
پنج نفتكش راه خود را از جنوب ايران آغاز 
كردند تا بنزين به ونزوئال برسانند؛ موضوعي 
كه براي نخستين بار توسط رويترز رسانه اي 
و به م��رور زم��ان، تبدي��ل ب��ه خبر يك 

خبرگزاري هاي جهان شد. 
اين اقدام ايران با ش��گفتي محافل بين المللي همراه 
شد و امريكايي ها را واداش��ت تا چهار كشتي جنگي 
خود را راه��ي اقيانوس اطلس كنند؛ برخي نوش��تند 
امريكا درصدد توقيف نفتكش هاي ايران است و برخي 
ديگر اي��ن اقدام واش��نگتن را يك ب��ازي رواني براي 
عقب نشيني جمهوري اس��المي از رساندن بنزين به 

ونزوئال قلمداد كردند. 
    فعل و انفعاالت

طبق رديابي انتقاالت دريايي كه مس��ير كش��تي هاي 
ايراني را بررس��ي مي كند، اين نفتكش ه��ا پس از آغاز 
راه از كشور خود، از مديترانه عبور كردند تا به آب هاي 
كارائيب برسند. دولت امريكا به رهبري دونالد ترامپ، 
رئيس جمهور اين كشور، از طريق يكي از مقامات هشدار 
داد كه امريكا قصد دارد عليه كشتي هاي ايراني حامل 

بنزين براي ونزوئال »اقدامات جدي« را اتخاذ كند. 
در پاس��خ به واش��نگتن، محمدجواد ظريف، وزير امور 
خارجه ايران با ارس��ال نامه اي به آنتونيو گوتِِرش، دبير 
كل س��ازمان ملل متح��د، ترامپ را به اج��راي دزدي 
دريايي متهم ك��رد و افزود: »تهديده��اي غيرقانوني، 
خطرناك و تحريك كننده امريكا، نوعي دزدي دريايي 
است كه خطر بزرگي براي صلح و امنيت بين المللي به 

حساب مي آيد.« 
در ونزوئال نيز ژنرال والديمير پادرينو لوپز، وزير دفاع اين 
كشور اعالم كرد، اين كشتي ها توسط ناوها، هواپيماها 
و بالگردهاي نيروهاي مس��لح ملي بوليواري اسكورت 

خواهند شد. پادرينو در اين باره گفت: »ما با وزير دفاع 
ايران صحبت كرده ايم، هر زمان كه اين كشتي ها وارد 
منطقه اقتصادي اختصاصي ما بش��وند، توس��ط ناوها، 
كشتي ها و هواپيماهاي نيروهاي مسلح ملي بوليواري 
اسكورت خواهند ش��د تا از آنها استقبال شود و به ملت 

ايران گفته شود: ممنون بابت اين همه همبستگي!«. 
عالوه بر اين، س��اموئل مونكادا، س��فير دائم ونزوئال در 
سازمان ملل متحد در برابر اين سازمان بين المللي درباره 
تهديدهاي امريكا در خصوص استفاده از قدرت نظامي 
براي مانع تراشي براي رس��يدن كشتي ها به اين كشور 
هشدار داد. وي گفت: »امروز به شوراي امنيت سازمان 
ملل متحد و آنتونيو گوترش، دبير كل )س��ازمان ملل( 
درباره تهديدهاي استفاده قريب الوقوع از نيروي نظامي 
از سوي امريكا عليه كشتي هاي ايراني حامل بنزين كه 
به سوي ونزوئال مي آيند، هشدار مي دهيم. اين، از سوي 

حقوق بين المللي، عملي به معناي جنگ است.« 
رئيس جمهور هم در مذاكره تلفني با امير قطر نس��بت 
ب��ه ماجراجوي��ي امريكا ب��راي ايجاد مزاحم��ت براي 
نفتكش هاي ايران اعالم كرد، هر اقدامي با پاسخ ايران 

