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روی موج کوتاه

محبوبه ولی

آیا ایران قرار است به روابط 10 سال 
پیش با آمریکای التین بازگردد؟ رابطه 
ایران با کشــورهای آمریــکای التین 
همواره رابطه ای سینوسی بوده است؛ 
گاه در اوج و گاه در فرود. آغاز این رابطه به 
پیش از 1979 و تاسیس سازمان اوپک 
برمی گردد که شماری از این کشورها نیز 
در کنار ایران عضو این سازمان بین المللی 

شدند.
گذشــته از آن اما آمریکای التین 
سرزمین کاسترو و چه گوارا و سیمون 
بولیوار و چاوز و خالصه مردمانی است 
که با رویکــرد ضدغربی، بــه مبارزه با 
سلطه گری آمریکایی شهره اند. همین 
شــهرت مایه محبوبیت آنها در ایران 
پس از انقالب اســالمی شد چراکه هم 
انقالب ایران و هم این کشــورها، هر دو 
انقالبی هایی علیه ایاالت متحده بودند؛ 
هرچند که انقالبی های آمریکای التین 
مارکسیســت های چپگرا بودند اما به 
هر حال مبارزه با آمریکا به قدری برای 
ایران مهم بود که آنها را با افکار چپشان 

نیز پذیرفت. 
هشت ساِل احمدی نژادی

ن  ا ر و د ر  د ســتی  و د یــن  ا
ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد 
از 2005 تا 2013 به باالترین سطح خود 
رسید به طوری که احمدی نژاد در طول 
دوران ریاست جمهوری خود هشت بار 

به این مناطق سفر کرد.   

در آن دوره مراکز فرهنگی و مساجد 
شیعی در نقاط مختلف آمریکای التین 
افتتاح شــد، یک شــبکه تلویزیونی 
اسپانیایی زبان راه اندازی شد، هر روز بر 
تعداد جوانان تازه مسلمان شده افزوده 
شــد، ایران برای جوانان این کشورها 
بورس و کار فراهم کرد و در نتیجه تمام 
اینها احمدی نژاد و دولتش آماج حمالت 
و انتقادات بســیار بودند. حضور او در 
مراسم مربوط به درگذشت هوگو چاوز 
و حواشی آن، تمام زخم های سربسته 
را باز کرد و رئیس جمهور سابق متهم بود 
به قطع رابطه با جهان اول و دل خوش 
کردن به آمریکای التینی که ارتباط با 
آن نه تنها نفعی برای کشور ندارد، بلکه 

هزینه بر نیز هست. 
برجام و تبی که به سردی نشست

دولت حسن روحانی اما با به سرانجام 
رساندن برجام، اسباب رابطه با جهان 
غرب را فراهم کرد. همان زمان بسیاری 
از تحلیلگران تاکید کردند که روابط ایران 
با آمریکای التین رو به سردی است؛ به 
ویژه آنکه ایران در آن هشت سال که اوج 
ارتباطش با این کشــورها بود نیز جای 
پای خود را در ایــن قاره چندان محکم 
نکرد و در زمینه تجاری نیز دســتاورد 

چندانی به چنگ نیاورد. 
حاال اما به نظر می رسد تحریم های 
دولــت دونالد ترامــپ دوبــاره ایران 
و ســرزمین های التیــن را به یکدیگر 
نزدیک کرده است؛ هرچند که ارتباط 
با کشــورهایی مانند آرژانتین یا برزیل 

همچنان محدود اســت و اساســا در 
بسیاری از کشورهای آمریکای التین 
اعتماد و دید چندان مثبتــی به ایران 
وجود ندارد؛ اما برخی دیگر به واســطه 
تحریم ها ناگزیــر از اعتماد بــه ایران 

شده اند. 
ماجــرای پنــج نفتکشــی که به 
کاراکاس گسیل شده اند و یکی از آنها 
نیز دیروز در اســکله 2 در پاالیشگاه ال 
پالیتو ونزوئال در غــرب کاراکاس لنگر 

