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روی موج کوتاه

محبوبه ولی

آیا ایران در حال انتقال مخفیانه نفت 
خود با پرچم کشورهای دیگر به مناطق 
مختلف در جهان است؟ اخبار چند روز 
گذشته حاکی از توقیف نفتکش هایی 
منتسب به ایران، این ســوال را ایجاد 
کرده است؛ توقیف هایی که ایران آنها را 
تکذیب و بخشی از جنگ روانی آمریکا 

اعالم کرده است. 
هفته گذشته دبیر کمیته امور داخلی 
سنای پاکستان خبر داد که دولت این 
کشور به درخواست آمریکا یک کشتی 
ایرانی را به خاطر انتقــال نفت در بندر 

کراچی توقیف کرده  است.
رحمان مالک گفته بود: »این کشتی 
ایرانی توسط یک ســازمان آمریکایی 
رهگیری شده و سپس این سازمان به 
دولت پاکستان برای توقیف آن اطالع 
داده و از دولت پاکستان خواسته است 
تا نســبت به تبعات واردات، صادرات و 
همچنین پاالیش نفــت ایران اقدامی 

قانونی انجام دهد.«
این سناتور پاکستانی همچنین ابراز 
نگرانی کرده بود که این مسائل درنهایت 
منجر به اعمال فشار علیه پاکستان شود. 
ایران اما این ادعا را رد کرد. نه تنها هیچ 

یک از مقامات ایرانــی این خبر را تایید 
نکردند، بلکه آن را تکذیب نیز کردند. 
محمدعلی حسینی، ســفیر ایران در 
اسالم آباد گفت که »مقام های پاکستانی 
درباره توقیف این نفتکش رسما اطالعی 

به او نداده اند.«
صاحب صادقــی، رئیــس روابط 
عمومی شرکت ملی نفتکش هم اظهار 
کرد که »نفتکش متعلق به ایران نبوده و 

اطالعی از این موضوع نداریم.«
رسانه های پاکســتانی اما در عین 
حال که هیچ اشاره ای به مالکیت کشتی 
و اینکه متعلق به کدام کشــور است، 
نمی کردند، موضوع قاچاق نفت ایران را 

مورد تاکید قرار می دادند. 
 ادعای توقیف 

چهار نفتکش ایرانی
این گمانه زنی ها ادامه داشت تا اینکه 
روز پنجشــنبه و جمعه نیز رسانه های 
خارجی از توقیف چهار نفتکش ایرانی 
حامل ســوخت در آب های آزاد خبر 

دادند. 
خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام 
آگاه دولت آمریکا نوشت: »محموله های 
سوخت ایران که توسط آمریکا توقیف 
شده است، برای انتقال به آب های آمریکا 
به کشتی های دیگر منتقل شده است و 

حکم توقیف تنها برای محموله هاست 
نه نفتکش ها.«

روزنامــه وال اســتریت ژورنال هم 
از قول مقامات آمریکایی نوشــت که 
نفتکش هــای لونا، پانــدی، برینگ و 
بلال طی روزهای اخیر بــه اتهام نقض 
تحریم های آمریــکا علیه ایــران، در 
آب های آزاد توقیف شده اند و اکنون در 
مسیر هوستون، ایالت تگزاس، هستند.

این روزنامه نوشــته کــه احتماال 
مقامات ارشــد آمریکایی هنگام پهلو 
گرفتن این نفتکش هــا در بندر حضور 

داشته باشند. 
آنطور که این رســانه ها نوشته اند، 
توقیف محموله این چهار نفتکش در پی 
حکمی است که یک قاضی آمریکایی ماه 
گذشته صادر کرده و تنها محموله های 
بنزین چهار نفتکش را شامل می شود 

و توقیف نفتکش ها را دربرنمی گیرد. 
آنها ادامه داده اند که مالکان این چهار 
کشتی که محموله ها را حمل می کردند 
با انتقال این محموله ها )به کشتی های 

