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اخبار

وزارت امور خارجه تاکید کرد :رژیم صهیونیس��تی
از دل ت��رور زاده ش��د و از آن زم��ان ه��زاران نف��ر،
از مردم عادی فلس��طین گرفته تا ش��خصیتهای
برجس��ته عرب و دانش��مندان ایرانی را ترور کرده
اس��ت.وزارت امور خارجه در حس��اب کاربری خود
در توئیتر با انتش��ار یادداش��تی با اشاره به فرارسیدن
روز قدس تاکید کرد :رژیم صهیونیستی از دل ترور
زاده ش��د و از آن زمان هزاران نفر ،از مردم عادی
فلس��طین گرفته تا شخصیتهای برجسته عرب و
دانش��مندان ایرانی را ترور کرده اس��ت.در ادامه این
یادداش��ت مجازی آمده اس��ت« :اسرائیل این رژیم
ماهیت ًا تروریست ،همچنان به پاشیدن بذر آشوب در
منطقه ما ادامه میدهد .رژیم صهیونیستی تاریخی
مملو از تجاوزگری ،برنامههای مخفی تس��لیحات
کشتار جمعی ،اشغالگری و قانون شکنی دارد .روز
قدس یادآوری س��االنه به جهان اس�لام اس��ت که
اش��غالگری و اقدامات تجاوزگرانه رژیم اس��رائیل
عاملی اساسی در منازعات منطقه ما بوده و هست.
مالک��وم ایک��س زندگی خ��ود را وقف عدالت برای
م��ردم مح��روم از مزای��ای اجتماعی کرد ،همزمان
ب��ا آنک��ه ب��رای مدت زمانی طوالنی ب��ه مبارزه در
راستای محو و نابودی سفیدبرترپنداری برخواست.
دیگر وقت آن فرا رس��یده اس��ت که مردم آمریکا از
هر قش��ری در برابر نژادپرس��تی اجتماعی و مشوق
اصلی آن بایس��تند .میراث مالکوم ایکس باید زنده
نگه داشته شود».

واکنش پکن به تحریم شرکتهای
چینی به بهانه ارتباط با ایران

پکن با انتقاد از تحریمهای آمریکا علیه شرکتهای
چینی ،همکاری با ایران را قانونی دانس��ت .به نقل
از چاین��ا دیل��ی ،وزارت خارج��ه چی��ن در واکنش
ب��ه تحریمه��ای جدید آمریکا علیه ش��رکتهای
چین��ی از آمری��کا خواس��ت ف��وراً تحریمه��ای
غیرقانون��ی علیه ش��رکتهای چین��ی را لغو کند.
وی در ادام��ه گفت :هم��کاری با ایران در چارچوب
قوانین بینالمللی منطقی و قانونی اس��ت و باید از
آن حفاظت شود.ش��ب گذش��ته وزارت خزانهداری
آمری��کا ی��ک ش��رکت چینی را به دلی��ل ارتباط با
هواپیمایی ماهان تحریم کرد.

گزارشنیویورکتایمز
از تغییر رفتار آمریکا

نیویورک تایمز در گزارشی به تنش میان ایران و
آمریکا پرداخت و نوش��ت :هم ایران و هم ایاالت
متحده شش ماه قبل از انتخابات آمریکا خواهان
جنگ نیس��تند .به گ��زارش ایلنا ،نیویورک تایمز
در گزارش��ی با اش��ره به اینکه تنش میان ایران و
آمریکا کاهش یافته است ،نوشت :رفتار آمریکا به
نوعی همکاری محدود تغییر کرده اس��ت .عراق
جایی اس��ت که بارزترین تغییرات را میتوان در
آن مش��اهده ک��رد .جایی ک��ه تهران حمایت خود
از نخس��ت وزی��ر جدی��د اعالم ک��رده و حمالت
راکت��ی نیروه��ای م��ورد حمای��ت ای��ران علیه
نیروهای آمریکایی متوقف ش��ده اس��ت .در این
میان آمریکاییه��ا نیز نش��ان دادند که به دنبال
افزایش تنش در عراق نیستند.در ادامه این گزارش
آمده اس��ت :این تغییرات حتی اگر دائمی نباش��د یا
به پایان دش��منیها منجر نشود ،حداقل تنشها
را آرام میکند و خطر جنگ مس��تقیم را کاهش
داده است.یک کارشناس مسائل خاورمیانه در این
باره به نیویورکتایمز گفت :جنگ احتمال کمتری
دارد ،اما همچنان خطر رویارویی وجود دارد .البته
احتمال آن کمتر ش��ده است؛ چراکه هدف هر دو
بازیگ��ر اصل��ی تغییر کرده اس��ت .هم ایران و هم
ایاالت متحده ش��ش ماه قبل از انتخابات آمریکا
خواهان جنگ نیستند.