انداخت، مویدی بر همین ادعاست. 
وحدت تحریمی ها 

آمریکا برای نیکالس مــادورو نیز 
شمشیر را از رو بســته و ماه هاست که 
دولت مادورو زیر بار تحریم های دولت 
ترامپ، با سخت ترین شرایط اقتصادی 
دست و پنجه نرم می کند. سال گذشته 
نیز ایاالت متحده سعی کرد تا با به قدرت 
رساندن اپوزیسیونی به نام خوان گوایدو، 
دولت مادورو را زمیــن بزند. مادورو اما 

همچنان ایستاده است. 
ونزوئال به واسطه تحریم ها با کمبود 
شدید سوخت مواجه اســت. پیش از 
شــیوع کرونا افزون بر 170 هزار بشکه 
بنزین مصرف می کرد امــا این میزان 
اکنون به روزانه 40 هزار بشــکه در روز 
رسیده است. شرکت دولتی نفت ونزوئال 
نیز سال گذشته از سوی ایاالت متحده 

آمریکا تحریم شد. 
در این شــرایط ایران چندی پیش 
پنج کشــتی به نام های »فورچون«، 
»فارست«، »فاکســون«، »پتونیا« و 

»کالول« حامــل 170 هزار تن بنزین 
و گازوئیل با ارزش تقریبی 45 میلیون 
دالر را از طریــق کانال ســوئز، دریای 
مدیترانه و اقیانوس اطلس راهی سواحل 

ونزوئال کرد. 
در تمــام طول مدتی کــه این پنج 
نفتکــش آب هــای بین المللــی را 
می پیمودند، آمریکا نسبت به برخورد 
با آنها هشــدار می داد و تاکید می کرد 
که اجازه نخواهــد داد این نفتکش ها 
به ونزوئال برســند. دیروز اما از میان آن 
پنج نفتکش، نفتکــش »فورچون« با 
43 میلیون لیتر بنزین بــه کاراکاس 
رسید. چهار کشتی دیگر نیز به زودی 
به سواحل ونزوئال خواهند رسید. آنطور 
که منابع خبری گفته اند ناوهای جنگی 
ونزوئــال، نفتکش ایرانی را اســکورت 

می کردند تا به سالمت پهلو بگیرد. 
شبکه روســی »راشــاتودی« نیز 
گزارش داده که به نظر می رسد حداقل 

یک فروند کشتی آمریکایی با نام »آدام 
جــوزف« در تعقیب نفتکــش ایرانی 
بوده که بعــد از وارد شــدن به منطقه 
ویژه اقتصادی ونزوئال، دست از تعقیب 

برداشته است. 
برخی دیگر از رسانه ها نیز از استقرار 
انواع سامانه های موشکی ارتش ونزوئال 
و آماده باش نظامی و نیروی هوایی این 
کشور برای واکنش نشان دادن به اقدام 
نابخردانه آمریکا علیــه نفتکش های 

ایرانی عازم ونزوئال خبر دادند.
احساس ترامپ چیست؟!

با توجه به تهدیدات آمریکا، به مقصد 
رســیدن نفتکش های ایرانی طی دو 
روز گذشــته، بازتاب گســترده ای در 
رسانه های جهان پیدا کرد. روزنامه »رأی 
الیوم« در همین باره نوشت: »نمی دانیم 
احســاس دونالد ترامپ رئیس جمهور 
آمریکا که پیگیر رســیدن نخستین 
نفتکش ایرانی به یکی از بندرگاه های 
ونزوئالست، چیست؟ اقدامی که چالش 
قوی برای تهدیدهای وی و شکســت 
محاصره ظالمانه ای است که به ونزوئال 
تحمیل کرده، ولی خوب می دانیم که 
احساس فرد شکست خورده خوار شده 

را دارد.«
این روزنامه ادامه داد: »رئیس جمهور 
متکبر و زورگــوی آمریکا به خوبی پی 
برده است که ایران هر تهدیدی کرده، 
آن را عملی کرده است و می داند زمانی 
که حســن روحانی، رئیس جمهوری 
اسالمی ایران، به دولت آمریکا نسبت 
به هر گونه مزاحمت برای نفتکش های 
ایرانی، هشدار داد، پاسخ ویرانگری به هر 

