نفــوذ رقابتهایی بدون
تنش و اصطکاک مستقیم با یکدیگر دست کم در
یکصد سال اخیر داشتهاند .در وضعیت فعلی که
بحران اقتصادی بر بسیاری از مفاصل اجتماعی
ما سایه انداخته ،مقایسه ایران و ترکیه نزد مردم
فزونی گرفته است .در این میان چون غرور ملی
و تعصبات قومــی و ملیگرایانه و حتی مذهبی،
بر بسیاری از احساســات منطقی میچربد ،این
مقایســه رنگ و بوی تعصب به خود میگیرد و
با تاختن به کشور مقابل ســعی در راضی و آرام
کردن خود در برابر خســارتها و زیانهای وارد
شده میکنند.
یا درباره کشــورهای عربی ،عموم مــردم ایران،
اعراب را ثروتمندان نفتفروشــی میبینند که
در کل زندگی خود صرفا بــه فکر خوشگذرانی
هستند ،این تصور تا آنجا پیش میرود که فرقی
میان مردم عرب کشورهای جنوبی خلیجفارس
با مردم همســایه ،عراق ،کمی آن طرفتر لبنان
و مصر و تونس نمیگذارند و همه را در یک ظرف
میگذارند و آنها را مــورد تحقیر قرار میدهند.
در حالی که به این نکته توجه نمیکنند که مردم
کشورهای عربی همه ثروتمند نیستند و چه بسا
بسیاری از آنها وضعیت بدتری نسبت به ما داشته
باشند .تا قبل از کرونا ،نخستین گردشگران ایرانی
را اتباع عربی به ویژه عراقی تشــکیل میدادند.
بارها دیدیم و شــنیدیم که با مسافران عرب چه
برخوردهایی میشد و چه عبارتهایی نسبت به
آنها به کار برده میشد .پول ملی آنها عموما از
ریال ایران قویتر است که این امر نقطه قوتشان
محسوب میشود و عموما به آن میبالند ،عاملی
برای حســرت ایرانیها در برابر ارزشان است که
برای جبران این نقیصه در بســیاری از موارد به
تحقیر آنها پرداختهاند یا گرانفروشــی و ظلم
کردن به آنها را مجاز دانستهاند.
یا در مورد چین ،مراودات اقتصادی و اجتماعی
بیحاشیهای که در طول این سالها با چینیها
داشــتهایم در حالی که آمریکا و اروپا با بدعهدی
و بدرفتاری مراودات اقتصادیشــان را با ما قطع
کردند ،آنها قطع نکردند ،به فراموشی سپردهایم
و در پی هر اتفاقی نگاهــی تحقیرآمیز به آنها
داشتهایم .کلیپی در شبکههای اجتماعی منتشر
شد که در آن شــهروندی چینی گله داشت که
هنگامی که در ایــران بوده ،مــردم او را تحقیر
میکردنــد و با انگشــت او را به یکدیگر نشــان
میدادند و «کرونا» صدایش میکردند.
از ســوی دیگر در طول ســالیان گذشته نفوذ
منطقهای ،مایــه مباهات عمــوم ایرانیها بوده
است .سمبل این نفوذ ،مرحوم شهید حاج قاسم
ســلیمانی بود که با جان و دل ،جــان بر کف ،به
جنگ تروریسم میرفت و ملتهای آسیبدیده از
تروریسم را نجات میداد .این جانفشانی او باعث
نفوذ منطقهای ایران شده است .حاج قاسم نماد
شرافت ،عزت و بزرگی ایران اسالمی بوده است.
ترور او ،بر خالف آنچه مقامــات آمریکایی ادعا
میکنند ،نه تنها ضربه و ضایعهای برای دستگاه
سیاسی کشور بلکه برای ملت ایران نیز بوده است،
آنها فردی را ترور کردند که برای ملت ایران غرور
میآفرید .آمریکاییها دانســته یا ندانسته غرور
ایرانیها را نشانه رفتند که عاقبت آن نمیتواند در
هیچ حالتی سودی برای آنها داشته باشد ،بلکه
بر عکس نفرتی را به وجــود آورده که این نفرت
بیش از همه متوجه آنها و طرفدارانشان است.
سرریز این تنفر و انزجار خواه ناخواه به طرفداران
منطقهای آمریکا نیز سرایت میکند .آنچه امروز
میبینیم و نوشتهها و ســخنانی که علیه دیگر
کشــورها میخوانیم و میشنویم ،میتواند یکی
از دالیل آن ،ســرخوردگی اجتماعــی از اوضاع
داخلی خودمان باشــد .مردم ایران دوست دارند
در عین رفاه سربلند باشند .اگر نگاهی به گذشته
بیندازیم ،در دورانهایی که بحرانهای ما کمتر
بود و فشار اقتصادی و اجتماعی مردم به مراتب
از وضعیت کنونی به ویژه در یکی دو ســال اخیر
کمتر بود ،مقایســهها و رفتارهای خشن با دیگر
کشورها و ملیتها نیز به مراتب کمتر بود .آرامش
اجتماعی آرامش سراســری را موجب میشود و
عصبانیت و خشم اجتماعی به مناطق دیگر نیز
سرایت میکند.

