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وقت کشی اروپا در قبال ایران 
کارشناس مسائل بین الملل گفت: اروپا توان الزم 
برای ایستادگی در برابر آمریکا را ندارد لذا می توان در 
حالت��ی کلی، اقدامات اروپا را وقت کش��ی و در ادامه 

سیاست های آمریکا دانست.
میر قاس��م مؤمنی در خصوص علت تأخیر اجرای 
ساز و کار مالی اینستکس از سوی اروپا اظهار داشت: 
به نظر می آید ما باید یک بازنگری در خصوص شرایط 
پ��س از خروج آمریکا از برجام داش��ته باش��یم و این 
س��وال را از خود بپرس��یم که آیا اروپا به تنهایی توان 
انج��ام تعهدات خ��ود در قالب برج��ام و تأمین منافع 

ایران را دارد یا خیر؟
وی با بیان اینک��ه آژانس بین المللی انرژی اتمی 
چندی��ن مرتب��ه در گزارش های خود انج��ام تعهدات 
برجام��ی ایران را مورد تأیید قرار داده اس��ت و گفت: 
متأسفانه طرف های مقابل ما تاکنون به تعهدات خود 
پایبند نبودند و ایران نتوانس��ته آنگونه که باید از قبل 

برجام منافع خود را تأمین کند.  مهر

 برگزاری مذاکرات کارشناسی ایران 
و 1+4 در بروکسل 
مذاکرات کارشناسی ایران و 1+4 فردا در بروکسل 
با حضور اعضای اینستکس و شرکت ایرانی تازه تاسیس 

شده به مدیرعامل علی اصغر نوری برگزار می شود.
گفت وگوه��ای کارشناس��ی هیأت ه��ای ایرانی و 
اروپایی به همراه روس��یه و چی��ن این هفته در حالی 
برگزار می ش��ود که شرکت س��هامی خاص "سازوکار 
ویژه تج��ارت و تأمین مال��ی ایران و اروپ��ا" که نهاد 
ایرانی متناظر اینس��تکس اروپایی به شمار می رود به 
تازگی در ایران به مدیرعاملی علی اصغر نوری به ثبت 

رسیده است.  ایسنا 

اخبار

 ایران می تواند در شرایط تحریم 
روی کمک ما حساب کند

س��فیر برزیل در ایران با اش��اره به رشد مراودات 
اقتصادی دو کش��ور در س��ال های اخی��ر گفت: ایران 
می تواند در شرایط "تحریم" روی کمک برزیل حساب 

کند و در تبادل تجاری مشکلی وجود ندارد.
رودریگو دآزردو س��انتو با اشاره به رشد مراودات 
اقتصادی دو کش��ور ایران و برزیل در سال های اخیر، 
گفت: در چند س��ال گذش��ته اتفاق��ات خوبی از نظر 
دوس��تی دو کش��ور در خصوص مس��ائل اقتصادی و 

اکونومی اتفاق افتاده است.
وی حج��م مب��ادالت تج��اری دو کش��ور را ۲.۵ 
میلی��ارد دالر اع��ام و تصریح کرد: مس��ئله مهم این 
است که این حجم مبادالت عمدتاً مربوط به صادرات 
از س��وی برزیل به ای��ران اس��ت و واردات چندانی از 

ایران نداریم.
س��فیر برزیل افزود: در کنار ای��ن حجم صادرات 
ب��ه ای��ران، ح��دود دو میلی��ارد دالر کاالی دیگر نیز 
محصوالت کش��ورهای دیگر از طری��ق برزیل به ایران 

صادر می شود.
س��انتو ایران را یکی از بزرگترین واردکننده های 
"ذرت" برزیل عنوان کرد و افزود: در کنار ذرت، س��ویا 
و گوشت برزیل هم س��هم عمده ای از صادرات برزیل 

به ایران را تشکیل می دهد.
وی ب��ا بی��ان اینکه رویکرد دول��ت برزیل باالنس 
کردن حجم صادرات و واردات این کشور با ایران است، 
گفت: ش��رکت های برزیلی سهم بس��یاری در مصرف 
محص��والت پتروش��یمی دارند و یک��ی از محصوالتی 
که بس��یار مشتاق هس��تیم از ایران وارد کنیم، اوره و 
آمونیاک است. همچنین بس��یار عاقه مندیم از ایران 

بیتومین )قیرطبیعی( وارد کنیم.
وی بر همکاری مش��ترک کارخانج��ات برزیلی و 
ایرانی تاکید کرد و افزود: می توانیم تکنولوژی های روز 
دنی��ا در برخی صنای��ع از جمله تولید ش��کر و تولید 