دیگر( موافقت کرده اند.
ایران اما این اخبار را تایید نمی کند. 
خبرگزاری ها دیروز به نقل از یک مقام 
مســئول که نام وی را ذکــر نکرده اند، 
نوشــته اند: »هیچ یک از کشتی های 

ایرانی یا محموله هــای متعلق به ایران 
توقیف نشده اند.«

مقام مســئول این ادعاها را تالشی 
برای فضاسازی غیرواقعی و قدرت سازی 
دروغین برای آمریکا عنوان کرده و ادامه 
داده: جمهوری اسالمی ایران همانگونه 
که بار ها اعالم کرده بــه هرگونه اقدام 
خصمانه برای محدودســازی حقوق 
قانونی خود واکنش متقابل نشان خواهد 
داد و تاکنــون به هیچ کشــوری اجازه 

اقداماتی از این دست را نداده است.
ایران: جنگ روانی است

حجت ســلطانی، ســفیر ایران در 

ونزوئال نیز در واکنش به خبرهای مربوط 
به توقیف چهار نفتکش ایرانی که راهی 
ونزوئال بودند، در صفحه توئیتری خود 
نوشت: »یک دروغ و جنگ روانی دیگر 
از دستگاه تبلیغاتی امپریالیسم آمریکا. 
نه کشتی ها ایرانی هســتند و نه مالک 
یا پرچم آن ها ارتباطی بــه ایران دارد. 
ترامپ تروریســت نمی تواند حقارت و 
شکست خود در برابر ملت بزرگ ایران را 

با تبلیغات دروغین جبران کند.«
در حالی که ســفیر ایران در ونزوئال 
تاکید کــرده نه مالک و نــه پرچم این 
کشتی ها ارتباطی با ایران ندارند، آمریکا 
مدعی است که یک تاجر ایرانی مرتبط با 
سپاه پاسداران انقالب اسالمی از طریق 
شــرکت های صوری، حمــل و نقل و 
ارسال محموله های سوخت به ونزوئال 

را تسهیل کرده است.
همزمان با این مــوج خبری درباره 
توقیف نفتکش های ایران، سنتکام، ستاد 
فرماندهی مرکزی آمریکا روز پنجشنبه 
ادعا کرد که نیروهای نظامی ایران یک 
تانکر حامل مواد نفتی و شــیمیایی به 
نــام ویــال )Wila( را در خلیج فارس 
توقیف کرده اند. این نهاد در حســاب 
توئیتری خود این خبر را داد و نوشــت 
که »قایق های ایرانی و یک هلی کوپتر 
نظامی این کشور نیروهای خود را روی 

عرشه این کشتی پیاده کرده اند.«
حساب توئیتری سنتکام ویدیویی 
هم منتشر کرد که در آن یک هلی کوپتر 
بر فراز عرشه یک کشتی با فاصله نزدیک 
ایستاده است. سنتکام می گوید دو قایق 
و یک فروند هلی کوپتــر ایرانی از نوع 
»پادشاه دریا« -Sea King- در این 

عملیات شرکت داشته اند.
 یک توقیف پنج ساعته 

از سوی ایران؟
وبسایت اطالع رسانی آزاد »درای اد 
گلوبال «)Dryad Global( هم عصر 
چهارشــنبه، ابتدا نوشت گزارش های 
تایید نشــده ای از متوقف شدن و ورود 
نیروهای ایرانی به عرشه کشتی ام تی 

ویال دریافت کرده است.
بنا بر گزارش این وبسایت، کشتی 
ام تی ویال در مسیر منتهی به لنگرگاه 
بندر خور فــکان در شــارجه امارات با 
نیروهای ایرانی روبرو شــده و موقعیت 

جغرافیایی برای مدتــی نامعلوم بوده 
است.

