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در گفت وگوي تلفني روحاني و اردوغان تأكيد شد

 ضرورت بازگشايي
مرزهاي ايران و تركيه

رئيس جمهور در تماس تلفني با رئيس جمهور تركيه بر بازگشايي 
هرچ�ه س�ريع تر مرزهاي زمين�ي و هوايي دو كش�ور ب�ا رعايت 
پروتكل هاي بهداش�تي تأكي�د كرد و گف�ت: براي از س�رگيري 
توس�عه و تعميق مناس�بات تهران- آن�كارا، هم�كاري و تبادل 
تجربيات دو كش�ور در مقابل�ه با وي�روس كرونا ض�رورت دارد. 
به گزارش پايگاه اطالع رساني رياست جمهوري، دكتر روحاني و رجب 
طيب اردوغان در اين تماس تلفني، با اش��اره به مش��كالت اقتصادي 
حاكم بر جهان بر اثر شيوع ويروس عالم گير كرونا، ضرورت بازگشايي 
هر چه س��ريع تر مرزه��اي زميني و هواي��ي با رعاي��ت پروتكل هاي 
بهداشتي براي از سرگيري تبادالت تجاري و كااليي دو كشور را مورد 

تأكيد قرار دادند. 
روحاني و اردوغان همچنين در اين تماس تلفني ابراز اميدواري كردند 
با تشكيل كميس��يون همكاري هاي مش��ترك اقتصادي دو كشور در 
آينده نزديك و با پايان يافت��ن بحران كرونا، تحرك ت��ازه و خوبي در 
روابط اقتصادي دو كشور و همچنين اجرايي و عملياتي شدن توافقات 
قبلي صورت گيرد. رؤس��اي جمهور ايران و تركيه در ادامه با اشاره به 
همكاري هاي خوب دو كش��ور در مقاطع مختلف، ضرورت همكاري و 
تبادل دانش، اطالعات و تجربيات در زمين��ه مقابله با ويروس كرونا را 

مورد تأكيد قرار دادند. 
روحاني با بيان اينكه همكاري هاي ايران و تركيه در مقاطع مختلف در 
تاريخ دو كشور به ثبت رسيده است، گفت: در شرايط امروز، بازگشايي 
مرزهاي زميني و هوايي با رعايت پروتكل هاي بهداشتي و از سرگيري 
تبادالت تجاري و كااليي براي هر دو كش��ور يك ضرورت است. رجب 
طيب اردوغان نيز خاطر نش��ان كرد: بر اين باور هستم كه همكاري ها 
و تبادل تجربيات دو كش��ور در زمينه مقابله با ويروس كرونا مي تواند 

بسيار مفيد باشد. 
رئيس جمهور تركيه همچنين توس��عه روابط اقتص��ادي و تجاري را 
مورد تأكيد قرار داد و افزود: براي بازگشايي مرزهاي تركيه با ايران و از 

سرگيري تبادالت تجاري، دستورات الزم را صادر خواهد كرد. 
.....................................................................................................................

فرمانده نيروي دريايي سپاه:
 در مقابله با قاچاق در خليج فارس

كوتاه نمي آييم
در س�ال جهش تولي�د، در مقابله با قاچ�اق كاال، س�وخت، مواد 
مخدر و همچنين صيد ترال در خليج ف�ارس كوتاه نخواهيم آمد. 
به گزارش س��پاه نيوز، س��ردار دريادار پاس��دار عليرضا تنگسيري 
فرمانده نيروي دريايي س��پاه در مراس��م به آتش كشيدن كاالهاي 
ممنوعه توقيف ش��ده، در قش��م با تأكيد بر اينكه در س��ال جهش 
توليد در مقابله با قاچاق كاال، سوخت، مواد مخدر و همچنين صيد 
غيرقانوني ترال كوتاه نخواهيم آمد، گفت: در صورت كشف محموله 
قاچاق در خليج فارس، ابتدا قاچاقچيان را از شناور خارج مي كنيم و 
پس از طي مراحل قانوني، با حكم قضايي كاالهاي موجود در آن را به 
آتش مي كشيم. وي افزود: بر اساس شواهد مستند موجود، برخي از 
كشورهاي همسايه در ورود كاالي قاچاق به كشور دخالت دارند و از 