اتانول از نیشکر را در اختیار ایران قرار دهیم.
وی اف��زود: در ح��ال حاض��ر برزی��ل بزرگترین 
صادر کننده ش��کر در دنیا اس��ت و در همین راس��تا 
پیشرفت های خوبی در زمینه توسعه و ارتقا تجهیزات 
تولی��د ش��کر داش��ته ایم ک��ه می توانیم دان��ش این 

تکنولوژی ها را در اختیار ایران قرار دهیم.
س��فیر برزیل تصریح کرد: همچنی��ن با توجه به 
حج��م باالی تولید نیش��کر در برزیل، توانس��ته ایم از 
بقایای نیش��کر تولید ان��رژی و برق کنیم و هم اکنون 
کارخانج��ات تولی��د ش��کر در برزیل، ب��رق مصرفی 
خودشان را تولید می کنند و مازاد آن را به کارخانجات 
دیگ��ر می دهند و می توانیم این تکنول��وژی را نیز در 

اختیار ایران قرار دهیم.
وی اف��زود: کارخانجات تولید خ��ودرو در برزیل 
از هم��ان محل کارخان��ه، خودرو را ط��وری طراحی 
می کنند که با اتان��ول یا بنزین دارای ترکیبات اتانول 
حرک��ت کنند، بدون اینکه خودروی ضعیفی باش��د و 
می توانی��م این تکنولوژی را ه��م در اختیار ایران قرار 

دهیم. ایسنا 

از نگاه دیگران 

تحریم های نفتی آمریکا ضد ایران ثمربخش نخواهد بود
وزیر خارجه س��ابق لبنان اعام کرد که تحریم های آمریکا بر صادرات نفتی 
ایران س��ودی نخواهد داشت، چرا که کش��ور ایران تنها متکی بر صادرات نفتی 

نیست.
عدنان منصور اشاره کرد که لغو تحریم ها به تهران انگیزه می دهد که به یک 

پیش��رفته در منطقه تبدیل ش��ود، اما رژیم صهیونیستی و سایر دولت های عربی 
آن را نمی خواهن��د، چرا که آنها ایران را تهدیدی ب��رای خود می دانند. همانطور که 

ایاالت متحده آمریکا، ایران را یک تهدید مستقیم برای خود و هم پیمانانش در منطقه 
می دان��د. وی اعام ک��رد که تحریم های آمریکا بر صادرات نف��ت ایران فایده ای نخواهد 
داش��ت و تهران برای حل این مس��ئله راهی خواهد یافت. این حق تهران است که برای 
ص��ادرات نفت خود به دنبال ابزارهایی باش��د. گفتنی اس��ت، آمریکا ب��ه دنبال به صفر 

رساندن صادرات نفت جمهوری اسامی ایران است.  صداوسیما 

درحاشیه
عدم تاثیر تهدیدات آمریکا بر همکاری های روسیه و ایران

مع��اون وزی��ر خارجه روس��یه تأکی��د کرد که تهدی��د آمریکا ب��رای اعمال 
تحریم ه��ای جدید علیه ایران نمی تواند همکاری های متقابًا س��ودمند، ازجمله 
در عرصه هس��ته ای، بین مس��کو و تهران که سال هاس��ت به این اعمال فشارها 

عادت کرده اند را متوقف کند.
سرگئی ریابکوف تأکید کرد؛ هیچ تهدیدی درباره تحریم های جدید از طرف 

آمریکا نمی تواند باعث توقف همکاری های متقابًا س��ودمند مسکو و تهران، از جمله 
در عرصه هس��ته ای ش��ود.  وی گفت: ما مدت هاست که در ش��رایط اعمال تحریم های 
آمریکا علیه روس��یه زندگی می کنیم. این اعمال فشار از سال ۲01۲ وجود داشته است. 
واضح اس��ت که در طول این مدت بطور ج��دی به این اعمال محدودیت های غیرقانونی 
عادت کرده ایم. شرکای ایرانی ما نیز تجربه ای به مراتب طوالنی تر از این دارند. ریابکوف 

افزود: به همین دلیل ما با چنین تهدیداتی با آرامش برخورد می کنیم .  فارس 

معادله
ایران راه های گوناگونی برای مقابله با تحریم ها ابداع کرده است

وزیر امور خارجه، گفت: تحریم ها تاثیر سیاس��ی نخواهند داش��ت و ایران با 
شرکای خود راه های گوناگونی برای محافظت از خود ابداع کرده است.