تمام زندگی سردار سلیمانی
در راه قدس بود

رئیس ش��ورای اجرایی ح��زباهلل لبنان تاکید کرد
که نام س��ردار س��لیمانی نمادی از قدس اس��ت .به
گزارش ایسنا ،سیدهاشم صفیالدین ،رئیس شورای
اجرایی حزباهلل لبنان در گفتوگو با شبکه المیادین
گفت :رژیم اسرائیل از وجود ترامپ برای هدف قرار
دادن تم��ام مح��ور مقاومت بهره میبرد؛ این هدف
ق��رار دادن ،از ای��ران  -حامی اول محور مقاومت -
گرفته و تا خود ش��خص س��ردار س��لیمانی را شامل
میش��ود.وی با اش��اره به اینکه سرنوش��ت رژیم
صهیونیس��تی ،نابودی است ،افزود :ما و گروههای
مقاومت فلسطین در جبهه واحدی قرار داریم.رئیس
ش��ورای اجرایی حزباهلل لبنان تاکید کرد :س��ردار
س��لیمانی هم در زمان حیات و هم در ش��هادت نماد
یک قضیه بزرگ است .سردار سلیمانی فرماندهی
واقع��ی ب��رای محور مقاومت بود؛ محوری که برای
تأس��یس آن ت�لاش فراوانی ک��رد و از آن حمایت
کرد.س��ید صفیالدین خاطرنشان کرد :نبود سردار
سلیمانی در هر چیزی که به قدس مرتبط است آسان
نیست؛ نام سردار سلیمانی به نمادی از مساله قدس
تبدیل شده است .تمام زندگی حاج قاسم سلیمانی
در راه قدس بود.

خــبرویـژه

رژیم صهیونیستی از دل ترور زاده
شده است

ایران آماده برقراری
سیستم تهاتر کاال با
قزاقستان

رؤس��ای جمهوری اس�لامی ایران و جمهوری قزاقس��تان ،روابط دو کش��ور را به عنوان دو دوس��ت ،همس��ایه و برادر ،رو به توس��عه دانستند و بر آمادگی برای سیستم تهاتر کاال با قزاقستان تاکید
کردند .به نقل از پایگاه اطالع رس��انی ریاس��ت جمهوری ،حجت االس�لام حس��ن روحانی رئیس جمهور و قاس��م توقایف رئیس جمهور قزاقس��تان در تماس تلفنی با بیان اینکه بیماری کرونا
مشکالت فراوانی را برای جهان ایجاد کرده است ،تبادل تجربیات کشورها در مبارزه با بیماری کرونا را حائز اهمیت دانستند و اظهارداشتند که وزارتخانه های بهداشت ایران و قزاقستان در
عرصه مبارزه با بیماری کرونا و بویژه امکانات صادراتی ایران در خصوص اقالمی مانند ونتیالتور ،ماسک ان  95و کیت تست سرولوژی همکاری بیشتری خواهند داشت.

گالیههای الریجانی در آخرین جلسه :مجلس دهم مظلوم بود!