وبسایت درای اد گلوبال ساعتی بعد 
در توئیتی جدید اعالم کرد که کشتی 
ویال به سوی بندر خور فکان شارجه ادامه 
حرکت داده و در حوالی ساعت دو و نیم 
عصر به وقت شــارجه در این بندر لنگر 

انداخته است.
سنتکام مدعی اســت که کشتی 
مذکور برای مدت پنج ساعت در توقیف 
نیروهای ایرانی بوده است. ائتالف دریایی 
آمریکا هم اعالم کرد که »ورود نظامیان 
ایرانی به یک کشتی تجاری نقض قوانین 

بین المللی است.«
 Trade - وبســایت ترید وینــدز
Winds- کــه اخبار کشــتیرانی در 
جهان را مخابره می کند از گزارش هایی 
در ارتباط با متوقف شدن یک نفتکش 
مرتبط با یونان توسط نیروهای ایرانی 

خبر داده است.
آنطور که منابع خارجی می گویند 
نفتکشــی که گفته می شــود توسط 
نیروهای ایرانی توقیف شده، متعلق به 
شرکت های یونانی اســت که با پرچم 

لیبریا در حال حرکت بوده است.
با انتشار این خبر برخی مطرح کردند 
که ایران این نفتکش را به تالفی اقدامات 
آمریکا در توقیف نفتکش هایش، توقیف 
کرده است تا اقتدار خود را نشان دهد. 
ایران اما تا زمان نــگارش این گزارش، 
واکنش روشنی به این خبر نشان نداده 
اســت.  بدین ترتیب به نظر می رســد 
جنگ نفتکش هــا در فضایی مه آلود و 
توأم با سواالت و نقاط تاریک بسیار در 

جریان است. 

جنگ تازه بر سر نفتکش ها؛

توقیفهاییکهایرانتکذیبمیکند

خبر

وزیر امور خارجه گفت: توافق روز گذشته بین ابوظبی و رژیم 
صهیونیستی دردناک و به مثابه خنجری از پشت بر لبنان و دیگر 

کشورهای منطقه است.
محمدجواد ظریف که به منظور اعالم همبستگی و همدردی 
با مردم و دولت لبنان به این کشور سفر کرده بود، دیروز در محل 
وزارت امور خارجه لبنان با شربل وهبه وزیر امور خارجه دولت 

پیشبرد امور لبنان دیدار کرد.
ظریف در این دیدار با ابراز تســلیت و همــدردی با خانواده 
جانباختگان حادثه تلــخ انفجار در بندر بیــروت و همچنین 
درخواست سالمتی برای مجروحین، آمادگی کشورمان برای 
کمک به بازسازی خرابی های ناشــی از انفجار در بندر بیروت 
در حوزه های مختلف و با توجه به توانمندی طرف های ایرانی، 
خصوصاً در حوزه های مربوط به تأمین برق، ساخت و ساز، دارو و 

درمان را اعالم کرد.

وزیر امور خارجه کشورمان با اشــاره به جایگاه سیاسی 
لبنــان ضــرورت کمک بــه بازســازی این کشــور بدون 

شرط گذاری را مورد تاکید قرار داد.
ظریف همچنین توافق روز گذشــته بیــن ابوظبی و رژیم 
صهیونیســتی را دردناک و به مثابه خنجری از پشت بر لبنان و 

دیگر کشورهای منطقه دانست.
وی که در سالروز پیروزی لبنان در جنگ ۳۳ روزه به این کشور 
سفر کرده بود، با اشاره به انفجار مهیب در لبنان و مشکالت داخلی 
آن، گفت: لبنان همانگونه که بر دشمن صهیونیستی پیروز شد از 

این بحران نیز پیروزمندانه خارج خواهد شد.
 کسانی که ثبات لبنان را نمی خواهند، 

از انفجار بیروت بهره می برند
وی تاکید کرد: هیچ یک از طرف هــای خارجی نباید از 
مشکالت لبنان سوء اســتفاده کنند و دیکته های خود را بر 