محم��د ج��واد ظری��ف گفت: برخ��ی کش��ور ها ب��رای کش��اندن آمریکا و 
رئیس جمه��وری این کش��ور به یک درگی��ری فاجعه بار دسیس��ه کرده اند، اما 

متاسفانه این کشور ها متحمل پیامد های اقدام خود خواهند شد.
وی در این مصاحبه که در تارنمای ش��بکه خبری قطری الجزیره انتش��ار یافته، 

تحریم های آمریکا را »تروریس��م اقتصادی« خواند و افزود: آن ها می خواهند تا بر مردم 
ایران فشار وارد کنند تا خط مشی خود را تغییر دهند. این همان روشی است که ایاالت 
متحده در چهل س��ال گذش��ته و به خصوص از زمانی که دونالد ترامپ رئیس جمهوری 
آمریکا بر س��ر کار آمد و تعهد باراک اوبام��ا دیگر رئیس جمهور آمریکا را نقض کرد، در 

پیش گرفته است.  تسنیم 

دیدگاه

مدرس دانشگاه و تحلیلگر امور بین الملل:
یافت کند ینه »تأمین امنیت تنگه هرمز« را در ایران هز

ای��ران با اقت��دار منطق��ه ای ک��ه دارد توس��ط یکی از  محبوب تری��ن و مقتدرترین نیروهای نظامی خود یعنی نظ�����رگاه
س��پاه از خلی��ج ف��ارس و به ویژه تنگ��ه هرمز، حراس��ت و حفاظت می کند 
بنابرای��ن می توان��د با ارائه س��از و کار داخلی و بین الملل��ی، هزینه برقراری 
امنی��ت دریای��ی را جه��ت حمل و نق��ل کااله��ای صادرات��ی و وارداتی از 

کشتی های عبوری از این تنگه دریافت کند.
غامرضا اولیایی مدرس دانشگاه و تحلیلگر امور بین الملل در یادداشتی، 
نوش��ت: کشور جمهوری اس��امی ایران در طول عمر چهل ساله خود با انواع 
مختلف تحریم ها توس��ط کش��ور های غربی به ویژه رژیم آمریکا در حوزه های 
مختلف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، نظامی، انسانی، هسته ای و همین طور 
تحریم اشخاص حقیقی و حقوقی و بسیار حوزه های دیگر، که به نوعی در همه 
دولت های پس از انقاب به انحای متفاوت جاری و ساری بوده، مواجه است.

در ح��ال حاضر موضوع تحریم نفتی ایران به یکی از مهمترین خبر های 
روز در ایران و کش��ور های غربی تبدیل ش��ده اس��ت و در این خصوص نیز 
مس��ئوالن ایران واکنش های رس��انه ای و تا حدودی کامی  نش��ان داده اند. 
ضمن اینکه یکی از بزرگترین وابس��تگی ها به صنعت نفت در جامعه امروزی 
ما، چیزی غیر از تورم ب��االی اقتصادی و عقب ماندن در حوزه های صنعتی، 
انرژی و پتروش��یمی، صنایع کوچک و بزرگ، صنایع کشتی و هواپیما سازی 
وده ها بلکه صد ها حوزه دیگر نیز نبوده است.  می توان این تحریم ها را تبدیل 

به فرصتی طایی برای پیشبرد اهداف غایی کشور نمود.  میزان 

سناتورهای آمریکایی در نامه ای  به وزی��ر خارجه کشورش��ان از معادل�����ه
تحریف واقعیت ها درباره ایران و پایبندی این کش��ور 

به برجام انتقاد کرده اند.
چند سناتور آمریکایی با نگارش نامه ای به مایک 
پامپئ��و، وزیر خارجه آمری��کا مراتب اعتراض خود را 
نس��بت به سیاسی س��ازی واقعیت ها درب��اره ایران و 
برجام در یک گزارش محرمانه جدید که برای کنگره 

این کشور ارسال شده، اعام کرده اند. 
چندی پیش خبرگزاری رویترز گزارش داد وزارت 
خارجه آمریکا در گزارش س��االنه ای ک��ه به ارزیابی 
وضعیت پایبندی کش��ورها به توافقنامه های کنترل 
تس��لیحاتی می پردازد ب��ه پایبندی ای��ران به برجام 
اش��اره نکرده و بر پایه ادعاهای رژیم صهیونیس��تی 

تهران را ناقض این توافق معرفی کرده است.
وزارت خارج��ه آمری��کا در بخ��ش دیگ��ر ای��ن 
گ��زارش، ایران را به اش��اعه موش��کی متهم کرده و 
ادعا کرده ای��ران صاحب بزرگترین برنامه موش��کی 
در خاورمیانه اس��ت و به ت��اش برای افزایش اندازه، 
دقت، برد، پیشرفتگی و میزان کشنده بودن زرادخانه 