قاچاقچيان حمايت مي كنند. 
فرمانده نيروي دريايي سپاه با اش��اره به اقدامات اين نيرو در مقابله با 
قاچاق ادامه داد: از سال ۹۸ تاكنون دريادالن نيروي دريايي سپاه ۲۳ 
فروند كشتي حمل سوخت قاچاق را شناسايي و توقيف كردند كه اين 
شناورها حامل بيش از ۲۳ميليون ليتر گازوئيل بودند. سردار تنگسيري 
همچنين با اشاره به ممنوعيت صيد ترال و آسيب رساندن اين اقدام به 
معيشت مردم، ماهيگيران محلي و محيط زيست افزود: در اين مدت ۴۸ 
فروند كشتي صيد ترال نيز توقيف و در بازرسي از آنها بيش از ۲ميليون 

و ۳۰۰ كيلوگرم ماهي كشف شد. 
فرمانده نيروي دريايي سپاه در ادامه خاطرنشان كرد: همچنين طي يك 
سال اخير بيش از دو تن مواد مخدر و ۱۰هزار و ۶۰۰ قوطي مشروبات 
الكلي نيز كشف شده است. وي با تأكيد بر اينكه ورود كاالهاي قاچاق به 
كشور در شرايطي اتفاق مي افتد كه بسياري از آنها در داخل كشور توليد 
مي شود، گفت: با توجه به اينكه قاچاق كاال بالي جان توليدات داخلي 
اس��ت و مي تواند موجب تعطيلي كارخانه ها و بيكاري جوانان كش��ور 
ش��ود، به صورت جدي و با قاطعيت و در هماهنگي كامل با نهادهاي 
امنيتي، اطالعاتي، انتظامي، نظامي و مراجع قضايي، با موضوع قاچاق و 

قاچاقچيان برخورد خواهيم كرد. 
.....................................................................................................................

عضو فراكسيون نمايندگان واليي:

رأي باال، رئيس مجلس را در انجام وظايفش 
مقتدرتر مي سازد

رأي ب�االي نماين�دگان ب�ه رئي�س مجل�س دوره بع�دي 
ب�ا  خ�ود  نظارت�ي  و  تقنين�ي  وظاي�ف  انج�ام  در  را  او 
پش�توانه قوي ت�ري هم�راه س�اخته و مقتدرت�ر مي س�ازد. 
محمدعلي پورمختار نماين��ده مردم به��ار و كبودرآهنگ در مجلس 
شوراي اس��المي در گفت وگو با فارس گفت: رئيس مجلس داراي يك 
شخصيت ملي و يك شخصيت بين المللي اس��ت و هم در عرصه ملي 
تأثيرگذار اس��ت و هم در بين المجالس جهاني او را به عنوان نماينده 
ايران مي شناسند. عضو فراكسيون نمايندگان واليي مجلس افزود: به 
عنوان مثال در عرصه داخلي رئيس مجلس در شوراي اقتصادي سران 
قوا حضور دارد كه تصميمات اين شورا از اهميت بااليي برخوردار است. 
نماينده مردم بهار و كبودرآهنگ در مجلس ش��وراي اس��المي اظهار 
داشت: در عرصه بين المللي نيز در مجامع مختلف رئيس مجلس حضور 

دارد و در اجالسيه هاي مختلف مي تواند حضوري مؤثر داشته باشد. 
پورمختار خاطرنشان كرد: بر همين اساس رئيس مجلس يازدهم بايد 
فردي باشد كه در مسائل داخلي و بين المللي اشراف كامل داشته باشد 
و از توانمندي هاي خاصي در اين زمينه برخوردار باشد. وي افزود: رأي 
باالي نمايندگان به انتخاب رئيس مجلس آينده مي تواند پشتوانه قوي 
براي وي به ش��مار آيد و او را در انجام وظايف نظارتي و تقنيني خود 

مقتدرتر سازد. 
.....................................................................................................................

 عيادت فرمانده كل ارتش 
از جانبازان حادثه شناور كنارك

امير سرلش�كر س�يدعبدالرحيم موس�وي، فرمان�ده كل ارتش 
جمهوري اس�امي ايران از جانبازان ش�ناور كنارك عيادت كرد. 
به گزارش روابط عمومي ارتش، همزمان با سالروز آزادسازي خرمشهر 
و عيد سعيد فطر، امير سرلشكر »س��يدعبدالرحيم موسوي« فرمانده 
كل ارتش ضمن عيادت از جانبازان نيروي دريايي ارتش و بررسي روند 
درماني آنها، بهبودي جانبازان و صبر و اجر براي خانواده معظم شهداي 

نيروي دريايي را از درگاه خداوند متعال مسئلت كرد. 
۲۱ ارديبهشت حين انجام تمرين دريايي توسط تعدادي از شناورهاي 
نيروي دريايي ارتش در آب هاي جاس��ك و چابهار، شناور پشتيباني 
سبك كنارك دچار حادثه شد و تعدادي از دريادالن نيروي دريايي به 
شهادت رس��يدند. پس از اين حادثه تيم هاي امداد و نجات دريايي در 
فاصله كوتاه در محل حضور يافتند و مجروحان و شهدا را از شناور تخليه 

و به مراكز درماني منتقل كردند.