«فساد فساد» کردن ورژن جدید «بگم بگم»

گروه سیاسی:رئیس مجلس شورای اسالمی
با بیان اینکه مجلس دهم مظلوم بود ،گفت:
«فساد فساد» کردن برخی درباره نمایندگان
مجل��س چیزی جز ورژن جدید «بگم بگم»
نیس��ت .عل��ی الریجان��ی رئی��س مجلس
شورای اسالمی در نشست علنی روز گذشته
(چهارش��نبه 31 ،اردیبهشت) مجلس شورای
اسالمی اظهار داشت :به آخرین جلسه علنی
مجلس دهم رسیدهایم به پایان آمد این دفتر
اما حکایت همچنان باقی است.وی افزود۴ :
س��ال پیش در چنی��ن روزهای مجلس دهم
تش��کیل شد آن روزها بسیاری از نمایندگان
ب��ا افکار همدیگر آش��نا نبودند؛ این در حالی
اس��ت ک��ه در گ��ذر این  ۴س��ال در کنار هم
مسائل مختلف اقتصادی ،سیاسی ،اجتماعی
و امنیت��ی را ب��ه بحث نشس��تیم .الریجانی
تصری��ح کرد :گاهی نتایج این بحثها منجر
ب��ه قانون ش��د و گاه��ی به یک تحلیل دقیق
رس��یدیم و بعض��ی اوقات ب��ه قوای مختلف
مطلب��ی را گفتی��م و گاهی هم منجر به اعالم
بیانیه ش��د.رئیس مجلس شورای اسالمی با
بی��ان اینکه اصالح قوانی��ن رفع موانع تولید
رقابت پذیر توسط کمیسیون ویژه ارائه و پایه
های جهش اقتصادی دراین مجلس گذاشته
ش��د ،گفت :قانون س��اماندهی پسماندهای
عادی با مش��ارکت بخش غیردولتی ،قانون
ارزش اف��زوده ،قانون صندوق های مکانیزه،
قان��ون مب��ارزه ب��ا قاچ��اق کاال و ارز و قانون
بخشودگی وام های افراد و تسویه بدهی آنها
که مش��کالتی را برای میلیون ها نفر ایجاد
کرده بود ،در این مجلس به تصویب رسید.

مجل�س ده�م با ح�وادث عجیبی مواجه

بود

وی ادام��ه داد :مجل��س دهم در مقابل حوادث
بس��یار عجیب سال های اخیر که گاه هرکدام
می توانست یک بحرانی در منطقه ایجاد کند
ب��ا صالب��ت و دقت عمل کرد .با رصد حوادث
بیانیه های مهمی صادر کرد که موضع ملت را
مشخص می کرد چرا که به قول شهید مدرس
ای��ن مجلس را ب��ه منزله تمام ایران می دانند
و گاه ب��ا اق��دام قانون��ی اراده ملی را تجلی می
بخش��ید.الریجانی اظهار کرد :به عنوان مثال
قان��ون مقابله با نقض حقوق بش��ر و اقدامات
ماجراجویان��ه و تروریس��تی آمریکا در منطقه
زمانی تصویب ش��د که آن ها می خواس��تند با
تروریستی اعالم کردن نیروی قدس آشفتگی
در منطقه ایجاد کنند .این قانون بس��یار مهم
ب��ود و همان زمان نمایندگان مجلس تصمیم
گرفتند به نیروی قدس غیر از بودجه سنواتی
بودجهمضاعفیبدهندتاآنهانیزمتوجهشوند.
رئیس قوه مقننه گفت :قانون اقدام متقابل در
برابر اعالم س��پاه پاس��داران به عنوان سازمان
تروریس��تی که اقدام گس��تاخانه آمریکا بود و
نمایندگان برای اینکه اراده خودشان را نشان
دهن��د هم��ان روز لباس س��پاه بر تن کردند تا
بگویند آن ها نیز س��پاهی هس��تند.الریجانی
تاکید کرد :عالوه بر این سراغ ندارم در مجالس
بعدازانقالبهیچمجلسبهاندازهمجلسدهم
به بنیه دفاعی کشور و بنیه نیروی قدس کمک
کرده باش��د .این اقدام مهمی بود که مجلس
خارج از ضوابط الیحه بودجه از صندوق توسعه
ملی به بنیه دفاعی کشور کمک کرد.