موشکی اش ادامه می دهد. 
در این س��ند همچنین از ایران به عنوان یکی از 
کشورهایی نام برده شده که اجرای تعهداتشان ذیل 
معاهده منع گسترش تس��لیحات اتمی )ان پی تی( با 
نگرانی هایی روبرو اس��ت؛ مس��ئله ای که بروز نگرانی 
در میان ش��ماری از مقام های آمریکایی را به همراه 
داشته که معتقدند سند مذکور به دنبال سیاسی سازی 

و تحریف ارزیابی ها درباره ایران است.
6 سناتور آمریکایی در نامه ای به پامپئو که به رؤیت 
خبرگزاری تسنیم رسیده از شیوه نگارش این گزارش 
انتقاد کرده و نوشته اند: »گزارش پایبندی بایستی شرح 
دقیقی از میزان پایبندی کش��ورها به تعهدات کنترل 
تس��لیحاتی و منع اشاعه ای پیش روی سیاست گذاران 

آمریکایی و جامعه بین المللی قرار دهد.
 در ای��ن نام��ه آمده اس��ت: »بنابرای��ن ضروری 
اس��ت که این گزارش منعکس کنن��ده ارزیابی هایی 
واقعیت مح��ور و غیرحزب��ی درب��اره موض��وع تحت 
پوشش باش��د. هر نوع انتخاب گزینش��ی یافته ها یا 
سیاسی س��ازی آن، موجب تضعیف اعتماد به عینیت 
این گزارش شده و فرایند جلب حمایت برای اهداف 

امنیت ملی توسط آمریکا را دشوار می کند.
س��ناتورهای آمریکایی، سیاسی سازی ارزیابی ها 
درب��اره پایبندی ای��ران به تعهداتش ذی��ل معاهده 
منع گس��ترش س��اح های هس��ته ای )ان پی تی( را 
نگران کننده ترین موض��وع در گزارش مذکور خوانده 
و نوش��ته اند اطاعات مندرج در آن ب��ا ارزیابی های 

جامعه اطاعاتی آمریکا مطابقت ندارد. 
در این نامه آمده است: نگران کننده ترین موضوع، 
سیاسی س��ازی ارزیابی ه��ا درباره پایبن��دی ایران به 
تعهدات��ش ذیل ان پی تی اس��ت. ادعای مطرح ش��ده 
در نس��خه ۲019 این گزارش درب��اره عدم پایبندی 
احتمال��ی ایران به ان پی ت��ی، از تأیید ارزیابی جامعه 
اطاعات��ی آمریکا س��ر باز زده اس��ت. "دن کوتس"، 
مدیر اطاعات ملی آمریکا در جلس��ه استماع کنگره 
روز ۲9 ژانوی��ه ۲019 ارزیابی جامعه اطاعاتی را به 
این نحو مطرح کرد که "ما فکر نمی کنیم ایران فعًا 
در حال انجام اقداماتی باش��د که ب��رای تولید بمب 
هسته ای الزم هستند.س��ناتورها در ادامه نوشته اند: 
موج��ب نگرانی اس��ت ک��ه مس��ئوالن اداره کنترل 
تس��لیحاتی وزارت خارجه به یافته هایی دس��ت پیدا 
کنند که با جامعه اطاعاتی همس��و نیست، به ویژه 
آنک��ه طبق مف��اد قانون��ی جامعه اطاعات��ی باید با 

یافته های این گزارش هم نظر باشد.  تسنیم   

در راس�تای مجموعه تحوالتی که برای کش�ور 
ونزوئال رخ داده این سوال اساسی پیش می آید 
که آیا چالش کنونی این کش�ور بیشتر متاثر از 
اقتضائات داخلی ونزوئال، به خصوص ناکارآمدی 
دول�ت و تاریخ انقضای سوسیالیس�م اس�ت یا 
می توان برای درگیری و تنش امروز این کش�ور 
نگاه�ی برون مرزی را در قال�ب درگیری دو ابر 