پايان امپرسيونيست سياسي
بس��ياري از تحليل ه��اي سياس��ي م��ا 
امپرسيونيس��تي  اند، يعن��ي توصي��ف و 
لحظه نگاري وقايع و رويدادهاي سياسي و 
اجتماعي كشور بدون هيچ برداشت خالقانه اي از شرايط كه مي توان با 
آن مفهومي نو خلق كرد... هر آنچه را كه مي بايد ساخت، ابتدا بايد تخيل 
كرد، خاصه در سياست كه همچون هنر بيش از هر چيز وابسته به تخيل 
است. اگر بگوييم اپوزيسيون خارج از كشور بيش از هر گروهي به تخيل 
و خالقيت سياسي آسيب زده است، اغراق نكرده ايم. طيف هاي متنوع 
و متكثر اپوزيس��يون با مطالبات واقعي و غيرواقع��ي كه تحقق آنان را 
زودهنگام مي دانند، راه تخيل و خالقيت سياسي را مسدود كرده اند، 
به طوري كه گاه اين تحليل ها از ف��رط تكرار، دچار تهي بودگي در معنا 
مي شوند... اگر احمدي نژاد يك رئاليست تمام عيار باقي مي ماند و براي 
بسط و گسترش قدرتش به سمت رئاليسم جادويي روي نمي آورد، كار 
اصالح طلبان تمام بود. اگرچه اصالح طلبان با دولت تدبير و اميد با همان 
سبك و سياق امپرسيونيس��تي روي كار آمدند و خودشان بيش از هر 
كسي مي دانستند بايد سياست تازه اي خلق كنند اما منافع كثيري راه 
را بر استراتژي اقليتي بست و نه تنها تغيير و خلق سياستي رخ نداد، بلكه 

گذشته قابل دفاع آنان نيز از عيار افتاد و زير سؤال رفت. 
........................................................................................................................

اعدام »سالطين فساد« ضروري اما ناكافي
فساد )اينجا اقتصادي(، يكي از معضالت مهمي 
 است كه تمام كش��ورهاي دنيا با كمي  باال و 
پايين، با آن دس��ت ب��ه  گريبانن��د. حل اين 
معضل، مثل خيلي معضالت ديگر، مي تواند در بهبود شرايط اقتصادي 
كشورها، نزديك شدن به عدالت اجتماعي و... كمك شاياني باشد... به 
عقيده كارشناسان، وقوع يك معضل معموال يك يا دو دليل ندارد بلكه 
مجموعه اي از عوامل در كنار يكديگر باعث بروز يك معضل مي شوند و 
چنانچه معضل را )اينجا فس��اد( به هر دليلي يك بعدي نگاه و بررسي 
كنيم، دچار »تقليل گراي��ي« )Reductionism( خواهيم ش��د... 
بنابراين شايد مهم ترين راز موفقيت كشورهايي كه فساد اقتصادي شان 
را به حداقل رسانده اند، چيدن يك سيستم مناسب با قوانين دقيق است، 
طوري كه امكان وقوع تخلف به حداقل برسد. اگر در ايران، با قلع و قمع 
 تروريس��ت هاي اقتصادي، به آن نقطه ايده آل نمي رسيم به اين دليل 
است كه هيچ جاي دنيا، »يك قوه به تنهايي نمي تواند« سيستم معيوب، 
به نتايج معيوب ختم مي شود. سيستم معيوب هم يعني، يكي از قوه ها 
به بهترين وجه انجام وظيفه كند، اما دو قوه ديگر نه! اگر سيستم معيوب 
مرتب توليد فساد كند، هر چقدر هم مفسد محاكمه و حتي اعدام شود، 

فساد دوباره توليد مي شود. 
........................................................................................................................