این کشور تحمیل کنند. شربل وهبه نیز در این دیدار از اعالم 
همبستگی و همدردی جمهوری اســالمی ایران با مردم و 
دولت لبنان در لحظات اولیه پس از انفجار قدردانی کرد و در 
خصوص نیازهای فوری لبنان در شــرایط حاضر با ظریف به 

تبادل نظر پرداخت.
ظریف در سفر خود با حســان دیاب، نخست وزیر دولت 
پیشبرد امور لبنان نیز دیدار کرد. بنا بر اعالم شبکه المیادین 
ظریف در این دیدار تاکید کرد: کسانی که از انفجار بندرگاه 
بیروت سوء اســتفاده می کنند همان کســانی هستند که 

خواهان ثبات و وحدت لبنان نیستند.
حسان دیاب نیز در این دیدار ضمن تشکر از اعالم آمادگی 
کشورمان، نیازهای ضروری به ویژه در حوزه های درمان و اقالم 
مورد نیاز برای بازسازی واحدهای مسکونی شهر بیروت را تشریح 
کرد. وزیر امور خارجه جمهوری اسالمی ایران دیروز همچنین با 

میشل عون، رئیس جمهور لبنان و »نبیه بری«، رئیس پارلمان 
لبنان نیز دیدار کرد. 

گفتنی است، ۱۴ مردادماه در بندر بیروت انفجار مهیبی رخ 
داد و ســاختمان های زیادی در منطقه اشرفیه را تخریب کرد. 
شدت انفجار )معادل ۱٫۲ کیلوتن تی ان تی( به حدی بود که به 
عنوان یکی از قوی ترین انفجارهای غیرهسته ای تاریخ محسوب 
می شود و صدای آن در جزیره قبرس در فاصله ۲۵۰ کیلومتری 

هم شنیده شد.
علت انفجار ذخیره ۲ هزار و ۷۵۰ تن آمونیوم نیترات بود که به 

مدت ۶ سال در گمرک بندر بیروت نگهداری شده بود. 

واکنش ظریف به توافق ابوظبی و رژیم صهیونیستی؛

خنجری از پشت بر لبنان و دیگر کشورهای منطقه
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سفیر هند: 
استراتژی بلندمدت ما خرید 

نفت ایران است 
گدام درمندرا، سفیر هند در تهران طی گفتگویی 
تاکید کرد: استراتژی بلندمدت ما، خرید نفت ایران 
است زیرا پاالیشــگاه های بزرگ هند متناسب با 
کیفیت نفت ایران ساخته شده اند و عدم خرید نفت 
ایران، ضررهایی را به این پاالیشــگاه ها وارد کرده 
است. وی افزود: ایران شریک قابل اتکای ماست و ما 
می خواهیم روابط خود را حفظ کنیم و خرید نفت از 

ایران را از سر بگیریم.
    

درخواست الکاظمی: 
معافیت عراق از تحریم های 
آمریکا علیه ایران تمدید شود

هشام داود، مشاور نخست وزیر عراق تاکید کرد 
که »مصطفی الکاظمی« در سفر هفته آینده خود به 
واشنگتن از مقام های آمریکایی خواهد خواست که 
بغداد از تحریم های آمریکا علیه ایران معاف شود. وی 
گفت: الکاظمی تمایل دارد استقالل داخلی عراق را 
تقویت کرده و به منابع تامین انرژی تنوع بخشد، ما 
همچنین الزامی به واردات انرژی از یک طرف نداریم. 
مشاور الکاظمی ادامه داد: این رویکردها و از جمله 
درخواست تجدید معافیت از تحریم ها علیه ایران با 

نیازهای مردم عراق همخوانی دارد.
    