گونه اقدام آمریکا خواهد داد.«
گراسیاس ایران

عــالوه بــر ایــن بازتاب هــای 
تحسین آمیز، در کاراکاس اما هشتک 
  GraciasIran#به معنی »تشــکر 
ایران« ترند اول توئیتر شده است. خود 
نیکالس مادورو نیز در رســانه دولتی 
ونزوئال از ایران تشکر کرد و دو کشور ایران 
و ونزوئــال را دارای »مردمانی انقالبی« 
دانســت که »هرگز در برابر امپراتوری 
آمریکای شمالی به زانو در نخواهند آمد.« 
وزیر نفت ونزوئال نیز در پیامی توئیتری 
نوشــت: »همکاری ایران و ونزوئال در 
حوزه انرژی بر مبنای تبادالت علمی و 
توسعه سازنده صنعت هیدروکربن بنا 
شده اســت. این تجربه همچنین ما را 
به عنوان کشور های عضو اوپک متحد 

می کند. ممنون برادران!«
نه تنهــا مقامــات ونزوئــال، بلکه 

رئیس جمهور کوبا نیــز حمایت خود 
را از این اقدام اعالم کرده اســت. میگل 
دیاز کانل در همین ارتباط با اشــاره به 
تحریم آمریکا که منجر به کمبود بنزین 
در ونزوئال شده، در توئیتر خود نوشت: 
»ورود نفتکش ایرانی محاصره غیرقابل 
قبول و جنایتکارانه ای که توسط ایاالت 
متحده آمریکا به ونزوئال تحمیل شده 

است را شکست داد.«
 از آن ســو، مقامــات آمریکایــی 
همچنان تهدید می کننــد که پیگیر 
کمک سوختی ایران به ونزوئال هستند 
و واکنشی متناسب را نسبت به آن نشان 

خواهند داد. 
 بازگشت به »التینو« 

و چالش های آن
مقامات دولت های نهم و دهم اما با 
استقبال از این موفقیت، بر ارتباط بیشتر 
با کشــورهای التین تاکید می کنند. 
رامیــن مهمانپرســت، ســخنگوی 
وزارت امور خارجــه در دولت محمود 
احمدی نژاد و لطف اهلل فروزنده، معاون 
پارلمانی دولت دهم، هر دو روز گذشته 
در مصاحبه با خبرگــزاری مهر بر این 
موضوع تاکیــد کــرده و گفته اند که 
گسترش روابط با آمریکای التین باید 

در اولویت باشد.  
این تاکیدات در حالی است که ارتباط 
با کشورهای آمریکای التین مشکالت 
خاص خــود را دارد؛ برای نمونه چالش 
جغرافیا و هزینه های باالی حمل و نقل، 
تک محصولی بودن تجارت با بسیاری از 
این کشورها و یا مثال بی ثباتی سیاسی و 

اقتصادی در کشوری مانند ونزوئال. 
با این حال به نظر می رســد شرایط 
تحریم و از دســت دادن بسیاری دیگر 
از بازارها، ایران را ناگزیر از بازگشــت به 

آمریکای التین کرده است. 

نفتکش ایرانی در سواحل ونزوئال لنگر انداخت؛

تجارت تحریمی ها؛ انفعال آمریکا

بررسی

سخنگوی هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان 
گفت: برخی از وکالی ملت طبق آیین نامه داخلی 
پارلمان اصرار داشــتند که اگر شخصی توسط 
نماینده ای مورد تهمت و یــا توهین قرار گرفت 
شــخص می تواند با نوشــتن نامه و یا حضور در 

مجلس از خود اعاده حیثیت کند.
به گــزارش تســنیم، محمدجــواد جمالی 
نوبندگانی، ســخنگوی هیأت نظــارت بر رفتار 
نمایندگان در مجلس دهم، در تشریح قانون این 
هیأت، گفت: قانونی که برای هیأت نظارت تصویب 
شده تفســیرهای متفاوتی دارد؛ مجلس معتقد 