چرايي تقويت توان موشكي مقاومت
رژيم صهيونيستي در سياست دفاعي 
خود بر برتري هوايي و موشكي تأكيد 
داش��ته و در ه��ر جن��گ از راهبرد 
زمين سوخته استفاده كرده است، به اين معني كه ابتدا با حمالت هوايي 
و موشكي از راه دور موجب نابودي قواي دشمن شده و سپس با نيروي 
زميني هجوم برده است. با شكل گيري محور مقاومت و حمله اسرائيل 
به جنوب لبنان در س��ال ۲۰۰۰ اين نقطه قوت اسرائيل و نقطه ضعف 
محور مقاومت مورد تأكيد قرار گرفت و ارتقاي قدرت دفاعي متوازن با 
اس��رائيل در پي گرفته ش��د، لذا در دوران فرماندهي س��ردار شهيد 
س��ليماني، س��پاه قدس به منظور بازدارندگي اس��رائيل از تجاوز به 
سرزمين هاي مسلمان از جمله حزب اهلل در جنوب لبنان و حماس در 
نوار غزه اقدام به تقويت توان موش��كي و پهپادي كرد. تسليح موشكي 
محور مقاومت با هدف تغيير معادله قدرت نظامي بين محور مقاومت و 
اسرائيل صورت پذيرفت. انتقال تجهيزات، آموزش، تعمير و نگهداري 
موشكي به لبنان از جمله كارهاي خارق العاده اي بوده است كه با هدايت 
و فرماندهي اين سردار ش��هيد انجام پذيرفت... اثرات قدرت موشكي 
حزب اهلل و پس از آن شكست تلخ اسرائيل از حماس در جنگ ۲۲ روزه 
به دليل اس��تفاده گردان هاي عزالدين قس��ام از موشك موجب تغيير 
معادله قدرت و تغيير سياست دفاعي- هجومي اسرائيل شد و هم اكنون 
اس��رائيل قدرت و جرئت تجاوزگري ندارد و سياست تدافعي و حفظ 
مرزهاي فرضي اش در اولويت قرار دارد. تجهيزات موش��كي يمن نيز 
راهبرد بازدارنده اي است كه عربستان را به عنوان يكي از دشمنان محور 
مقاومت بعد از پنج س��ال تجاوز ب��ه زانو درآورده اس��ت. توليد قدرت 
موشكي از مولفه هاي قدرت زاي محور مقاومت است كه حاصل تالش و 

جانفشاني سردار شهيد قاسم سليماني است. 
........................................................................................................................

استراتژي منطقه اي امريكا تغيير مي كند؟
دونالد ترامپ در ۳/5سال گذشته به خوبي 
س��عودي ها را دوش��يد، به ويژه اينكه بن 
سلمان، وليعهد عربستان، نقطه ضعف هاي 
بزرگي را از خود به جاي گذاشت كه باعث 
شد بهانه هايي دست ترامپ داده شود. در كنار اين مسائل، عربستان 
اشتباهات زيادي از جمله در روابطش با ايران كرد و در پي تيره شدن 
روابط و نگراني از تهديداتي كه از جانب ايران متصور بود، مجبور شد 
خود را به امريكا وابسته كند. در شرايطي كه دوره ترامپ رو به پايان 
است، امريكا با چند مسئله مواجه شده است، قيمت نفت به شدت 
كاهش يافته و ۲/5ميليون نيروي خدماتي شركت هاي استخراج نفت 
ممكن است بيكار شوند؛ موضوعي كه براي امريكا به ويژه در آستانه 
انتخابات، بسيار اهميت دارد... س��عودي ها هميشه به امريكايي ها 
باج هايي به صورت پول، هدايا يا با خريد تسليحات و دريافت خدمات 

براي آموزش هاي نظامي مي دادند. 
با پايين آمدن شديد قيمت نفت ديگر سعودي ها پول هاي هنگفت 
۱۱۰ميليارد دالر و 5۰ميليارد دالر براي امض��اي قرارداد ندارند و 
خودشان با كس��ري شديد بودجه مواجه هس��تند، بنابراين ترامپ 
مي داند كه مانند سه سال گذش��ته به راحتي نمي تواند سعودي ها 
را بدوش��د. اكنون كاهش قيمت نفت باعث ش��ده ديگر محصوالت 
امريكايي هم در بازار سعودي يا در بازار خليج فارس كمتر خريدار 
داشته باشد، چراكه آنها هم با كاهش منابع مالي مواجه هستند. از 
طرفي سرمايه گذاري هاي آنها در امريكا و ارتباطات بانكي گسترده و 
فعاليت هاي اقتصادي هم كه داشتند، كاهش يافته است، بنابراين در 

نظر ترامپ آنها ديگر منبع درآمدي خوبي نيستند. 
........................................................................................................................