هوک :ایران با دو انتخاب روبروست ؛ مذاکره با ترامپ یا ...

واکنش پکن به تحریم شرکتهای چینی به بهانه ارتباط با

پای ایران به دردسر تازه پمپئو باز شد

آخرین جلسه علنی تعدادش افزایش پیدا
کرد.وقتی نماینــدگان مجلس جزئیات
طرح ارتقای اعتبار اسناد رسمی را به بحث
گذاشتند تعداد تذکرات افزایش پیدا کرد
و نصراله پژمانفر نماینده مشهد با انتقاد از
اینکه چه اصراری است این طرحها و لوایح
در این دقایق آخر با ســرعت به تصویب
برسد خطاب به هیئت رئیسه گفت :اجازه
دهید تذکرات مطرح شود این طرح ابهام
دارد و باید ابهامات آن رفع شود.
او همچنین گفت :این طرح ایرادات اصل
 ۷۵را به دنبال خواهد داشت .علی الریجانی
نیز وقتی مشــاهده کرد تعــداد تذکرات
افزایش پیدا کرد ،گفــت :چرا این طرح را
که اینقدر بحث دارد امروز در دستور کار
گذاشتید ؟
در نهایت آخرین دستور کارهای مجلس

فضای مجازی

ماجرای دیدار نبوی با جنتی

همشهری آنالین :حسامالدین آشــنا به بیان روایتی از بررسی و
در نهایت تائیــد صالحیت بهزاد نبوی ،فعال سیاســی اصالحطلب
درانتخابات ششمین دوره مجلس شــورای اسالمی در سال ۱۳۷۹
پرداخت .حسامالدین آشنا مشاور رئیسجمهور در حساب کاربری
خود در توئیتر در مطلبی با عنوان «به مناســبت بازگشایی مجلس
جدید» نوشت«:سال  ۱۳۷۹مهندس بهزاد نبوی بعد از چند بار اعالم
عدم احراز صالحیت ،برای انتخابات مجلس ثبتنام کرد .در همان ایام
به مناسبتی برای ارائه مشاوره به شورای نظارت بر انتخابات دعوت شده
بودم و از من خواسته شد پرونده آقای نبوی را بررسی کنم .در بررسی
آن پرونده به هفت عنوان اتهامی  -از تحکیم مبانی رژیم سابق گرفته تا
جاسوسی برای آمریکا  -برخورد کردم .در برگ برگ گزارشها تالش
برای برچسب زنی و پروندهسازی به چشم میخورد و من شش مورد از
اتهامات را با استناد به اطالعات دیگر موجود در درون و بیرون پرونده،
بررسی و رد کردم ،اما در مورد یک اتهام شخصی و نه سیاسی صریحا
از آیتاله جنتی تقاضا کردم خودشان با دعوت از مهندس نبوی و از
طریق صحبت رو در رو ،موضوع را بررسی و نتیجه کلی را جمعبندی
کنند .تقاضا پذیرفته شد ،مالقات انجام گرفت و چند روز بعد صالحیت
مهندس نبوی اعالم شد .میدانم که بسیاری از اقدامات نظارتی شورای
نگهبان رنجیدهاند و چه بسا حق هم با آنان بودهاست ،اما آن تجربه به
من نشان داد که اگر صالحیتها نه توسط مخالفان یک نامزد بلکه از
سوی کارشناسان بیطرف مورد بررسی قرار گیرد ،میتوان امیدداشت
که حب و بغض سیاسی یا شخصی در قضاوت بزرگان راه نیابد».