قدرت آمریکا و روسیه در زمین ونزوئال دید؟
از ن��گاه م��ن اساس��اً در یک اولوی��ت بندی 
مش��کات چند س��اله اخیر ونزوئا که در ماه های 
گذشته به ش��دت اوج پیدا کرده ناشی از تحوالت 
و خواس��ت های درونی کشور ونزوئا و ناکارآمدی 
جریان سوسیالیس��تی اس��ت که س��ال ها دولت و 
ق��درت مرکزی را در کاراکاس قبضه کرده اس��ت. 
اما چون نتوانس��ته در سایه فساد پررنگ حاکمیت 
و سایه سنگین بر قدرت امنیتی و نظامی آن گونه 
ک��ه باید به تعدیل مش��کات این کش��ور بپردازد 
تبعات س��وء این رویه موجب ش��ده اس��ت تا در 
ماه های اخیر انباش��ت معضات، این کش��ور را به 
یک بن بس��ت بکشاند. اما در کنار آن یقیناً مسئله 
تقاب��ل و رقاب��ت قدرت های جهان��ی به خصوص 
ایاالت متحده آمریکا و روسیه را نمی توان در زمین 
ونزوئ��ا نادیده گرفت. به ه��ر حال همان گونه که 
واشنگتن و مسکو در کشورهای بلوک شرق اتحاد 
جماهیر ش��وروی سوسیالیستی سابق یک تنش و 
رقابت سنتی را با هم دارند، آمریکای التین هم به 
زمین��ی برای تقابل ایدئولوژی��ک و امنیتی این دو 
ابرقدرت بدل شده است. پس باید این گونه عنوان 
کرد که مادامی که نتوان در کش��ور یک بس��تر را 
ب��رای رضایت عمومی ش��کل داد نمی توان انتظار 
داش��ت که دولت در تقابل ب��ا چالش ها هم موفق 
باشد. لذا در طول این سال ها دولت سوسیالیستی 
مادور و پیش از آن هوگو چاوز نتوانس��ت موفقیت 
چشمگیری را شکل دهد؛ این ناکامی به حوزه بین 

الملل و رقابت ابر قدرت ها تسری یافت.
آیا س�طح این رقابت اس�تراتژیک میان ایاالت 

متحده آمریکا و روسیه بر سر ونزوئال تا مرحله 
تنش نظامی پیش خواه�د رفت، چرا که از یک 
س�و خبره�ای دال بر حضور نظامی روس�یه در 
ونزوئ�ال دارد و از آن س�و ش�نیده ها حکایت از 
حمله نظامی احتمالی آمریکا و برخی کشورهای 

همسو با واشنگتن به ونزوئال را می دهد؟
در خصوص این س��وال مهم ش��ما چند نکته 
وجود دارد. ابتدا به ساکن اهمیت منافع اقتصادی 
و تجاری روس��یه در ونزوئا تعیی��ن کننده نحوه 
ب��ازی روس��یه در این رابط��ه خواهد ب��ود. چون 
طبق آمارهای غیررس��می مسکو حدود 60 تا ۷0 
میلیارد دالر در ونزوئا سرمایه گذاری کرده است، 
اما زمانی که اخبار حکایت از حمله نظامی آمریکا 
به منظور تغییر رژیم در ونزوئا داد، مسکو دریافت 
که واش��نگتن برای تغییر رژیم در کاراکاس برنامه 
ج��دی دارد. از این رو کرملین برای حفظ منافع و 
س��رمایه خود دس��ت به یک اقدام نمایشی نظامی 
زد. یعن��ی با حضور نظامی در ونزوئا س��عی کرد 

پاسخی معنادار را به آمریکایی ها بدهد. 
ب��ه عبارت دیگ��ر حضور نظام��ی روس ها در 
ونزوئا چندان موثر و سرنوش��ت ساز نیست، بلکه 
بیشتر یک نمایش اقتدار روسیه در ونزوئا و نشان 
از موازن��ه قوا با آمریکا در زمی��ن ونزوئا دارد. لذا 
اگرچه از دو طرف مواضعی دال بر تنش نظامی در 
زمین ونزوئا مطرح کرده اند، اما به نظر می رس��د 
دو کشور س��عی می کنند از خشونت وانجام اقدام 
نظام��ی حتی المقدور دوری کنن��د و پیش از آن 
س��عی می کنند با مذاکره ای��ن پرونده را به نتیجه 

برسانند.
از این رو آمریکایی ها امیدوارند با آغاز تحریم 
ها که از پنجش��نبه هفته گذشته شروع شده است 
روسیه هم در مس��یر مذاکره و همنوایی با آمریکا 
گام بردارد.لذا احتمال دارد که مسکو ضمانت های 
را از کاخ سفید دریافت کند که آن میزان سرمایه 
گذاری روس��یه در ونزوئا محفوظ بماند. رسیدن 
به مصالحه میان مس��کو و واشنگتن بر سر ونزوئا 

وجود دارد. چرا که این مسئله یک الگویی است که 
در دوران جنگ س��رد هم میان دو کشور پیگیری 
ش��ده که نمونه های آن در خص��وص نیکاراگوئه، 
پاناما و گرانادا هم ش��کل گرفته است که شوروی 
س��ابق در سایه حضور و نفوذ جدی آمریکا مجبور 
به عقب نشینی شد. لذا به نظر می رسد که ونزوئا 