مواجه خواهد شد. 
با اين وجود، كشتي ها به راه خود ادامه دادند تا فورچون، 
اولين نفتكشي باشد كه خود را به سواحل ونزوئال برساند 
و بقيه نفتكش ها نيز با خيالي آسوده به مسير خود ادامه 
دهند. رويترز نوشته است: ايران در قبال صادرات بنزين 
به ونزوئال چندين تن طال درياف��ت كرده كه تاكنون از 
سوي مقامات و مسئوالن كش��ور درباره آن روشنگري 
نشده است. با اين وجود پرس��ش مهم آن است كه چرا 

ايران به چنين اقدامي دست زده است؟
    تغيير رويكرد

سياس��ت تحريم براي امريكايي ها يكي از نقاط عطف 

سياست خارجي اين كش��ور در تأمين منافع امنيتي و 
اقتصادي تبديل شده و اين در حالي است كه جمهوري 
اس��المي ايران در حوزه تحريم ها به موضعي رس��يده 
است كه مي توان به آن »مقاومت فعال« گفت. تا چند 
سال گذش��ته رويكرد كش��ور بر آن بود كه كشورهاي 
جهان را براي تبعيت نك��ردن از تحريم ها متقاعد كند 
كه مي توان گفت يك رويك��رد منفعالنه بود. چانه زني 
با كش��ورهاي جهان از طريق س��فرهاي ديپلماتيك و 
بازي توئيتي از جمله ابزارهايي بود كه مورد اس��تفاده 
قرار مي گرفت، ولي امروز سياس��ت جمهوري اسالمي 
ايران به سمت ائتالف سازي ميان تحريم شدگان عليه 

تحريم شونده هاست. 
در رويكرد جديدي كه به كار گرفته ش��ده است، ايران 
مانند گذشته در گوشه اي نمي نش��يند تا شرايط براي 
آن مهيا شود بلكه با ورود مستقيم به زميني كه شكست 
امريكا در تحريم ها را در پي دارد، به سمت تأمين منافع 
خود حركت مي كند. امريكا درباره ونزوئال به س��متي 
حركت كرد كه اين كشور را در حوزه ناتوان ساختن در 
ارائه خدمات عمومي دچار چالش بزرگي كند كه يكي 
از مصاديق اين خدمات، بنزين و تأمين سوخت است، 
بنابراين دولت ونزوئال در كش��ورش دچ��ار يك بحران 

بزرگ شد كه ايران به كمك آن آمد. 
دولت ونزوئ��ال در ميان مدت به س��مت فعال س��ازي 
پااليشگاه هاي اين كش��ور رفت و در كوتاه مدت عرضه 
بنزين را در دستور كار قرار داد تا اجازه ندهد دولت اين 
كشور به سمت فروپاشي برود زيرا تا زماني كه دولت ها 
بتوانند كاالهاي اساسي و مورد نياز مانند بنزين را تأمين 

كند، اعترا ض ها رنگ فروپاشي به خود نمي گيرد. 
گرچه حفظ دول��ت ونزوئال يكي از اهداف ايران اس��ت 
اما هدف اصلي اين اس��ت كه ايران قصد دارد شكست 

تحريم هاي اي��االت متح��ده را به جهان نش��ان دهد؛ 
هدفي كه توسط تحليلگران جهان تشخيص داده شد 
و اين كار به يك موفقيت بزرگ براي كشورمان تبديل 
ش��د. چنين موفقيتي موقعيت ترامپ را متزلزل كرده 
اس��ت، زيرا تحريم هاي وي عليه ايران، ونزوئال، روسيه 
و حتي كره ش��مالي به چالش كشيده شده و اين همان 
موضوعي اس��ت كه ريچارد نفيو در كت��اب خود به آن 

اشاره مي كند. 
جمهوري اس��المي اي��ران نه تنه��ا از مس��ائل منطقه 
خاورميانه عبور كرد بلكه ب��ه حياط خلوت امريكا رفت 
و براي حفظ مادورو در قالب اس��تراتژي مقاومت فعال 
خود، وارد كارائيب شد. ائتالف تحريم شدگان كه حاال 
به صورت جدي برجسته شده است، يك نقطه عطفي 
در سياس��ت خارجي كشور به ش��مار مي رود و واهمه 
امريكايي ه��ا را براي تضعيف دولت اي��ران و ونزوئال در 