واکنش محسن رضایی
به حکم اعدام سلطان خودرو و همسرش
محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با انتشار رشته توئیتی در صفحه شخصی خود مفاسد اقتصادی را نتیجه
بیعرضگی ،بینظمی ،تبانی و ...خواند .غالمحسین اسماعیلی در نشست خبری با اهالی رسانه با اشاره به صدور برخی از
احکام پروندهها گفت :در روزهای اخیر در شعبه دوم ویژه رسیدگی به اخالل در نظام اقتصادی کشور پروندهای منتهی
به صدور رای شد؛ این پرونده بیش از  ۵۰متهم داشت ،کیفرخواستی برای  ۴۳نفر صادر و به دادگاه ارسال شد که  ۳۴نفر
از اخاللگران محکوم شدند .در این پرونده که یک پرونده تلفیقی بین اخالل در نظام ارزی و نظام اقتصادی خودرو است،
وحید بهزادی فرزند ابوطالب و همسر وی خانم نجوا الشیدایی هر دو به جرم مشارکت در اخالل کالن در نظام پولی و ارزی
منجر به قاچاق ارز ،از طریق ثبت سفارشات صوری ،اخالل در نظام توزیعی نیازمندهای عمومی کشور از طریق پیش خرید
بیش از  ۶۷۰۰دستگاه خودرو از شرکت سایپا ،مشارکت در عملیات پولشویی به میزان  ۳۲هزار میلیارد ریال و موضوعات
مربوط به سکه که از منزل متهمه  ۲۴هزار و  ۷۰۰سکه تمام بهار و یکصد کیلو طال کشف شده بود ،محکوم به اعدام شدند و
این حکم قابل تجدیدنظر خواهی در دیوان عالی کشور است.

هم به پایان رسید تا مجلس وارد آخرین
نطق رئیس جلسه شود.
الریجانــی قبل از آخرین نطــق خود در
مجلس دهم با تذکر بــه عکاسها ،گفت:
عکس نگیرید تا بتوانیم دقایق آخر مجلس
دهم را برگزار کنیم .او  به مزاح نیز گفت من
در این دقایق ماسک خود را هم برمیدارم
تا بتوانم بهتر صحبت کنم به شــرط آنکه
نزدیک نیایید وگرنه کرونا میگیرید.
نطق کوبنده آقــای رئیس و
فریاد احســنت احســنت
نمایندگان
ساعت به یازده که نزدیک شد الریجانی از
عکاسان خواست تا به عکاسیشان پایان
بدهند و نمایندگان هــم بر روی صندلی
خود بنشــینند تا آخرین نطقش را ایراد
کند.