هم از این رویه مستثنی نباشد.
ول�ی برخی از تحلی�ل ها بر این مس�ئله تاکید 
دارد ک�ه به واس�طه تحوالتی ک�ه در بازارهای 
نفت ش�کل گرفته است واشنگتن سعی می کند 
ب�ا حمله نظامی و حضور مس�تقیم به منظور در 
دست گرفتن صنعت نفت این کشور خالء کاهش 
عرضه نفت س�نگین را در بازاره�ای جهانی به 
منظ�ور عدم افزایش قیمت، ب�ه خصوص بعد از 
اعمال تحریم های ای�ران مدیریت کند. ارزیابی 

شما در این خصوص چیست؟
یقینا با توجه ب��ه پیچیدگی های بازار جهانی 
نف��ت و میزان نف��وذ و قدرت باالی ش��رکت های 
ب��زرگ نفتی آمریکایی نمی توان این تحلیل را دور 
از واقعیت دانس��ت. به هرحال اکن��ون آمریکا هم 

س��عی می کند در س��ایه در دست گرفتن صنعت 
نفت ونزوئا که ذخایر بس��یار غنی از نفت سنگین 
را در آمری��کای التین را به خ��ود اختصاص داده 
اس��ت، جریان بازار را در راس��تای اهداف خود در 
دست گیرد. پس این پروسه چند وجهی و پیچیده 
می تواند هر سناریویی را نزدیک به واقعیت بکند. 
به عبارت دیگر سیطره بر این منابع بی شمار نفتی 
ونزوئا می تواند برگ برنده ای برای هر کش��وری 
باشد. منتها این که ما این فرض را بگیریم که خود 
آمریکا به صورت مستقیم به فکر سیطره بر منافع 
نفتی ونزوئا باش��د کم��ی دور از واقعیت اس��ت. 
ام��ا یقیناً ب��ا روی کار آمدن یک دولت همس��و با 
سیاست های کاخ سفید نظیر برزیل، همکاری های 
نفتی واش��نگتن و کاراکاس بیش��تر خواهد شد و 
ونزوئ��ا هم در راس��تای اهداف کاخ س��فید گام 

برخواهد داشت.
از طرف دیگر به هرحال ش��رکت ها و کمپانی 
ه��ای ب��زرگ نفت��ی آمریکایی هم در پش��ت این 
تحوالت ونزوئا حضور دارن��د. چون این بازیگران 
س��ال های مدیدی قدرت اقتص��ادی ونزوئا را در 
دست داش��ته اند. در این راس��تا حتی آقای چاوز 
س��عی کرد در س��ال های پایانی دهه 90 میادی 
اقتصاد ونزوئا به س��مت کاهش وابستگی به نفت 
و سایه سنگین شرکت های امریکایی ببرد، اما وی 
موفق به تحقق این سیاست نشد، چرا که به دلیل 
قدرت و نفوذ ش��رکت های نفت��ی آمریکایی عمًا 
تغییر مناس��باتی که به ضرر منافع این شرکت ها 
باش��د، نمی تواند انجام گیرد که نهایتا به وضعیت 
کنون��ی منجر ش��د. در حال حاضر ه��م در دولت 
م��ادورو میزان وابس��تگی صنعت نف��ت ونزوئا به 
آمری��کا س��بب چالش های جدی ب��رای کاراکاس 

شده است.
از نگاه ش�ما آی�ا اگر ایاالت متح�ده آمریکا در 
خص�وص پرونده ونزوئال دس�ت به ماش�ه ببرد، 
می ت�وان مش�ابه آن را برای ایران ه�م در نظر 
گرفت، خصوصا که واش�نگتن اخیرا اتهاماتی را 

در رابطه با حض�ور نظامی ایران در ونزوئال مهم 
مطرح کرده است؟

م��ا بای��د بپذیریم ک��ه وضعی��ت و اقتضائات 
سیاس��ی، دیپلماتیک، نظام��ی، امنیتی، اجتماعی 
فرهنگ��ی و دین��ی جمهوری اس��امی ای��ران با 
ونزوئ��ا بس��یار متف��اوت اس��ت، چرا که اساس��اً 
خاستگاه ژئوپولتیکی و ژئواس��تراتژیکی آمریکای 
التی��ن با خاورمیانه تفاوت دارد. اکنون مش��کات 
و چالش های بی ش��مار و بس��یار جدی اقتصادی 
و معیش��تی ونزوئا در سایه اقتصاد تک محصولی 
و به ش��دت وابسته به نفت، شرایط بسیار بغرنج و 
حتی رو به مرگی را برای معیش��ت این کشور رقم 
زده است. از آن سوی اقتضائات سیاسی و دوپارگی 
اجتماعی و فرهنگی جامع��ه ونزوئا باعث جوالن 
نیروهای اپوزیس��یون در این کشور شده است، در 
صورتی که هیچ کدام از این مسائل برای جمهوری 