پي داشته است. 
هدفي كه در اين رويكرد دنبال مي ش��ود، حفظ كردن 
و س��رپانگه داش��تن دولت هاي تحريم ش��ده است تا 
در مراحل بعد، اين پ��ازل تكميل ش��ود. بنزين براي 
ونزوئال بسيار استراتژيك است و ايران با درك درست 
از شرايط كاراكاس، به س��متي رفته كه بازي امريكا را 

به هم زده است. 
ايران بي��ش از 150ميليون ليتر بنزي��ن راهي ونزوئال 
كرده اس��ت، با پرچم خود و به صورت آشكار؛ اين يك 
موفقيت ب��زرگ در حوزه تجارت نف��ت و فرآورده هاي 
نفتي است. ديگر خبري از دور زدن تحريم ها و صادرات 
مخفيانه فرآورده هاي نفتي نيس��ت و ايران با بازاريابي 
درست و اصولي، كشتي هاي خود را به كشورهايي راهي 
مي كند كه امريكا را در موضعي متفاوت تر از گذش��ته 

قرار داده است. 

سه    ش��نبه 6  خ��رداد 1399 |  3 ش��وال 1441 |4 | روزنامه جوان |  شماره 5936 

88498433سرويس  اقتصادي

پرچم برافراشته ايران
   همه پنج نفتكش��ي كه راهي ونزوئال شدند، تحت 
پرچم جمهوري اس��المي ايران هستند؛ اين در حالي 
اس��ت كه پيش��تر، نفتكش هاي ايران با پرچ��م پاناما 
تردد مي كردند كه پس از تحريم ه��ا، پاناما اجازه نداد 
نفتكش هاي ايران از خدمات اين كشور استفاده كنند. 
 )AMP( س��ال پيش بود كه اداره دريانوردي پاناما
در همكاري با امريكا در حماي��ت از تحريم هاي اين 
كشور عليه ايران، 60 كشتي مرتبط با ايران را از حق 
برافراشتن پرچم پاناما محروم كرد. ژ خوآن كارلوس 
وارال، رئيس جمهور پاناما در حكم��ي در 4 فوريه به 
اداره دريانوردي پانام��ا، براي پايي��ن آوردن پرچم 
اين كشور از كش��تي هاي داراي شرايط خاص مجوز 
قانوني داد. به دنبال آن، اين سازمان، پرچم پاناما را 
از ثبت 60 كش��تي ايراني حذف كرد. كنس��ول هاي 
پاناما در سرتاسر جهان دستور گرفته اند كه هيچ گونه 
پرداختي از كش��تي هايي كه از ايران يا شركت هاي 

كشتيراني اين كشور مي آيند، قبول نكنند. 
ثبت پرچم پاناما، يكي از گس��ترده ترين  ثبت پرچم 
براي كش��تي ها در جهان اس��ت و بي��ش از 8 هزار 
كش��تي در سرتاس��ر جهان تحت پرچم اين كشور 
فعاليت مي كنند. پس از اينكه امريكا در سال 2016، 
تحريم ها عليه ايران را لغو كرد، شركت ملي نفتكش 
ايران بيش از 50 كشتي در پاناما ثبت كرد. واشنگتن 

در مي 2018 دوباره تحريم هاي ايران را بازگرداند. 
به گفته كارشناسان، ثبت كش��تي هاي نفتكش در 
كش��ورهايي مثل پاناما يا ليبريا بسيار مرسوم است. 
دليل اين محبوبيت هم به گفته آقاي عليزاده، كمتر 
ب��ودن هزينه ه��اي اداري ثبت كش��تي و همچنين 
سختگيرانه نبودن قوانين اداره كشتي، از نظر مليت 

خدمه، قوانين كاري و بازرگاني است. 
بيش از ۷0 درصد كش��تي هاي تج��اري جهان، در 
كش��وري غير از كش��ور مال��ك )يا ش��ركت مالك( 
كشتي ثبت شده اند و با پرچم كشور ديگري حركت 
مي كنند. به اين اق��دام در اصطالح بازرگاني دريايي 
 )Flag of convenience( »پرچم مصلحت��ي«
گفته مي شود. جمهوري اس��المي ايران كه در زمان 
تحريم هاي گذشته هم با پرچم هاي مصلحتي به دور 
زدن تحريم ها مش��غول بود، حاالبا پرچم برافراشته 

خود در مسيرهاي دريايي مشغول فعاليت است.