در شورای امنیت صورت گرفت؛
خودداری تونس و استونی از 

معرفی قطعنامه ضد ایرانی
به گزارش ایســنا به نقل از روزنامه فاینشنال 
تایمز، دولت آمریکا این هفته نسخه ای افراطی از 
پیش نویس قطعنامه ای را که برای تمدید تحریم 
تسلیحاتی ایران ارائه کرده بود و با شکستی حتمی 
مواجه شد، کنار گذاشت. اما پس از آن که استونی و 
تونس که هر دو روابط دوستانه ای با آمریکا دارند، 
درخواســت برای معرفی این قطعنامه به نیابت از 
واشنگتن را رد کردند، توافق بر سر آن نیز به نظر با 
شکست مواجه شــد. آمریکا تهدید کرده است که 
در صورت عدم تصویب این قطعنامه، از مکانیسم 
بازگردانی تحریم های ســازمان ملــل علیه ایران 

استفاده خواهد کرد.
    

 دعوای قالیباف و میرسلیم 
باال گرفت

برخی کانال های تلگرامی و سایت های خبری 
نزدیک به رئیس مجلس خبر دادند که محمدباقر 
قالیباف، رئیس مجلس شورای اسالمی از مصطفی 
میرسلیم، نماینده تهران در مجلس و عضو حزب 
موتلفه شکایت کرده اســت. مصطفی میرسلیم 
چندی پیش ادعایی را در خصوص پرداخت رشوه 
۶۵ میلیارد تومانی شــهرداری تهران برای خارج 
کردن طرح تحقیق و تفحص از شهرداری تهران، 
از دستورکار مجلس دهم را مطرح کرده بود. گفته 
شده که قالیباف در این خصوص از سه خبرنگار نیز 
شکایت کرده است. هرچند هویت این خبرنگاران 
اعالم نشــده اما منابع آگاه گفته اند که این سه تن 
یاشار سلطانی، صدرا محقق و وحید اشتری هستند.

    
موسوی الرگانی:

روحانی با عدم حضور در جلسه 
رأی اعتماد به مجلس اهانت کرد

سید ناصر موسوی الرگانی، عضو هیأت رئیسه 
مجلس شورای اسالمی با اشــاره به حضور نیافتن 
حسن روحانی رئیس جمهور در جلسه رأی اعتماد به 
وزیر پیشنهادی صمت، به فارس گفت: آقای روحانی 
به بهانه واهی عدم صدور مجوز از سوی ستاد مقابله 
با کرونا از حضور در مجلس خودداری کرد. همین 
رفتار مغرورانه و خودخواهانه، یکی از دالیل عدم رأی 
اعتماد به وزیر پیشنهادی بود. در آینده به هیچ وجه 
رفتار توهین آمیز علیه جایگاه مجلس و نمایندگان، با 
هر بهانه ای از جمله ترس از کرونا و یا هر دلیل دیگری 
از سوی رئیس جمهور فعلی و یا هر فرد دیگری قابل 

گذشت نیست.
    

احضار ۶ وزیر به مجلس
ایســنا نوشــت: وزرای اقتصاد، نیــرو، راه و 
شهرسازی، ورزش و جوانان، دفاع و امور خارجه 
جهت بحث و بررسی پیرامون مسائل تخصصی 
هر حوزه و پاسخگویی به ســواالت نمایندگان 
در کمیســیون های مجلس شــورای اسالمی 
حضور خواهند یافت. کمیســیون های مجلس 
شورای اسالمی در هفته جاری از روز یکشنبه تا 
چهارشنبه جلسات خود را برگزار خواهند کرد. 
حضور شــش وزیر کابینه تا بررسی طرح هایی 
نظیر تامین کاالهای اساسی اقشار آسیب پذیر و 
طرح ساماندهی سهام عدالت در دستور کار هفته 

جاری کمیسیون های مجلس قرار دارد.