برخ�ی سیاس�یون ب�رای رقاب�ت خ�رد

انتخابات�ی ب�ی انصاف�ی را ب�ه نهای�ت
رساندند

بیانیه تند شورای نگهبان خطاب به الریجانی
روابط عمومی شورای نگهبان با صدور اطالعیه ای نسبت به اظهارات اخیر علی الریجانی
رئی��س مجل��س ،پاس��خ داد.مت��ن کامل این اطالعیه به ش��رح ذیل اصاس�لامی در برنامه
زنده تلویزیونی دوش��نبه ش��ب  ۲۹اردیبهش��ت ماه  ۱۳۹۹به اس��تحضار ملت ش��ریف ایران
میرساند:
 .۱همکاری و تعامل مجلس و شورای نگهبان در زمینه تدوین طرح اصالح قانون انتخابات
جزو نقاط درخش��ان عملکرد مجلس دهم بود لکن مدل پیش��نهادی در طرح مذکور برای
استانی شدن انتخابات و پیشبینی سهم ناچیز  ۱۵درصدی برای شهرهای کوچک در انتخاب
نمایندگان ،خالف اصول قانون اساسی و تضییع کننده حق مردم در شهرهای کوچک بود
ک��ه حت��ی پی��ش از تصوی��ب در صحن مجلس نیز به اطالع رئیس محترم مجلس و اعضای
محترم کمیسیون مربوطه رسید لکن با تصویب نهایی ،مدل پیشنهادی با ایراد شورا مواجه
شد و تصویب بخشهای ضروری دیگر طرح نیز عقیم ماند .با اینحال همانطور که قب ً
ال اعالم
شده است شورای نگهبان با اصل تناسبی شدن انتخابات مخالفتی ندارد و آماده همکاری
با مجلس محترم جهت تدوین راهکارهای اصالحی و کارآمد است.
 .۲ش��ورای نگهبان همواره در جهت ش��فافیت پیش��گام بوده و بدون تکلیف قانونی اقدام به
انتشار متن کامل نظرات ،مشروح مذاکرات جلسات شورای نگهبان ،نظرات مجامع مشورتی
فقهی و حقوقی ،نظرات استداللی اعضای شورا و ...کرده است که دسترسی به آن از طریق
"سامانه جامع شفافیت نظرات شورای نگهبان" برای همگان مقدور میباشد و بی اطالعی
رئیس محترم مجلس شورای اسالمی در این خصوص تعجب آور است.
 .۳شورای نگهبان همواره در جهت تعامل با مجلس شورای اسالمی حرکت کرده و برای
کاهش ایرادات و ابهامات مصوبات و رفت و برگش��ت طرحها و لوایح میان مجلس و ش��ورا
تالش کرده است و حضور مستمر اعضا و کارشناسان حقوقی شورا در جلسات کمیسیونهای
مجلس گواه این مدعاست.
 .۴شورای نگهبان همواره از نقد و پیشنهادهای اصالحی استقبال میکند ،لکن آنچه که در
هفتههای اخیر از تریبون مقدس خانه ملت نسبت به نهاد صیانت کننده از موازین مقدس
شرع و قانون اساسی روا داشته شد ،او ًال هتک حیثیت و اعتبار مجلس و ثانی ًا خالف اخالق و
قانون و حتی در مواردی متضمن توهین بود که متأسفانه با سکوت و بیاعتنایی رئیس جلسه
به اعمال آیین نامه داخلی مجلس همراه ش��د .تصویب طرحهایی که با نص صریح قانون
اساسی مغایرت داشت و به ضرر نظام انتخاباتی بود نیز دور از شان قوه قانونگذار بود.
 .۵اکثریت نمایندگان محترم مجلس دهم خدمتگزار و سالم بودند اما لغزش و خطای جمع
محدودی ،خدمات سایر نمایندگان را زیر سئوال برد و به مشارکت لطم ه زد .احکام صادره
قضای��ی در روزه��ای اخی��ر در رابطه با برخی نمایندگان ،نمایانگر برخی واقعیتهای پش��ت
پ��رده مجل��س ده��م بود و همچنان معتقدیم اگر در ط��ول دوره نمایندگی ،هیات نظارت بر
رفتار نمایندگان به وظایف نظارتی خویش دقیقتر عمل میکرد ،هرگز ش��اهد وقایع تلخ
و برخ��ی لغزشه��ا و رفتاره��ای نادرس��ت نمیبودیم که منجر ب��ه رد صالحیت تعدادی از
نمایندگان شود.
 .۶شورای نگهبان در انتخابات اخیر نشان داد در بررسی صالحیت داوطلبان با احدی تعارف
ندارد و از حقوق ملت شریف ایران و ُم ّر قانون کوتاه نمیآید و هجمهها و اهانتها نمیتواند
این نهاد را از صیانت و پاسداری از قانون عقب نشاند.
امید است عملکرد نمایندگان مجلس دهم در پیشگاه منتخبان دوره یازدهم همواره ظاهر
باشد تا شاهد ذرهای انحراف از مسیر قانون نباشیم.
وی تصریح کرد :من تنها گوشه ای از کارنامه
مجلس را ارائه کردم و با توجه به ش��فافیت
کار مجل��س  ،مس��تقیم از رادی��و و تلویزیون
پخش می شود و در برابر چشم همگان بوده
است و در بزنگاه ها ،مجلس هر آنچه وظیفه
داشت انجام داد ،در هر مرحله ای که نیاز به
یک عمل انقالبی بود و به اتفاق ،نمایندگان