نکته

پيام رادار روشن  
   محمدعل�ي خطيب�ي، مدير اس�بق امور 

بين الملل شركت ملي نفت 
با روشن نگهداشتن رادار نفتكش هاي حامل سوخت 
ايران به ونزوئال نشان داديم كه تجارت جهاني حق 
كشور ماس��ت و آنچه رس��ميت ندارد، تحريم هاي 
ظالمانه امريكاس��ت كه امروز بسياري از كشورهاي 
دنيا را با مشكالت متعدد و متنوع روبه رو كرده است. 
روابط بين ايران و ونزوئال در حوزه نفت و گاز همواره 
برقرار بوده و روابط نزديكي بين اين دو كش��ور وجود 
دارد. در دوره قبل��ي تحريم ها در س��ال 90، كش��ور 
نياز ج��دي به بنزين پي��دا كرد و ما از ه��ر جايي كه 
مي توانس��تيم بنزي��ن وارد مي كردي��م. در آن زمان 
ونزوئال، مازاد بنزين داشت و ما هم از اين كشور بنزين 
وارد مي كرديم تا بتوانيم نياز كشور به بنزين را به طور 
كامل برطرف كنيم. در نتيجه ارتباطات تجاري بين 
دولت  ايران و ونزوئال همواره برقرار بوده و امروز بسته به 

نياز ونزوئال، ما به اين كشور بنزين صادر مي كنيم. 
با افزايش تعداد كشورهاي تحريم شده توسط امريكا، 
ظرفي��ت ايج��اد راهكاره��اي جايگزين ني��ز افزايش 
يافته اس��ت. پس از تج��ارت ايران با ونزوئ��ال در حوزه 
صادرات بنزي��ن و موفقيت اي��ن روش، ضرورت ايجاد 
باشگاه تحريمي ها بيش از گذش��ته احساس مي شود. 
البته اين نكته را در نظر داشته باشيد كه در حال حاضر 
اين حق براي كش��ورهاي تحريم شده وجود دارد كه با 
ساير كشورها وارد معامله شوند، در نتيجه ايجاد بلوك 
كشورهاي تحريمي مي تواند با ايجاد توازن قدرت در دو 
طرف ميدان، ساير كشورها را در پيگيري منافع خود در 
امريكا يا در بلوك كشورهاي تحريمي دچار ترديد كند. 
به طور كلي ظرفيت در اين حوزه زياد اس��ت، اما دولت 
ديپلماس��ي فعاالنه اي در اين حوزه ندارد. متأس��فانه 
مديران فعلي ما اهل جس��ارت و ريس��ك نيس��تند و 
هميشه به دنبال راحت ترين راهكار مي گردند. در حالي 
كه مقابله با امريكا در جنگ اقتصادي نيازمند رويكردي 
فعاالنه در حوزه سياست خارجي است، در حالي كه ما 
همين االن از ظرفيت كشورهاي همسايه خود نيز براي 

خنثي سازي تحريم هاي امريكا استفاده نمي كنيم. 
روشن نگهداشتن رادار نفتكش هاي ايران يك پيام 
سياسي به تمامي كشورهاي دنيا داشت و تحريم هاي 
نفتي امريكا را زير س��ؤال برد. با اين اقدام ما نش��ان 
داديم كه تجارت جهاني حق كش��ور ماست و آنچه 

رسميت ندارد، تحريم هاي ظالمانه امريكاست. 
تجارت كاال نقض پروتكل و پيمان تجارت بين الملل 
و كشتيراني بين المللي نيست؛ بنابراين چه لزومي 
دارد كه اي��ن كار را چراغ خاموش انج��ام دهيم. در 
حال حاضر نظام به اقتداري رسيده است كه مي تواند 
علناً تحريم هاي امريكا را زيرسؤال ببرد و دشمنان را 
تهديد كند كه چنانچ��ه اقدامي عليه ما انجام دهيد 

متقاباًل پاسخ مي دهيم.