اســت که نماینده در حوزه اظهارنظر آزاد است و 
یک نماینده نباید به خاطر اظهارنظرش محاکمه 
شود، اما نظر قوه قضائیه این است که اگر نماینده ای 
در اظهارنظرش تهمت و یا افترایی به شــخصی 
زد اظهارنظرش خارج از مصادیق بوده و در حوزه 
وظایف نمایندگی نیست و نهاد قضایی می تواند 

به آن رسیدگی کند.
جمالی در همین راســتا ادامــه داد: برخی از 
وکالی ملت طبق آیین نامه داخلی پارلمان اصرار 
داشتند که اگر شخصی توسط نماینده ای مورد 
تهمت و یا توهین قرار گرفت شخص می تواند با 

نوشــتن نامه و یا حضور در مجلس از خود اعاده 
حیثیت کند. این اختالف نظــرات تاکنون هم 
وجود دارد. وی بیان داشــت: البته با مسئولیت 
گرفتن آیت اهلل رئیســی در قوه قضائیه ابالغی به 
هیأت نظارت شد مبنی بر اینکه علیرغم اختالف 
دیدگاه ها و برداشت های متفاوت از قانون مذکور، 
نظر هیأت نظارت بر رفتــار نمایندگان برای قوه 
قضائیه محترم است و سعی ما بر این است که نظر 
هیأت را اخذ و مورد توجه قرار دهیم.  سخنگوی 
هیأت نظارت بــر رفتار نمایندگان یادآور شــد: 
معتقدم که نواقصی در قانون هیــأت نظارت بر 

رفتار نمایندگان و هم آیین نامه داخلی پارلمان 
و همچنین در قانون اساسی وجود دارد، چرا که در 
حال حاضر در هیچ یک از قوانین اساسی یا قوانین 
مدنی مان اگر نماینده ای در دوره نمایندگی، جرمی 
مرتکب شود و وجدان عمومی جامعه هم دیگر وی 
را به عنوان نماینده نپذیرد؛ ماده قانونی برای تعلیق 

یا اخراج وی از مجلس وجود ندارد.
وی افزود:  این یکی از ایراداتی است که وجود 
دارد و الزم اســت در هر جایی که صالح اســت 
مانند قوانین داخلی قوه مقننه به آن توجه شود. 
البته همیشــه این نگرانی هم از طرف مجلس 
وجود داشــته که اگر راهی باز شود که بخواهند 
نماینــده ای را از دور خارج کننــد و یا از مجلس 
تعلیق و اخراج کنند، برخی از ســلیقه ها حاکم 
شود و استقالل و جایگاه مجلس زیر سوال برود. به 
همین دلیل چنین قانونی در مجلس تصویب نشده 

 و نمایندگان به این گونه قوانین رأی نمی دهند. 
جمالی یادآور شــد: با قانون فعلی اگر هیئت 
نظارت تخلفی از یک نماینده مشــاهده کند، 
نمی توانــد ورود کند به عبارتی تــا از نماینده 
ای شــکایتی به هیأت نظارت نرسد این هیأت 
نمی تواند ورود کند؛ حقوقدانان هیأت عنوان 
می کردند باید شــکایتی وجود داشته باشد تا 

شما بتوانید رسیدگی کنید.

ماجرای ابالغیه رئیسی به هیأت نظارت بر نمایندگان؛

اختالفنظردوقوهبرسرمصونیتبهارستانیها
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به مناسبت عید فطر صورت گرفت؛
محکومانامنیتیدرفهرست

عفورهبری
رهبر معظم انقالب اســالمی با درخواســت 
آیت اهلل رییسی، شــرایط و ضوابط عفو یا تخفیف 
مجازات 3721 نفــر از محکومان، موافقت کردند. 
نکته حائز اهمیت در عفــو اخیر، حضور تعدادی از 
محکومان امنیتی در میان عفوشدگان است. بنا بر این 
گزارش، در این مرحله نیز همانند عفو قبلی جمعی 
از محکومان امنیتی ازجمله تعدادی از دانشجویان، 
برخی کارگران هفت تپه و چند نفر بازداشت شدگان 

روز  کارگر در لیست عفو قرار دارند.
    