به امريكا ربطي ندارد
با توج��ه ب��ه اينك��ه امري��كا تحريم هاي 
يكجانبه اي را در قالب تحريم هاي ثانويه بر 
ايران تحميل كرده و ونزوئال نيز تحت تاثير 
تحريم هاي شديد واشنگتن قرار گرفته اس��ت... اينكه ايران و ونزوئال 
باهم روابطي داشته باشند و تجارتي ميان دو طرف انجام شود موضوعي 
نيست كه به اياالت متحده مربوط باشد چراكه امريكا به دنبال اين بوده 
كه با تحميل تحريم ها، اي��ران را از بازاره��اي بين المللي جدا كند و 
موضوع صادرات به ونزوئال در اين چارچوب ق��رار نمي گيرد. ايران با 
اعزام نفتكش هاي خود و صادرات فرآورده هاي نفتي جرمي را مرتكب 
نشده، يك كشور تقاضاي واردات داشته و تهران هم تحت تحريم هاي 

سازمان ملل نيست كه صادرات محصوالت آن جرم باشد. 

88498443سرويس  سياسي

 چرا رسيدن نفتكش هاي ايراني به ونزوئال
شروع يك فصل جديد است

همكاری ايران و ونزوئا می تواند الگوی مناسبی برای عبور از تحريم های امريكا باشد

هر چه حضور امريكايي ها در منطقه اس�تمرار داش�ته باش�د 
به ضرر آنها خواهد بود، چ�ون ملت های منطق�ه از آنها متنفر 
هس�تند و اين بي�داري ملت ها موجب ش�ده ت�ا امريكايي ها 
موقعيت�ي را ك�ه قب�ًا در منطق�ه داش�تند از دس�ت بدهند. 
سردار يداهلل جواني معاون سياسي سپاه پاسداران انقالب اسالمي 
در گفت و گو با تس��نيم درب��اره برگزاري رزماي��ش ارتش امريكا 
در منطقه خليج فارس گف��ت: آن چيزي ك��ه امريكايي ها تحت 
عنوان رزمايش براي تقويت امنيت منطق��ه خليج فارس و كمك 
به متحدانشان مطرح مي كنند، در واقع تالش هايي است كه آنها 
انجام مي دهند تا حضورشان در منطقه را تثبيت كنند. وي افزود: 
امريكايي ها با اصالت قدرت جمهوري اسالمي كاماًل آشنا هستند، 
لذا رزمايش ها نمي تواند تاثيري بر عزم جمهوري اسالمي بگذارد. 
قدرت جمهوري اسالمي، قدرتي مردم پايه و مبتني بر انگيزه هاي 
ديني واعتقادي و دانش و فناوري بومي شده است و در منطقه هم 
ملت هاي بيدار ش��ده و محور مقاومت همسو با جمهوري اسالمي 
هس��تند، لذا اگر امريكايي ها فكر مي كنند با اي��ن نوع رزمايش ها 

مي توانند بر اراده ملت ايران تاثيري بگذارند اشتباهي است كه آنها 
مرتكب مي شوند. 

معاون سياسي س��پاه ادامه داد: جمهوري اسالمي امروز يك قدرت 
منطقه اي تثبيت شده و در حال تبديل به يك قدرت جهاني است. 
امروز امريكا ديگر قدرت س��ابق را ندارد و قادر نيست آنچه را اراده 
مي كند تحقق بخش��د اما ايران هم در منطقه و هم در فرامنطقه و 
در فراسوي آب هاي خودش مي تواند خواسته هايش را طبق قوانين 
بين المللي پياده كند. وي تصريح كرد: اگر امريكايي ها فكر مي كنند 
با اين نوع نمايش ها مي توانند بر قدرت ايران تاثير بگذارند قطعاً اين 

هم از همان اشتباهات محاسباتي است. 
س��ردار جواني با بيان اينكه عامل اصلي ناامن��ي در منطقه حضور 
بيگانگان و امريكايي هاس��ت، عنوان كرد: اگر آنها خواهان ثبات در 
منطقه هستند راه حل اصلي آن اين است كه امريكايي ها منطقه را 
ترك كنند. وقتي كه امريكايي ها در منطقه نباشند خود كشورهاي 
منطقه در كنار يكديگر با يك نوع هم افزايي مي توانند امنيت پايداري 
را در منطقه ايجاد كنند، زيرا امنيت به نفع همه كشورهاي منطقه 