خبر

 چرا به ونزوئال 
بنزين صادر كرديم؟ 

     مصطف��ي نخع��ي، منتخب م��ردم نهبندان و 
سربيش��ه در يازدهمين دوره مجل��س:  ونزوئال كه 
تا چند ماه پيش ارزان ترين بنزي��ن جهان را عرضه 
مي كرد، به دليل تحريم هاي امريكا با مشكل توليد 
و تأمين بنزين و سوخت مواجه شده است كه همين 
موضوع موجب كاهش عرضه اين س��وخت ش��ده و 
بنزين در ونزوئال را تبديل به گران ترين بنزين جهان 

كرده است. 
ونزوئال يكي از بزرگ ترين كش��ورهاي نفتي جهان 
اس��ت، اما به دليل اتكاي بيش  از حد به شركت هاي 
امريكاي��ي در ش��رايطي قرارگرفته  ك��ه نمي تواند 
نيازهاي سوختي خود را تأمين كند. پااليشگاه هاي 
بزرگ اين كشور در دست شركت هاي امريكايي بود و 
از سوي ديگر، چندين پااليشگاه اين كشور در امريكا 

با تحريم هاي شديد مواجه شده است. 
اصوالً سوخت و تأمين آن در هر كش��وري، يكي از 
مؤلفه هاي اساسي در امنيت ملي همان كشور است 
و امريكا با دست گذاشتن روي اين مسئله سعي دارد 
يك آشوب اجتماعي را كليد بزند، كما اينكه در دوران 
چاوز هم  چنين آشوبي را كليد زد كه آن زمان، ايران 
با فروش بنزين به ونزوئال توانست كاراكاس را از يك 

بحران نجات دهد. 
با شيوع ويروس كرونا در جهان و ايران، ميزان مصرف 
بنزين 50 درصد كاهش يافت و بر همين اس��اس، 
مخازن بنزين كشور و جهان اشباع شد، به طوري كه 
پااليشگاه ها مجبور به كاهش توليد شدند. در ايران 
هم مصرف بنزين به 50 ميليون ليتر در روز رسيد، 
در حالي كه ميانگين مص��رف بنزين در ايران حدود 

100 ميليون ليتر در روز بود. 
در چنين شرايطي انبارها و مخازن نفت ايران جايي 
براي ذخيره س��ازي بنزين نداش��ت و درخواس��ت 
ونزوئال براي خريد بنزين از ايران، موقعيت بس��يار 
مناس��بي بود كه هم مي توانست تابوي حضور ايران 
در كارائيب را بشكند و هم درآمد قابل قبولي را براي 

ايران به دست آورد. 
مهم ترين نكته در ص��ادرات بنزين ب��ه ونزوئال اين 
است كه كار جمهوري اس��المي ايران در تجارت با 
كشورهاي جهان كاماًل حقوقي و بر منافع ملي خود 
استوار اس��ت كه هيچ تضادي با قوانين بين المللي 
ندارد، هر چند كه دشمنان كش��ور با سياه نمايي و 
ايجاد شائبه هايي قصد دارند اقدام كشورمان را زير 

سؤال ببرند.

تحريم سالحي براي زمين زدن 
  فريدون بركشلي،  رئيس دفتر مطالعات انرژي: 
امريكا از مكانيس��م تحريم براي مديريت و كنترل 
بازار جهاني نفت اس��تفاده كرده است. در طول نيم 
قرن گذشته امريكا حداقل هفت كشور توليدكننده 
نفت خام ش��امل ليبي، ع��راق، روس��يه، بوليوي، 
اكوادور، ونزوئال، جمهوري اس��المي ايران و حتي 
بخش��ي از توليد كانادا را تحت تحري��م نفتي قرار 
داده اس��ت. االن هم ونزوئال و ايران با ذخاير نفتي 
معادل 4۳5 ميليارد بش��كه را تح��ت تحريم قرار 
داده است. دو كشوري كه مؤس��س سازمان اوپك 
هس��تند و از توانايي ها و قابليت هاي بسيار بااليي 