سلیمی نمین:
احمدینژادبهدنبالتخریب

قالیبافاست
عباس سلیمی نمین، فعال سیاسی اصولگرا به 
خبرآنالین گفت: قطعا آقای قالیباف فردی است که 
می تواند در ارتباط با قوه مقننه منشا اثر باشد و دارای 
کارنامه ای است که هر فرد منصف با هر گرایشی به 
کارآمدی او اذعان دارد. به همین دلیل برخی افراد 
که نمی خواهند امور کشور در مسیر صحیح خود 
پیش برود، مثل آقای احمدی نژاد که نمی خواهد 
کارنامه و مدیریت اصولگرایان نمودی داشته باشد، 
می کوشد بیشترین تخریب را نسبت به آقای قالیباف 

داشته باشد.
    

با صدور پیام های جداگانه؛
مراجععظامتقلیدازخدمات
علیالریجانیتجلیلکردند

مراجع عظام تقلیــد، حضرات آیــات صافی 
گلپایگانی، مکارم شیرازی، نوری همدانی، سبحانی، 
جوادی آملــی، مظاهری، علــوی گرگانی و جمع 
کثیری از  فضال و اساتید حوزه های علمیه در پایان سه 
دوره متوالی ریاست علی الریجانی در مجلس شورای 
اسالمی، با صدور پیام های جداگانه ای از خدمات 
شایسته وی در این جایگاه تجلیل و قدردانی کردند.

    
با اعالم نظر شورای نگهبان؛

تکلیفصفرهایپولملیبه
زودیروشنمیشود

عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان از 
اعالم نظر نهایی این شورا درباره حذف چهار صفر از پول 
ملی در روزهای آینده خبر داد و گفت: الیحه اصالح 
نظام پولی و بانکی که بخشی از آن به حذف چهار صفر 
از پول ملی اختصاص دارد، در جلسه روز چهارشنبه 
هفته گذشته شورای نگهبان بررسی شد، اما به علت 
گســتردگی موضوع و نیاز به بررسی های بیشتر، در 
نامه ای به مجلس درخواست مهلت ده روزه دیگری 
را کردیم. وی افزود: موضوع در جلسه روز چهارشنبه 
این هفته شورا بررسی و نظر نهایی درباره درباره حذف 

چهار صفر از پول ملی به زودی اعالم می شود.
    

منتخب مجلس یازدهم خبر داد:
تعیینشرایطجدیدبرایعضویت

نمایندگاندرکمیسیونها
محمود احمدی بیغش، منتخب مردم شــازند 
با اشاره به فرآیند جدید تقســیم بندی نمایندگان 
در کمیســیون های تخصصی مجلس به مهر گفت: 
در دوره جدید مجلس، شرایط ویژه ای برای حضور 
نمایندگان در کمیسیون های تخصصی ایجاد شده 
است. بر اساس این شــرایط، نمایندگان متناسب با 
سابقه اجرایی و رشته تحصیلی خود در کمیسیون ها به 
کار گرفته می شوند. همچنین نمایندگانی که پیش از 
این هم سابقه نمایندگی در مجلس داشته ، سوابق آنان 
در دوران نمایندگی و همچنین کمیسیونی که در آن 

فعالیت کرده اند، در این زمینه تأثیر خواهد داشت.
    

نماینده عراقی:
ازانرژیایرانبینیازنیستیم

به گزارش ایسنا ، ناهده الداینی، عضو کمیسیون 
روابط خارجی در پارلمان عراق در گفت وگو با پایگاه 
خبری بغداد الیوم گفت: عــراق برای فراهم کردن 
برق نمی تواند از انرژی ایران بی نیاز باشد .این نماینده 
عراقی با اشاره به وضعیت اقتصادی کشورش گفت: 
بدون در نظر گرفتن مواضع شخصی و سیاسی کشور 
عراق باید صفحه جدیدی از روابط با کشورهای دیگر 

را ایجاد کند.
    