است و امريكايي ها از بي ثباتي در منطقه سود مي برند. 
معاون سياسي سپاه اظهار داشت: اسناد و مدارك متقني داريم كه 
اثبات مي كند طي دهه هاي گذش��ته امريكايي ها با حضورشان در 
منطقه به بي ثباتي در منطقه كمك كرده اند و پش��ت صحنه برخي 
جنگ ها قرار داشته اند. آنها گروه هاي تروريستي را ايجاد كرده اند- كه 
به اين موضوع هم اعتراف كرده اند- و جنگ هايي مانند جنگ يمن را 
با تحريك عربستان به راه انداخته اند تا بتوانند هم حضور خودشان را 
در منطقه تثبيت كنند و هم سالح بفروشند و كمپاني هاي تسليحاتي 
آنها فعال باش��د، لذا امريكايي ها دروغ مي گويند كه دنبال كمك به 
متحدانشان هستند. وي در پايان گفت: به نظر مي رسد دوره حضور 
امريكايي ها رو به پايان است. برپايي اين نوع رزمايش ها هم نمي تواند 
استمرار حضور آنها در منطقه را تثبيت كند. امريكايي ها در شرايطي 
قرار دارند كه هرچه حضورش��ان در منطقه استمرار داشته باشد به 
ضرر آنها خواهد بود، چون ملت هاي منطق��ه از امريكايي ها متنفر 
هستند و اين بيداري ملت ها موجب شده تا امريكايي ها موقعيتي را 

كه قباًل در منطقه داشتند از دست بدهند.

معاون سياسي سپاه:

دوره حضور امريكايي ها در منطقه رو به پايان است

تبادل موف�ق فرآورده هاي نفتي بي�ن ايران و 
ونزوئا نشان داد كه كشورهاي تحريم شده از 
سوي امريكا مي توانند با استفاده از ظرفيت هاي 
دو طرف يك نظام تجاري فارغ از تس�لط دالر 
و طا ايج�اد كنند كه تا ح�دي بتواند برخي از 
نيازمندي هاي آنان را پاس�خ ده�د و در آينده 
با اس�تفاده از يك ديپلماس�ي فعال اقتصادي 
آن را به ساير كشورهاي دنيا نيز تعميم دهند. 
ارس��ال نفتكش هاي ايراني به ونزوئال تأكيدي بر 
اين نكته مهم بود كه ايران در ميانه تمام مشكالت 
اقتصادي مرتبط ب��ا تحريم هاي يكجانبه امريكا و 
همچنين شيوع ويروس كرونا همچنان با تمام قوا 
در پي شكستن زنجيره محدوديت هايي است كه 

به ناحق بر ايران تحميل شده است. 
طبيعي است كه شرايط اقتصادي سال جاري نه 
تنها براي ايران بلكه براي تمام دنيا شرايط خاصي 
محسوب مي شود و اين مسئله در پيش بيني هاي 
نهادهای اطالعاتي از رفتار اي��ران نقش مهمي را 
ايفا مي كند. چندين رسانه امريكايي مرتباً بر اين 
نكته تأكيد كرده اند كه ترامپ انتظار دارد ايران تا 
پايان تابستان و قبل از اوج گيري انتخابات رياست 

جمهوري در اين كشور وارد مذاكره شود. 
طبيعي اس��ت كه در صورت وقوع چنين اتفاقي 
امتياز بزرگي براي دولت ترامپ به دس��ت مي آيد 
كه مي تواند به عنوان يك برگ برنده از آن استفاده 
كند. با درك همين مس��ئله اس��ت ك��ه برخالف 
انتظارات مقامات امريكايي، ايران رويكرد فعال تري 

را در مقابله با تحريم ها برگزيده است. 
ايران در ش��رايطي كه به دليل كاهش تقاضا براي 
فرآورده هاي نفتي با انباشت بنزين و گازوئيل در 
پااليشگاه هاي خود روبه رو بود، مسير كشورهاي 
امريكاي التين و ونزوئال را براي صادرات محصوالت 
نفتي خود برگزي��د؛ معامله اي كه ب��راي گريز از 
تحريم هاي يكپارچ��ه امريكا اس��تفاده از طال به 