برخوردارند. 
اما اينكه كشورهاي تحت تحريم تا چه حد و چگونه 
مي توانند يك جبهه ضدتحريمي قدرتمند تشكيل 
دهن��د، نيازمند پيش زمينه ها و برنامه ريزي اس��ت. 
كش��ورهاي توليدكننده نفت تاكنون در چارچوب 
اوپك و حاال اوپك پالس، مسئوليت تأمين تقاضاي 
مورد نياز جهاني را برعهده  دارند، اما از سوي مقابل 
در جامع��ه جهاني نه��ادي در قبال سياس��ت هاي 
تحديدكننده توليد و عرضه نفت طراحي نشده است. 
ونزوئال و ش��ركت PDVSA در خاك امريكا يك 
پااليش��گاه بزرگ ۳50 هزار بشكه اي دارد، اما كاخ 
سفيد به ونزوئال اجازه نمي دهد كه براي پااليشگاه 
خ��ودش هم نفت خ��ام تأمي��ن كند. پااليش��گاه 
ونزوئالي��ي كار مي كند، اما با نفت خ��ام امريكايي 
و درآمد حاص��ل از آن را هم نمي توان��د به ونزوئال 
منتقل كند. همچنين اجازه تعطيلي پااليشگاه را 

هم نمي دهند. 
ايران اكنون سال ها است كه به صنعت نفت ونزوئال 
خدمات فني و مهندسي ارائه مي كند و براي صنايع 
كش��ورمان منابع در آمد دارد. در سال هاي گذشته 
هم ونزوئال براي اس��تخراج نفت خام فوق سنگين 
در جنوب ايران )كوه موند( ب��ه ايران كمك فني و 
مهندس��ي مي كرد. بخش اعظ��م نفت خام ونزوئال 
سنگين و فوق سنگين است و كارشناسان ونزوئال 

تجارب خوبي در اين زمينه دارند. 

نفتكش هاي ايران بنزين را به مردم ونزوئال رساندند

مقاومت فعاالنه ايران مقابل تحريم ها

وحيد حاجی پور

پرونده
پرونده جوان از صادرات بنزين 

ايران به ونزوئال با رادارهای روشن و 

 در شرايطی كه هر دو كشور

در تحريم  هستند

تاريخ روابط ايران و ونزوئال تاريخي پر فراز و نش��يب 
بوده است؛ تاريخي كه نفت در آن نقش مهمي داشته، 
به ويژه در تأس��يس اوپك. پس از ملي شدن صنعت 
نفت اي��ران و س��رنگوني دولت مص��دق، روند ملي 
شدن صنايع نفت ش��تاب بيش��تري به خود گرفت 
و ونزوئاليي ه��ا طرحي را آماده كردند كه بر اس��اس 
آن، قدرت از ش��ركت هاي نفتي به كشورهاي نفتي 
منتقل مي شد. در همان ايام، كنگره مهمي در مصر 
با عنوان كنگره فرآورده هاي نفتي برگزار ش��د. در 
آن كنگره جلسات مخفيانه اي ميان خوزه آلفونسو 
پرز وزير وقت نف��ت ونزوئال با عب��داهلل تريكي وزير 
نفت عربس��تان و منوچهر فرمانفرمائي��ان نماينده 
شركت ملي نفت برگزار مي شود. هدف از اين جلسه، 
آماده كردن بستري براي تأسيس سازماني توسط 

كشورهاي توليدكننده نفت بود. 
به دليل پش��ت كردن اعراب به اي��ران به علت تحريم 
نفت ايران، دولت وقت قصد حض��ور در اين كنگره را 
نداشت، چراكه بيشتر شركت كنندگان در  اين كنگره از 
كشورهاي عربي بودند. دولت وقت كه تفكرات مصدق 
را همچنان در بدنه خود مي ديد معتقد بود هنگامي كه 
صنعت نفت ايران ملي شد و نفت ايران تحريم، اعراب 
بالفاصله وارد گود شدند و با عرضه 600هزار بشكه اي 
خأل ايران در بازار را پر كردند. ايران در آن روزها وضعيت 
اسفناكي به خود مي ديد به طوري كه صادرات نفت آن 
پيش از ملي شدن به ۳0هزار بشكه در روز رسيد آن هم 