نطقی که حمایت تمام قد از مجلس دهم
بود .او به کار بردن الفــاظ تحقیرکننده و
تخریب کننده علیه این مجلس را جفا به
مجلس دهم دانست .الریجانی گفت :قانون
تجارت در این مجلس تصویب شــد ،هر
چند برخی افراد در رسانهها اعالم میکنند
این مجلس بیعرضه بود ،از زمان ریاست
جمهوری رئیس دولت اصالحات تا امروز
قانون تجارت در مجلــس مانده بود و این
مجلس جرأت کرد آن را به تصویب برساند.
صحبتهای الریجانی به اینجا ختم نشد و
ادامه داد :هیچ وقت به مصلحت کشور نبود
که یک رکن مهم و اصلی دموکراســی در
کشور که به این میزان تالش داشته با الفاظ
ســبک با تحقیر و با تخریب مواجه شود.
طی این  ۴۰سال گذشته هیچ یک از این
مجالس به این اندازه مورد توهین و هجوم

بهارستان

اگرائتالفیصورتگرفته،موتلفهرسما
اعالم کند

یک تحلیلگر سیاسی اصولگرا میگوید :میرسلیم در تدارک جلب
نظر منتخبان مجلس یازدهم اســت و این موضــوع امری طبیعی
است اما اینطور نیســت که بخواهد با افرادی همچون جریان آقای
احمدینژاد ائتالف کند .ناصر ایمانی ،تحلیلگر سیاســی اصولگرا
معتقد اســت که حزب موتلفه برای نشاندن میرســلیم بر کرسی
ریاست مجلس یازدهم با جریان احمدینژاد یا هر طیف دیگر ائتالف
نخواهد کرد و اگر چنین باشد حزب موتلفه اسالمی باید آن را رسما
اعالم کند و نمیتوان گمانهزنی کرد .او معتقد اســت اگر جلســه و
نشستی هم بین میرســلیم با وزرای احمدینژاد  پایداریها برگزار
میشــود به این دلیل اســت که آنها به دنبال جلب نظر یکدیگر
هســتند و این کار با ائتالف فرق میکند .ناصــر ایمانی گفت :آقای
میرســلیم کاندیدای حزب موتلفه اسالمی اســت و اگر این حزب
اعالم کند با فالن افــراد یا جریانهای درون مجلس برای ریاســت
میرســلیم ،ائتالف میکنیــم ،آن وقت میتوان گفــت که ائتالفی
صورت گرفته اما اینکه میرســلیم در جلســهای بوده کــه افراد یا
جریانهای دیگر هم حضور داشــتند که حاال قبال هم وزرای آقای
احمدینژاد بودند ،به معنای ائتالف میرسلیم با وزرای احمدینژاد
نیست  .وی تاکید کرد :به هرحال جلب نظر منتخبان مجلس برای
رسیدن به کرسی ریاست با ائتالف کردن کامال متفاوت است .ائتالف
به این معناست که از نظر سیاسی با جریان یا طیفی یکی شوید ،اما
افراد در جریان جلب نظر نمایندگان ممکن است به دنبال جلب نظر
چهرههای اصالح طلب و مستقل مجلس هم باشند و این به معنای
یکی شدن و دادن امتیاز به آنها نیست.

قرار نگرفته بود نه تنها از ســوی دشمنان
که البته دشمنان باید دشمنی کنند بلکه
از سوی کسانی که انتظار میرفت حرمت
قوه مقننه و نهاد مهمــی از نظام را پاس
بدارند.
رئیس مجلس گفت :با توجــه به نظرات
امام خمینی (ره) و رهبری معظم و قانون
اساسی و همچنین ســاختار کشور همه
اهمیت مجلس شورای اسالمی را میدانند
پس چرا مدتی است که به انحای مختلف
برای تخریب وجه مجلس شورای اسالمی
تالش شده اســت در حدی که این همه
مصاحبه و تکرار فساد نسبت به نمایندگان
چیزی جــز ورژن همان بگم بگم ســابق
به ذهن متبادر نمیکنــد  .وقتی صحبت
او به اینجا رســید فریاد احسنت احسنت
نمایندگان بلند شــد .او تا انتهای نطق بر
دفاع از عملکرد مجلسی دهمیها تاکید
کرد و در آخر خطاب به مخالفینش گفت
آنها را حالل خواهد کرد.
حمایت نمایندگان از محمود
صادقی
یکی از حواشی مجلس دهم موضوع صدور
حکم  ۲۱ماه حبس برای محمود صادقی
بود ،موضوعی که ســایهاش را بر آخرین
جلســه علنی مجلس هم انداخت و  ۲۱
نفر از نمایندگان مجلــس در آخرین روز
کاری خود با بیانیــهای خطاب به ابراهیم
رئیســی از او حمایت کردنــد .آنها در
این بیانیه خطاب به رئیــس قوه قضائیه
از او در خواســت کرده بودند براســاس
اختیــارات رئیس قــوه (مــاده  )۴۷۷به
این پرونده ورود کنــد و اجازه ندهد حق
این نماینــده ضایع شــود و در آینده نیز
حریــت و آزادگی نماینــدگان مخدوش
شود.