عنوان ماده باارزش مبادله را انتخاب كرد. 
اولين قدم ايران كمك ب��ه ونزوئال براي راه اندازي 
پااليش��گاه هاي خود بود و قدم دوم نيز كمك به 
تأمين سوخت مورد نياز اين كشور است تا بتواند 
در مقابل فش��ارهاي يكجانبه مقاومت كند، البته 
روابط اقتصادي ايران و امريكاي التين تنها محدود 
به همين مورد نبوده است و سال هاست ايران با اين 

منطقه از دنيا روابط جدي داشته و دارد. 
  ايران چگونه به سمت ونزوئا جذب شد 

تا پيش از اي��ن عمده رواب��ط اقتص��ادي ايران و 
امريكاي التين مبتني بر واردات مواد غذايي بود اما 
به سرعت همه چيز به لطف روابط جديد سياسي 
و دشمني مشترك با امريكا تغيير كرد. طبق آمار 
موجود از س��ال ۲۰۰5 تا س��ال ۲۰۰۸ ميالدي، 
حجم تجارت بي��ن تهران و امريكاي التين س��ه 
برابر شد و به ۲/۹ميليارد دالر رسيد؛ رقمي كه با 
توجه به حجم صادرات غيرنفتي ايران در آن زمان 
فوق العاده باال بود. اهميت اين مبلغ از آنجاس��ت 
كه ميزان اين تجارت قبل از آغاز دوران رياس��ت 
جمهوري احمدي نژاد، در س��ال ۲۰۰5، بس��يار 

ناچيز بود و بالفاصله در يك دوره چهار ساله حجم 
آن 5۰برابر شد. فقط كافي است كه بدانيد در سال 
۲۰۰۴، تجارت دوجانبه بين ايران و ونزوئال كمي 

بيشتر از يك ميليون دالر بود. 
در اين بي��ن، ايران مراك��ز تولي��دي مختلفي را 
براي ونزوئال ايج��اد كرد كه ش��امل كارخانجات 
دوچرخه س��ازي، تراكتورس��ازي، خودرو س��ازي 
و كارخانه هاي س��يمان مي ش��د. در شرايطي كه 
كاراكاس از كمب��ود مزمن مه��ارت و نوآوري رنج 
مي برد، تهران اي��ن كش��ور را در تالش هاي خود 
براي صنعتي س��ازي اقتصاد، به وي��ژه در فرآوري 
شير و محصوالت پتروش��يمي همراهي مي كرد. 
در كنار اي��ن كاراكاس و تهران بر س��ر ايجاد يك 
بانك مشترك توسعه توافق كرده اند و نزديك 7۰ 
توافقنامه جديد را به امضا رساندند. از طرف ديگر 
تهران و كاراكاس در سازمان كشورهاي صادركننده 
نفت )اوپك( نيز تالش هاي خود را بر افزايش دوباره 
قيمت نفت خام متمركز كردن��د تا بتوانند بودجه 
دريافتي خود را بيش��تر مديريت كنند. پروازهاي 
هفتگي خطوط هوايي ماهان حركتي نمادين در 
جهت نزديكي دو ملت بود كه از سال ۲۰۰7 ارتباط 

بين تهران و كاراكاس را تضمين كرد. 
 ونزوئا منفذي براي نفوذ اقتصادي ايران 

در امريكاي التين
در اين ميان ونزوئال تبديل به دريچه اي ش��د كه 
نفوذ ايران را در بقيه نقاط امريكاي التين تضمين 
مي كرد، به عنوان مث��ال ايران توانس��ت در بازار 

كشورهايي همچون اكوادور و بوليوي حضور يابد. 
در بي��ن س��ال ها ي ۲۰۰7 و ۲۰۰۸، اك��وادور از 
هفتمين شريك تجاري ايران در منطقه به سومين 
طرف معامالتي )بعد از برزيل و آرژانتين( تبديل 
ش��د و كيتو پايتخت اكوادور به اولين بازار فروش 
محص��والت ايران��ي در امريكاي التي��ن تبديل 
ش��د، البته ايران تنها ب��ه صادرات اكتف��ا نكرد و 
س��رمايه گذاري هاي گس��ترده اي را ني��ز انجام 
داد كه عمده آنه��ا در بخ��ش نيروگاه هاي آبي و 
صنعت پتروشيمي اين كشور بود. هنگام مالقات 
رئيس جمهور اكوادور از تهران در س��ال ۲۰۰۸، 
۲5توافقنامه بين دو طرف امضا شد. ايران همچنين 
در نيكاراگوئه با يك ميليارد دالر س��رمايه گذاري 
اعالم ش��ده، بندري در آب هاي عميق ساخت كه 
به شدت مورد نياز اين كش��ور بود و عالوه بر اين 
سرمايه الزم براي احداث يك نيروگاه توليد برقابی 
را نيز تأمين كرد. در بوليوي، تهران پيشنهاد كمك 
براي بهينه سازي استخراج گاز را داد و اعالم كرد 
كه مي تواند در توسعه ميادين ليتيم به اين كشور 
ياري برساند؛ قراردادي كه بعدها و در زمان روحاني 
به شركت هاي چيني رسيد. سرعت اين تحوالت 
به گونه اي ب��ود كه برخي از مقام��ات امريكايي از 
تهاجم خاموش ايران ب��ه منطقه تحت نفوذ خود 
خبر مي دادند و حتي كنگره امريكا يك قطعنامه 
جدي براي مكلف كردن دولت اوباما براي گزارش 