اسامی ایران وجود ندارد.
 ل��ذا اگرچ��ه برنام��ه تحریمی و فش��ار علیه 
ونزوئا و جمهوری اس��امی ایران از جانب ایاالت 
متحده آمریکا ب��ه صورت همزمان پیش می رود و 
در خصوص این دو پرونده برخی تش��ابهات مانند 
تحریم صنعت نف��ت و احتمال اقدام نظامی وجود 
دارد، اما مطمئناً ظرفیت باالی تهران اجازه جوالن 

به کاخ سفید را در قیاس با ونزوئا نمی دهد. 
ب��ه عبارت دیگر با وجود آن که ایاالت متحده 
آمری��کا برنامه تغییر رژیم را ب��رای ایران و ونزوئا 
در نظر دارد، اما ظرفیت و توان باالی پاس��خگویی 
و مقابله به مثل ایران این اجازه را به واش��نگتن را 
نمی دهد. لذا کاخ س��فید در خصوص پرونده ایران 
عنوان می کند که تحریم ها و فش��ارها صرفاً برای 
تغییر رفتار تهران است. درصورتی که برای ونزوئا 
پرونده به طور کلی متفاوت اس��ت و واش��نگتن به 
کمتر از تغییر رژیم در کاراکاس رضایت نمی دهد. 
پ��س اگر توان و ظرفیت مقابل��ه به مثل ایران هم 
مانن��د ونزوئا پایین بود، یقین��اً آمریکا به کمتر از 

تغییر رژیم در ایران هم رضایت نمی داد.

مسکو یا واشنگتن، کدام یک برنده بازی قدرت در زمین ونزوئال؟

توانباالیتهراندرتقابلباواشنگتنپروندهایرانرامتفاوتازونزوئالمیکند

تحوالت  سایه  در  گ���و روزها و هفته های گفت و
اخیر ونزوئال به نظر می رسد که اقتضائات 
ابرقدرت  دو  تقابل  سمت  به  کشور  این 
پیش  آمریکا(  متحده  ایاالت  و  )روسیه 
این  نهایی  برنده  واقع  به  اما  می رود. 
کاخ  یا  دانست  کرملین  باید  را  رقابت 
سفید؟ اساساً مشکالت و تحوالت ونزوئال 
بیشتر متاثر از ناکارآمدی ساختار سیاسی 
قدرت ها؟  ابر  رقابت  یا  و  است  داخلی 
دیپلماسی ایرانی در راستای بررسی این 
اعلمی  هادی  با  را  گفت وگویی  سواالت، 
مسائل  پژوهشگر  و  کارشناس  فریمان، 
ترتیب داده است که در  آمریکای التین 

ادامه از نظر می گذرانید:

نمای نزدیک

س��ردبیر رای الی��وم ضم��ن  اش��اره به جواب پ��س دادن راهب�����رد
کش��تی های آمریکایی ب��ه ارتش ای��ران در تنگه 
هرمز، صادرات هر بش��که نفت کشورمان را سیلی 
محکمی به صورت رئیس جمهور آمریکا و دولتش 

توصیف کرد.
عبدالباری عطوان، س��ردبیر روزنامه اینترنتی 
»رای الیوم«، در یادداش��تی نوش��ت: نفتکش های 
ایران با  عبور از تنگه هرمز و خلیج ]فارس[ خرامان 
به س��وی مش��تریانش در هند، چین و کره جنوبی 
ش��تابان اند. پس چه ش��د  تهدید های آمریکا درباره 
به صفر رس��اندن صادرات نفت ای��ران؟ چرا ترامپ 
سکوت کرده است؟ آیا در حال بازنگری  محاسباتش 
و عقب نش��ینی اس��ت ی��ا اینکه ما منتظ��ر حادثه 

غافلگیرکننده مسالمت آمیز یا نظامی هستیم؟
در این یادداشت آمده است: سه روز از اجرایی 
ش��دن تهدید آمریکا درباره متوق��ف کردن کامل 
صادرات نفت ایران و مجازات کشور هایی که به این 
 تحریم پایبند نباش��ند، می گذرد، اما نفتکش های 
غول پیک��ر ایران، بی هیچ مانعی و ماننده دهه های 
گذشته، در حال عبور از  تنگه هرمز و اقیانوس هند 
و رساندن نفت به دست مشتریانش در چین، هند، 
کره جنوبی و ژاپن هس��تند. کشتی های جنگی و 
غیرجنگی آمریکا هنگام عبور از  تنگه هرمز تسلیم 