خاورمیانه

آمریکا رسما ایران را تهدید کرد

ارتش آمریکا در بیانیهای بامداد چهارشنبه گفته ناوهای این کشور نزدیک
شدن شناورهای خارجی به آنها در کمتر از فاصله  ۱۰۰متری را تهدید
تلقی خواهند کرد .خبرگزاری آسوشیتدپرس نوشته نیروی دریایی آمریکا
در بیانیهای گفته در برابر شناورهایی در خاورمیانه که به شعاع  ۱۰۰متری
از ناوهای جنگی آمریکا نزدیک شوند «تدابیر دفاعی قانونی» اتخاذ خواهد
کرد .رسانه آمریکایی نوشــته نیروی دریایی آمریکا این دستورالعمل را
پس از رویارویی اخیر ناوهای آمریکا با شناورهای ایرانی در خلیجفارس
صادر کرده است .خبرگزاری آسوشیتدپرس نوشته تدابیر دفاعی ناوهای
آمریکایی عموماً دور کردن کشتی از شناور مورد نظر ،شلیک منور و در
نهایت شلیک اخطار برای منحرف کردن شــناور را شامل میشوند ،اما
مشخص کردن فاصله اقدامی تازه از سوی نیروی دریایی آمریکاست.
«ربکا رباریش» ،سخنگوی ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا مستقر در
بحرین گفت :کشتیهای ما در حال انجام مأموریتهای عادی در مناطقی
از آبهای بینالمللی هســتند که در قوانین بینالمللی مجاز شدهاند و
دنبال درگیری نیستند .وی در ادامه گفت :با وجود این ،فرماندهان ما حق
دفاع از خود را در مواقعی که ضرورت وجود داشته باشد محفوظ میدانند.
خبرگزاری رویترز هم به نقل از یک مقام آمریکایی که اشارهای به نامش
نشده گفته این دستورالعمل به معنای تغییر در قوانین قبلی ارتش آمریکا
در زمینه درگیری نیســت .دولت آمریکا بعد از خروج از توافق هستهای
برجام در اردیبهشتماه سال  ۱۳۹۷به اقداماتی تحریکآمیز مانند قرار
دادن سپاه پاسداران انقالب اسالمی در فهرست سازمانهای اصطالحاً
«تروریستی» یا ترور سردار «قاسم سلیمانی» ،فرمانده نیروی قدس سپاه
روی آورده است.

جهان سیاست

 منتخبان تهران خواستار
بازگرداندن الیحه حذف
 ۴صفر به مجلس

فارس :برخی منتخبان مجلــس یازدهم در
نامهای به شــورای نگهبان خواســتار عودت
فوری الیحه حذف صفرها به مجلس شــورای
اسالمی شــدند تا با دقت و وسواس بیشتری
نســبت به رفع ابهام و تصویب آن اقدام شود.
این افراد عبارتند از  :مالک شــریعتی نیاسر،
مجتبی رضاخواه ،سید احسان خاندوزی ،الیاس
نادران ،روح اله ایزدخواه ،مجتبی توانگر ،محسن
دهنوی ،علی خضریان.