در خصوص اقدامات ايران تصويب كرد. 
   كشورهاي تحريم شده

 به ياري هم مي آيند
به طور حتم نمي توان انتظار داشت كه روابط ايران 
و ونزوئال به س��رعت به ش��رايط طاليي سال هاي 
گذشته بازگردد اما ارسال اين كشتي ها مي تواند 
شروع يك تجارت موفق براي روابط بين كشورهاي 

تحريمي باشد. 
به نظ��ر مي رس��د در ش��رايط فعلي امري��كا جز 
چند بيانيه و اظهارنظر واكن��ش ديگري به اعزام 
نفتكش هاي ايراني نش��ان نخواه��د داد، در اين 
صورت مي توان شكس��ت كارزار فشار حداكثري 
ترامپ بر اي��ران براي فلج كردن اقتص��اد ايران از 
يك س��و و عرض اندام ونزوئال را به عنوان بخشي 
از حياط خلوت اياالت متحده امريكا دانست. اگر 
چهار نفتكش ديگر به سالمت بار سوخت خود را 
تحويل ونزوئال دهد، ايران چرا چنين تجربه هايي 
را درباره ديگر كشورهاي مس��تقل تكرار نكند؟ و 
اگر بتواند بر اس��اس گزارش هاي موجود اما تأييد 
نشده برابر فروش سوخت خود به جاي دالر، طال را 
جايگزين كند، سيستم بانكي تحت سلطه امريكا 
در محدوديت ه��اي روزافزون عليه اي��ران ناكام 
خواهد ماند. هر دو تصور از شرايط موجود ترامپ 
را در وضعيت سختي گرفتار خواهد كرد و انتخاب 
هر يك از دو راه درگيري با ايران يا ناديده گرفتن 
تجارت نفتي هم توان نظام��ي و هم ديپلماتيك 

امريكا را با چالش هايي مواجه مي كند. 

تصویر سیاست

سه ماه پيش روز انتخابات مجلس يازدهم با همه گايه هاي بحق، 
پاي صندوق هاي رأي آمدند اما با دبه! اين محجوبانه ترين اعتراض 
مدني مردم منطقه غيزانيه اهواز بود كه پس از سال ها نداشتن آب 
پاي  به  استاندار خوزستان، حاال  و وعده هاي ۴5روزه  آشاميدني 
صندوق هاي رأي رسيده بود و باز هم مسئوالن بي مسئوليت، آن 
را نشنيدند. صداي شنيده نشده آنان، روز شنبه ماشين هايي شد 
كه جاده را بستند و نيروي انتظامي براي بازگشايي جاده مجبور 
به مداخله شد. بستن جاده البته غيرقانوني  است اما آب نداشتن 

مردم هم غيرقانوني ا ست. 

سال گذشته هم براي حل مشكل فاضاب اهواز كه داخل خانه هاي 
مردم شده بود، رهبري با اختصاص ۴۰هزار ميليارد ريال موافقت 
كردند كه هنوز گزارشي از روند كار استانداري خوزستان در اين 
و  ناكارآمد  مسئول  با  برخورد  كمترين  نيست.  دست  در  زمينه 
هزينه زا، نبايد عزل او باشد؟ از آن سو، مناطق مختلف خوزستان 
پر از باغ هاي الكچري با چاه هاي آب غيرمجاز و استخرهاي شيك 
است كه جز با رانت و رشوه پا نگرفته، از اين  سو مردم آب براي 

خوردن ندارند!

   دفاعی

مهدی پورصفا
   گزارش