وارد صحنه ش��دند و عمده کوش��ش مجلس
این بود که گره ای از مش��کالت مردم را باز
کند ،اما برخی از سیاس��یون برای رقابت خرد
انتخاباتی بی انصافی را به نهایت رس��اندند و
هر آنچه دلشان خواست گفتند.

مجلس دهم هیچ کاستی در حوزه نظارت

نداشت

الریجانی در ادامه با بیان اینکه در بعد نظارت
مجلس را دچار کاس��تی در نظارت معرفی و
گاه��ی ب��ا الفاظ نادرس��ت و تحقیرآمیز آن را
مطرح کردند ،گفت :این موضوع از سر معرفت
نبود؛ مجلس  10هزار تذکر به رئیس جمهور
و وزرا 3 ،هزار س��وال از وزرا که  183س��وال
در مجلس مطرح کرد البته برخی س��واالت
منطق��ه ای ب��ود و نباید طبق آیین نامه مطرح
می ش��د .همچنین  5س��وال از رئیس جمهور
و  6اس��تیضاح از وزرا در مجلس مطرح ش��د
ک��ه دو نف��ر از آنه��ا نتوانس��تند رأی اعتماد
کس��ب کنند و  63بار مس��ئوالن برای ارائه
توضیح به مجلس دعوت ش��دند.رئیس نهاد
قانونگ��ذاری کش��ورمان ادامه داد :همچنین
 53جلس��ه غیرعلنی درباره مس��ائل مختلف،
گرد و غبار ،زلزله ،مسائل امنیتی تشکیل شد
که مس��ئوالن به مجلس آمدند و نمایندگان
نظ��رات خ��ود را مطرح کردند .به خاطر ندارم
مجالس قبل یعنی هشتم و نهم از ماده  40و
 45آیین نامه تا این حد اس��تفاده کرده باش��ند
که این نشان دهنده این است که کمیسیون
ها در مسأله نظارت فعال بودند.