با تخفيف 50درصدي قيمت به مشتريان.
    موافقتنامه عاليجنابان

اما سرانجام، در پايان جلسه موافقتنامه اي تدوين شد 
كه به موافقتنامه »عاليجنابان« معروف اس��ت و تنها 

به موضوعاتي همچ��ون چگونگي اداره صنعت نفت و 
محيط زيست اشاره شده بود و خبري از قيمت گذاري 
و بازار نفت نبود. در سندي كه از اين موافقتنامه وجود 
دارد، ايران متعهد شده تنها ناظر اين موافقتنامه است 

و در باب اجرا همكاري نخواهد كرد. 
با كشمكش هاي فراواني كه درباره اوپك وجود داشت، 
اما سه كش��ور ايران، ونزوئال و عربستان تأسيس اين 
س��ازمان را كليد زدند و از همان دوره روابط تهران-

كاراكاس آغاز ش��د. اين دو كش��ور در اغل��ب اوقات 

متحد يكديگر در اوپك بودند و در برابر خواسته هاي 
عربس��تان مقاومت مي كردن��د، البته اي��ن اتحاد در 
برهه هاي مختلف دچار دگرگوني مي شد، به ويژه در 
روزهايي كه نظام سياس��ي ونزوئال به غرب و به ويژه 

امريكا تمايل داشت. 
    تعميق روابط در دوره چاوز

با روي كار آمدن هوگو چاوز در اين كش��ور، روابط دو 
كش��ور عميق تر و فرصت هاي همكاري بيشتر شد. در 
تاريخ هفتم آوري��ل 2002 مديريت و اعضاي اتحاديه 

شركت دولتي نفت ونزوئال در اعتراض نسبت به بركناري 
اعضاي ضد اوپك اين شركت، دست به اعتصاب زدند. 
رهبري اين كاركنان را افراد وفادار به احزاب سياس��ي 
قديمي به عهده داشتند كه بعد از انتخاب چاوز به سمت 
رياست جمهوري از دستگاه ها و تشكيالت اخراج شده 
بودند، اما كودتا شكست خورد تا چاوز از »الي رودريگز« 
بخواهد از اوپك بازگردد و زمام شركت دولتي نفت را به 
عهده بگيرد. در آن دوره، وضعيت صنعت نفت اين كشور 
شكننده بود و به دليل اعتصابات كاركنان كه از مديران 
امريكايي خط مي گرفتند، ونزوئال با محدوديت تأمين 
بنزين مواجه شد. دولت اين كشور از ايران درخواست 
كرد تا اين كش��ور را براي تأمين س��وخت كمك كند 
كه در نهايت منجر به ارس��ال پنج محموله بنزيني به 

كاراكاس مي شود. 
اما چند س��ال بعد وقتي ايران با تحريم بنزين امريكا 
مواجه ش��د، ونزوئال به ميان آمد و بخشي از نيازهاي 
بنزيني ايران را تأمين كرد ت��ا روابط اقتصادي ميان 
دو كشور بيشتر شود. ونزوئاليي ها شرايط كار را براي 
ايران در صنعت نفت خود مهيا كردند و شركت هاي 

ايراني وارد اين همكاري ها شدند. 
پس از درگذش��ت هوگو چ��اوز و ب��ا روي كار آمدن 
نيكوالس مادوور، ش��رايط اين كش��ور بحراني شد و 
امريكايي ها با تشديد فشار بر ونزوئال، باز هم صنعت 
نفت اين كش��ور را هدف گرفتند. در چنين شرايطي 
باز هم پااليشگاه هاي اين كشور دچار مشكل شدند. 
ايران هم با در نظر گرفت��ن منافع خود، پنج محموله 
بنزين را راهي اين كشور كرد تا بخشي از نيازهاي اين 
كش��ور را تأمين كند كه چنين اقدامي، در نوع خود 
بي نظير است زيرا هر دو كش��ور، توسط امريكا مورد 

شديد ترين تحريم ها قرار گرفته اند.

نگاهي به روابط نفتي 2 كشور ونزوئال و ايران

بنزين، كاالي هميشگي مورد معامله

نگاه كارشناس
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