همزمان با موج خبری 
درباره توقیف نفتکش های 

ایران، سنتکام، ستاد 
فرماندهی مرکزی آمریکا 

روز پنجشنبه ادعا کرد 
که نیروهای نظامی ایران 

یک تانکر حامل مواد نفتی 
و شیمیایی به نام ویال 

)Wila( را در خلیج فارس 
توقیف کرده اند

سفیر ایران در ونزوئال اخبار 
مربوط به توقیف چهار 

نفتکش ایرانی در مسیر 
ونزوئال را تکذیب کرد و 
در صفحه توئیتری خود 
عالوه بر آنکه این خبر را 

»یک دروغ و جنگ روانی« 
خواند، نوشت: نه کشتی ها 

ایرانی هستند و نه مالک 
یا پرچم آن ها ارتباطی به 

ایران دارد

 معاون پارلمانی روحانی گفت: دفتر رهبری به 
مجلس اعالم کرد گزارش ساالنه رئیس جمهور به 

مجلس تکلیف نیست.
حسینعلی امیری در رابطه با اصرار نمایندگان 
برای ارائه گــزارش عملکرد دولت به مجلس در 
مردادماه افزود: قانون آیین نامه داخلی مجلس 
تکلیفی را برای رئیس جمهور و وزرا تعیین کرد که 

مردادماه هر سال در مجلس گزارش دهند و بعد از 
آن مجلس، نسبت به وزرا رأی اعتماد بگیرد. این 
موضوع، یک موضوع اختالفی بود زیرا از جهت 
قانون اساسی، طبق اصل 88 و 89 رئیس جمهور 
در مواردی که ذکر شده مکلف است در مجلس 
حضور یابد غیر از این دو اصل، جای دیگری نیست 
که از جهت قانون اساسی رئیس جمهور مکلف 
به حضور در مجلس باشد. بقیه موارد اختیاری 
است و رئیس جمهور به اقتضای شرایط کاری، 

حضور پیدا می کند.

امیری اضافه کــرد: از جمله مــواردی که 
رئیس جمهور مکلف نیست در مجلس حضور 
یابد برای معرفی وزراســت. موضــوع گزارش 
عملکرد دولت به مجلس در مردادماه و گرفتن  
رأی اعتماد از مجلس را آقــای رئیس جمهور، 
خدمت مقام معظم رهبری اعالم کردند و مقام 
معظم رهبری به شــورای عالــی تنظیم و حل 
اختالف قوا ارجاع دادند که در آن شورا تعدادی 
از نمایندگان و بعضی از روسای کمیسیون ها و 
معاون قوانین وقت مجلس شــورای اســالمی 

حضور پیدا کردنــد. از دولت هم بنــده و خانم 
جنیدی بودیم.  امیری ادامه داد: شورا وقت خیلی 
مفصلی را گذاشت؛ استدالل های مجلسی ها و 
دولت را شنید و نهایتا گزارشی که خدمت مقام 
معظم رهبری تعیین شد، این بود که حضور رئیس 
جمهور و وزرا در مردادماه هر ســال نمی تواند، 
تکلیف باشد و داوطلبانه است. دفتر مقام معظم 
رهبری این نظر را هم به مجلس شورای اسالمی 
اعالم کرد. به همین جهت تکلیفی برای حضور در 

مردادماه برای رئیس جمهور و وزرا وجود ندارد.

معاون پارلمانی رئیس جمهور تصریح کرد: 
سیاست دولت تعامل با نمایندگان مجلس شورای 
اسالمی است و در حال برنامه ریزی هستیم که هر 
جلسه مجلس چه علنی و چه غیرعلنی، وزرا در 
مجلس حضور پیدا کنند و گزارش دهند. رئیس 
مجلس تقریبا همــه وزرا را دعوت کرد که اینها 
حضور پیدا کردند و توضیح دادند. برای تعامالت 

هیچ منعی وجود ندارد.
وی تاکید کرد: خواهش مــا از مجلس این 
است، در جایی که ســوالی و ابهامی وجود دارد 
از اعضای دولت دعــوت کنند، دولت هم حاضر 
اســت، در کمیســیون های مجلس و صحن 
مجلس توضیح دهد و رفــع ابهام کند؛ چاره ای 

جز این نداریم.

معاون پارلمانی روحانی تشریح کرد؛

نظر دفتر رهبری درباره گزارش ساالنه رئیس جمهور به مجلس 