در مجل�س ده�م تقریب�ا  200قان�ون به

تصویب رسید

رئیس مجلس با اشاره به اینکه امروز آخرین
جلس��ه مجلس دهم اس��ت ،گفت :در مجلس
دهم تقریبا  200قانون به تصویب رس��ید که
حدود دو س��وم آن را لوایح تشکیل میدادند.
الریجان��ی گف��ت :برخی ه��ا فکر میکنند با
تخریب رس��انهای میتوانند انقالب را حفظ
کنند.وی ادامه داد :فعل سیاسی اگر از پشتوانه
عقالنی برخوردار نباش��د ممکن است توفیق
پیدا کند اما پایدار نخواهد بود زیرا مانع رش��د
جامعه خواهد بود.رئیس مجلس تصریح کرد:
جامعهای که در فضای آزاد تجربه نداش��ته و
شکس��ت و پیروزی نداش��ته باش��د دچار فلج
ذهنی خواهد شد .این در حالی است که رشد
تنها در مس��یر آزادی و عمل محقق میشود.
الریجان��ی خاطرنش��ان ک��رد :در جامعه باید
زمینه تکامل استعداد فطری را فراهم کرد و
بای��د اجازه دهیم افراد در جامعه تجربه کنند،
ضمن این که در مقام اجرا هم انقباضی عمل
ک��رد.وی گفت :همه بخشهای حکومتی از
یک فلس��فه برخوردارن��د و بدون فهم مبانی
فک��ری دچار مش��کل خواهیم ش��د.رئیس
مجلس گفت :برخی دوستان باید یاد بگیرند
که نظر والیی چیس��ت.وی خاطرنشان کرد:
ممکن اس��ت عدهای با بنده مخالف باش��ند
اما اش��کالی ندارد اما نباید نهادی را تضعیف
میکردن��د.وی خطاب به همه مخالفین خود
افزود :همه مخالفینم نزد من محترم هستند
اگر در ا ین مخالفت حقی بر گردن این جانب
ب��ود از آن میگ��ذرم و آنها را حالل میکنم و
اگ��ر آنه��ا هم حقی دارن��د من را حالل کنند.
وی خاطرنشان کرد :تالشهای من در طول
حضور  12س��الهام در مجلس حل مشکالت
کش��ور بوده و این مس��یر را در مجلس دنبال
میک��ردم.وی خاطرنش��ان ک��رد :از هم��ه
نماین��دگان مجلس و مردم میخواهم از من
بگذرند.وی افزود :شرایط کشور پیچیده است
و باید کمک کنیم که مجلس آینده به همراه
سایر قوا در رفع مشکالت مردم گام بردارند.
الریجانی در پایان خاطرنش��ان کرد :مجلس
تمام گشت ولی باید گفت در تو پایانی نیست
و آغازی دیگر باید تو را .

رویترز:

مردمونزوئالمنتظربنزینایرانهستند

گروه سیاس�ی:رویترز با اش��اره به این که کمبود
بنزین در ونزوئال در مبارزه این کش��ور با کرونا
تاثیر منفی گذاشته نوشت :علیرغم فشار آمریکا
ب��رای ممانعت از ارس��ال محمول��ه های بنزین
ای��ران ب��ه ونزوئ�لا ،مردم ونزوئ�لا در پایتخت
این کش��ور منتظر پر ش��دن باک خودروهایشان
هس��تند .به گزارش اس��کناس به نقل از رویترز،
علیرغم فش��ار آمریکا برای ممانعت از ارس��ال
محمول��ه ه��ای بنزین از طرف ایران به ونزوئال،
م��ردم ونزوئال در پایتخت این کش��ور منتظر پر
شدن باک خودروهایشان هستند و برایشان مهم
نیس��ت این س��وخت چگونه به دستشان برسد.
ای��ران و ونزوئ�لا هر دو عض��و اوپک و هر دو از