هنددرتعدادمبتالیانبهکرونا
ازایرانپیشیگرفت

به گزارش ایلنا به نقل از د وایر، هند بزرگترین آمار 
روزانه ابتال به کرونا را برای چهارمین روز پیاپی با ثبت 
۶ هزار و 977 مبتالی جدید گزارش کرد و آمار این 
کشور را به 13۸ هزار و ۸45 مورد رسانده است. با این 
آمار هند اکنون در میان 10 کشور اول جهان که درگیر 
کرونا هستند قرار گرفت و ایران را پشت سر گذاشت.

از میان پنج نفتکش ایرانی، 
نفتکش »فورچون« با 

43 میلیون لیتر بنزین 
به کاراکاس رسید. چهار 
کشتی دیگر نیز به زودی 

به سواحل ونزوئال خواهند 
رسید. آنطور که منابع 
خبری گفته اند ناوهای 

جنگی ونزوئال، نفتکش 
ایرانی را اسکورت 

می کردند تا به سالمت پهلو 
بگیرد

شبکه روسی »راشاتودی« 
گزارش داده که به نظر 

می رسد حداقل یک فروند 
کشتی آمریکایی با نام 

»آدام جوزف« در تعقیب 
نفتکش ایرانی بوده که بعد 
از وارد شدن به منطقه ویژه 
اقتصادی ونزوئال، دست از 

تعقیب برداشته است

سخنگوی وزارت امور خارجه هرگونه مداخالت خارجی 
در امور داخلی جمهوری خلق چین را محکوم کرد.

سید عباس موسوی با بیان اینکه »عدم مداخله در امور 
سایر کشــورها، حفظ تمامیت ارضی و احترام به حاکمیت 
ملی کشورهای جهان« از اصول روشــن و تغییر ناپذیر در 
سیاســت خارجی جمهوری اســالمی ایران است، تأکید 
کرد: بر اساس این اصول، جمهوری اسالمی ایران با تأکید 
بر اهمیت احترام به اصل »چین واحد« هرگونه مداخالت 

خارجی در امور داخلی جمهوری خلق چین و خدشــه به 
حاکمیت ملی و تمامیت ارضی این کشــور را محکوم و بر 
اجرای قانون و حفظ نظم در جهت ثبات، رفاه و امنیت مردم 

هنگ کنگ تأکید می کند.
 )NPC( به گزارش ایرنا، کنگره ملی خلق چین

صبح جمعه پس از حــدود ۸0 روز تأخیر به دلیل 
شیوع ویروس کرونا، با حضور سه هزار نماینده 

در پکن آغاز به کار کرد.

در این نشســت که در میــان تدابیر 
شــدید امنیتی و بهداشــتی آغاز شد، 
رهبــران حــزب کمونیســت و دولت 
چیــن از جمله »شــی جیــن پینگ« 
رئیس جمهوری این کشــور حضور 
یافتند. کنگره ملی خلق چین 
در میان برنامه های خود دو 
دستور جلسه را نیز اعالم 

کرد که مربوط به مطالعه و بررسی پیش نویس نخستین 
قانون مدنی چین و پیش نویــس تصمیم ایجاد و تکمیل 
نظام حقوقی و ساز وکار اجرای دفاع از امنیت ملی منطقه 

اداری ویژه هنگ کنگ است.
اعالم طرح کنگــره ملی خلق چیــن واکنش هایی 
را از ســوی کشــورهای غربی و آمریــکا برانگیخت؛ به 
ویژه »مایک پمپئو« وزیر امور خارجــه ایاالت متحده 
که اظهارات مداخله جویانــه اش در امور چین واکنش 
مقام های این کشور را در پی داشت، تهدید به تجدیدنظر 
در ارزیابی واشنگتن درباره »یک کشور با دو سیستم« و 

وضع خودمختاری هنگ کنگ کرد.

به دنبال واکنش های آمریکا؛

ایرانمداخالتخارجیدرامورداخلیچینرامحکومکرد