امیرحاتمی :هیچگونه مزاحمتی
را تحمل نخواهیم کرد

ایرنا :وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با
تاکید بر این که هیچگونه مزاحمتی را تحمل
نخواهیم کــرد ،گفت :اگــر مزاحمتها ادامه
پیدا کند و تشدید شــود حتما پاسخ قاطع و
محکمی خواهیــم داد.امیر ســرتیپ حاتمی
درباره مزاحمتها بــرای نفتکشهای ایرانی
افزود :مزاحمت برای نفتکشها خالف مقررات
و امنیت بینالملل اســت که هم سازمانهای
بینالمللی و هم کشورهایی که نسبت به مقررات
و امنیت آبراهها حساس هستند باید نسبت به
این موضوع عکسالعمل نشان دهند .وی با بیان
این که این مزاحمتها به نوعی راهزنی دریایی
است ،گفت :البته سیاستهای ما کامال روشن
است و به صراحت صحبت کردیم که هیچگونه
مزاحمتی را تحمل نخواهیم کرد.

واکنش قوه قضائیه به ادعای
خودکشی محکوم استرالیایی

میزان :ستاد حقوق بشــر قوهقضائیه به خبر
خودکشی یک محکوم اســترالیایی در ایران
واکنش نشان داد .این ستاد اعالم کرد :کایلی
مور گیلبرت ،در زندان مانند سایر زندانیان از
خدمات درمانی بهرهمند است و امکانات الزم
نیز در اختیار اوست و به صورت مداوم با خانواده
خود تماس تلفنی دارد.خودکشی یک محکوم
تبعه اســترالیا در ایران ادعایی بود که چندی
پیش در رسانههای وابسته به کشورهای بیگانه
مطرح شد؛ خبری از خودکشی زنی که به حکم
دادنامه صادره از تهران به اتهام همکاری با رژیم
غاصب اسرائیل علیه نظام جمهوری اسالمی به
 ۱۰سال زندان محکوم شــده است،اما ادعای
خودکشی این تبعه اســترالیایی -بریتانیایی
حتی چند روز هم طول نکشــید؛ خانواده وی
با صدور بیانیهای که توســط رسانههای غربی
منتشر شــد ،اعالم کردند حال او خوب است و
نه تنها خودکشی نکرده ،بلکه حتی با خانواده و
سفارت خود نیز در ارتباط است.

لغو ممنوعیت پذیرش مسافر
خارجی در کامبوج

ایلنا  :کامبوج ممنوعیت پذیرش مسافر خارجی
را برداشت .روز چهارشنبه کامبوج ممنوعیت
مسافر خارجی از ایاالت متحده ،ایران و چهار
کشــور اروپایی را برداشــت .کامبوج یک ماه
گذشته حتی یک مورد جدید ابتال به کرونا را
گزارش نکرده است.

گزارش آناتولی از انتقال نفت
به ونزوئال توسط تهران

ایسنا :آناتولی در گزارشــی به انتقال نفت به
ونزوئال پرداخت و نوشــت :پیشبینی میشود
نخســتین نفتکش ایرانی در  ۲۵مــاه مه به
ســواحل ونزوئال برســد .آناتولی در گزارشی
با اشــاره به روابط اقتصادی و قانونــی ایران و
ونزوئال نوشــت :پنج فروند نفتکش ایرانی که
دارای بنزین و ســایر محصوالت مشابه است،
به سمت ونزوئال ،متحد تهران در حال حرکت
است .در ادامه این گزارش آمده است :بر اساس
دادههای جمعآوری شده از سیستم شناسایی
اتوماتیک کشتی ،نفتکشها در سفر طوالنی
به ونزوئال از شهر ســاحلی بندرعباس ایران در
منطقه خلیجفارس حرکت کردند .نویســنده
این مقاله با اشاره به اینکه محمولههای سوخت
به درخواســت رئیسجمهور ونزوئال ،نیکالس
مادورو که کشــورش با کمبود حاد بنزین در
پاالیشگاههای خود روبهرو شده بود ،ارسال شده
است ،یادآور شــد :خطرهایی از جانب آمریکا
برای نفتکش ایرانی وجود دارد و گزارش شده
که ناوگان این کشور در آبهای کارائیب مستقر
شده است.