مخالفان آمریکا هس��تند .یکی از مقامات دولت
ترامپ هفته گذش��ته گفت پنج نفتکش ایران با
محموله بنزین هنوز در راه ونزوئال هستند.برخی
از سیاس��ت مداران مخالف در ونزوئال از ارس��ال
ای��ن محمول��ه ها به خاطر نگرانی در مورد روابط
دول��ت نی��کالس مادورو با ایران انتقاد کرده اند.
ولی بس��یاری از مردم از جمله فرانکلین لوزاردو،
مدیر یک رس��توران در ونزوئال که طی قرنطینه
های اعمال شده به خاطر مهار گسترش ویروس
کرونا به س��ختی مخارج خود را تامین میکرد،
میگویند آنچه برایش��ان اهمیت دارد به دس��ت
آوردن بنزین اس��ت.لوزاردوی  50س��اله در یک
پمپ بنزین در شرق کاراکاس به خبرنگار رویترز

گفت «:مهم نیس��ت این بنزین از کجا می آید.
بدون بنزین خودروها متوقف می ش��وند و هیچ
نانی در بر س��ر س��فره ها نخواه��د بود».کمبود
بنزین طی ماه های اخیر به خاطر فش��ار آمریکا
بر تامین کنندگان آن بس��یار ش��دید شده است.
این بخش��ی از کمپین حداکثر فشار واشنگتن بر
دولت مادورو است .دولت مادرو با یک فروپاشی
اقتصادی شدید مواجه شده است.نابودی شبکه
پاالیشی ونزوئال با ظرفیت  1.3میلیون بشکه در
روز سالهاست باعث کمبود بنزین در این کشور
ش��ده اس��ت .تحریم ها و کمبود سرمایه گذاری
و س��وء مدیریت ش��رکت نفت دولتی این کشور
مقص��ر این ش��رایط اس��ت.کمبود بنزین توزیع

م��واد غذای��ی را متوقف ک��رده و اجازه نمی دهد
پزش��کان به بیمارستان ها برسند.کارمن ریورو،
یک اقتصاددان  35ساله در صف پمپ بنزین در
البادرا میگوید «:مهم نیست این بنزین از طرف
ای��ران بیای��د .ما فقط بنزین را میخواهیم .بدون
بنزین توزیع مواد غذایی ممکن نیس��ت و مردم
نمی توانند کار کنند».

اخبار

مزاحمت برای نفتکشهای ایرانی با
پاسخ قاطع روبهرو خواهد شد

وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح گفت :هر گونه
مزاحمت آمریکا برای نفتکشهای ایرانی با پاس��خ
قاطع روبهرو خواهد ش��د .امیر حاتمی وزیر دفاع و
پش��تیبانی نیروهای مس��لح ،در پایان جلسه هیات
دولت در جمع خبرنگاران ،اظهار داش��ت :مزاحمت
برای نفتکش ها خالف مقررات و امنیت بین الملل
هاست .هم سازمان های بین المللی هم کشورهایی
که نسبت به مقررات و امنیت آبراه ها حساس هستند
بایس��تی حتما نسبت به این موضوع عکس العمل
نشان دهند.وی با تاکید بر اینکه هرگونه مزاحمت
آمریکا برای نفتکش های ایرانی با پاسخ قاطع روبرو
خواهد شد .ادامه داد :به نوعی این اقدام یک راهزنی
دریایی است.وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
تاکید کرد :البته سیاست ما هم کام ً
ال روشن است
و به صراحت اعالم کردیم که هیچ گونه مزاحمتی
را تحم��ل نحواهی��م ک��رد ،آمریکایی ها و دیگران
م��ی دانن��د ما در واکن��ش به این موضوع یقین ًا هیچ
تردی��دی به خ��ود راه نخواهیم داد اگر مراحمت ها
تش��دید ش��ود و ادامه یابد حتم ًا با پاسخ قاطع روبرو
خواهد شد.به گزارش فارس در پی صادرات بنزین
توسط کشورمان به ونزوئال ،آمریکایی تهدیداتی را
علیه کشتی ها کشورمان مطرح کرده اند.

راه نابودی رژیم غاصب اسرائیل
تشکیل امت واحده اسالمی

دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسالمی ،گفت:
شکلگیریامتواحدهاسالمینیازمندمعماریجدید
اس��ت .به گزارش ایلنا ،حجتاالس�لا م والمسلمین
“حمید ش��هریاری” در دومین روز کنگره بینالمللی
ق��دسش��ریفکهبهصورتزن��دهازفضایمجازی
پخش ش��د ،با بیان اینکه رژیم صهیونیس��تی مثل
ویروس کرونا اس��ت که جهان را نابود میکند ،گفت:
رژیم صهیونیستی ساختار اصلی و متداول دموکراسی
رازیرپاگذاشتهاستوبههیچیکازمعاهداتوقوانین
بینالمللی پایبند نیس��ت.وی خاطرنشان کرد :در روز
قدسدنیایاس�لامبایددرمقابلاینرژیمبایس��تدو
این اتحاد با یک معماری جدید ،قابل ش��کل گرفتن
است .برای این کار باید ایدئولوژی اسالمی را مطرح
کنیم ،بیش از چهار دهه اس��ت که در ایران ،انقالب
اسالمی صورت گرفته و گامهایی برداشت ه شده است
ولی اگر میخواهیم به جامعه اس�لامی متحد برسیم
باید ایدههایی که در ذهن داریم را به مشارکت بگذاریم
تا بتوانیم به پیروزی در آینده نزدیک دست پیدا کنیم.

گزافه گویی تازه برایان هوک

نماینده ویژه آمریکا در امور ایران مدعی شد که ایران
باید با دولت ترامپ مذاکره کند و در غیر این صورت
ش��اهد تبعات تحریمهای آمری��کا برای اقتصادش
خواه��د بود .به نق��ل از نیویورک تایمز ،برایان هوک
نماینده ویژه آمریکا در امور ایران گفت :بیش از س��ه
س��ال اس��ت که از طریق بازدارندگی و دیپلماس��ی با
ای��رانمقابل��هکردهایم.ه��وکدرادامهباادعایاین
ک��ه «حکومت [ای��ران] به خاطر تحریمهای آمریکا
ورشکسته شده است» ،گفت :مقامات ایران امروز با
یک انتخاب مواجه هستند :یا با رئیس جمهور ترامپ
مذاکره کنند یا با فروپاش��ی اقتصادی کنار بیایند.بر
اساس این گزارش ،دولت فعلی آمریکا در ماه مه سال
 ۲۰۱۸با ناقص تلقی کردن توافق هستهای آن را به
طوریکجانبهترککردهودرراستایسیاستیموسوم
به «فشار حداکثری» تحریمهای متعددی را بر ایران
اعمال کرده است.مقامات آمریکایی با وجود این که
«تروریسم اقتصادی» کشورشان بیشترین آسیب را
متوجه شهروندان ایرانی کرده است ،در فرصتهای
مختلف به مذاکره با ایران ابراز تمایل کردهاند.

«حقانیان» هیچگونه فعالیتی در فضای
مجازی ندارد

در پ��ی پیگیری مخاطبان درب��اره فعالیت مجازی
وحی��د حقانیان معاون ام��ور ویژه دفتر مقام معظم
رهب��ری ،دفت��ر وی اطالعیهای منتش��ر کرد .متن
اطالعیه به شرح ذیل است:نظر به سؤال مخاطبان
در خصوص ایجاد حس��ابهای کاربری و انتش��ار
مطالب منتس��ب در فضای مجازی (اینس��تاگرام،
توییت��ر و )...اع�لام میدارد که جن��اب آقای دکتر
سید وحید حقانیان معاون امور ویژه دفتر مقام معظم
رهب��ری (حفظ��ه اهلل) در هیچ کدام از ش��بکه های
مج��ازی فعالیت نداش��ته و ندارند.بنابراین مطالب
منتشره در صفحات منتسب به ایشان ،ارائه دهنده
دیدگاههای نامبرده نمیباشد و گردانندگان صفحات
مذکور از نام و عکس ایش��ان س��و استفاده نموده و
مواضعی را اعالم کرده اند که توسط مراجع ذیصالح
با آنان برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.