خواسته های ایران می شوند.
چی��ن، هن��د و ترکی��ه بزرگتری��ن خریداران 
نفت ایران هس��تند که آن ها نیز س��کوت کرده اند. 
همچنی��ن دولت دونال��د ترامپ،  رئی��س جمهور 
آمری��کا، و تندرو ه��ای آن از مای��ک پمپئ��و وزیر 
امور خارجه گرفته تا جان بولتون، مش��اور امنیت 
ملی آن، به الک  س��کوت رفته ان��د. مهم تر از این، 
بر اس��اس گزارش های موثق موجود، کش��تی های 
جنگ��ی و غیرجنگی آمریکا هن��گام عبور از  تنگه 
هرمز در دهانه خلیج ]فارس[، تسلیم خواسته های 
ایران می ش��وند و به همه پرسش های ارتش ایران 
درباره محموله این  کش��تی ها و هویت آن ها پاسخ 
می دهند؛ زیرا ایران طرفی اس��ت که بر این تنگه 

راهبردی تسلط و سیطره دارد.  
نفت ایران همچنان در حال انتقال ]به دس��ت 
مش��تریان[ اس��ت و تصمیم آمریکا ب��رای تحریم 
کامل یا به صفر رس��اندن  صادرات هنوز به مرحله 

اجرا در نیامده و صرفا تهدید های توخالی است. 
نکت��ه جالب این اس��ت که دول��ت آمریکا روز 
جمع��ه تحت فش��ار های قدرت ه��ای بزرگی مثل 

چین، روس��یه و اتحادیه اروپ��ا  تصمیم گرفت اگر 
آن ها به همکاری هسته ای مس��المت آمیز با ایران 
در نیروگاه ه��ای اراک، بوش��هر، ف��ردو، و نیروگاه 
تحقیقات��ی  تهران در زمینه غنی س��ازی اورانیوم و 
تولید آب سنگین ادامه دهند، معافیت های این پنج 
کش��ور را از هر نوع مجازات، تمدید  کند. بنابراین، 
آیا عقب نشینی از معافیت های هسته ای مقدمه ای 
برای عقب نش��ینی از لغو تحریم های نفتی هش��ت 
کش��ور و  مخالفت با تمدید آن به شمار می رود؟ در 

پاسخ باید گفت که همه چیز ممکن است.  
در ادام��ه این یادداش��ت آمده اس��ت: رئیس 
جمهور آمریکا س��ردرگم و اسیر دست تندرو های 
دولت شده است و از اجرا تصمیمات تحریک آمیزش 
ضد ایران یا  حتی کره ش��مالی درمانده است، چه 
برسد به این که بخواهد علیه چین و روسیه اقدام 
کن��د. او وارد رویارویی مس��تقیم ن��ه تنها  با ایران 
بلکه با کش��ور های وارد کنن��ده نفت آن، از جمله 
قدرت ه��ای بزرگی مثل چین، ش��ده اس��ت و در 
این یادداش��ت کوتاه  نباید شکست کودتای نظامی 

آمریکا را در ونزوئا به فراموشی سپرد.  

جالب اس��ت ک��ه ک��ره ش��مالی دو روز قبل 
موشک کوتاه بردی را در دریای ژاپن آزمایش کرد 
که اقدام تحریک آمیز مستقیم  آن پس از سفر کیم 
جونگ اون، رهبر کره ش��مالی، به روسیه و دیدار 
با والدیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، در  شهر 

والدی وستوک صورت گرفت.     
پایداری ایران با برخورداری از اهرم های فشار 
نظامی و امنیتی در داخل و کش��ور های همس��ایه 
اس��ت، آمریکا و تحریم های آن  را با مشکل مواجه 
کرد و واشنگتن را در شرایط دشواری قرار داده که 
ابهت��ش را به عنوان یک ابرقدرت نابود می کند. در 
 این باره، ادامه صادرات نفت ایران فقط یک نمونه 

در این زمینه است.   
نمی دانیم واکنش آمریکا به این چالش آفرینی 
ای��ران چه خواه��د بود، چنانک��ه نمی دانیم ترامپ 
چه زمانی س��کوت خود را  خواهد شد یا در صفحه 
ش��خصی اش در توئیتر واکنش نش��ان خواهد داد؟ 
اما چیزی را که می دانیم این اس��ت که هر بش��که 
 نفت ایران که از تنگه هرمز عبور می کند سیلی به 
صورت ترامپ و بلکه دولت و تندرو های آن است.  

تحریم های ترامپ و تهدید هایی او سبب افزایش 
قیمت نفت به ۷۵ دالر در هر بش��که شد و چه بسا 
سبب فروپاشی سازمان  کشور های صادر کننده نفت 
)اوپ��ک( و خروج برخی کش��ور ها و در صدر آن ها 
ایران از این س��ازمان ش��ود. همچنین ممکن  است 
 به س��بب پایبند نبود عربستان سعودی و امارات به 
توافق های امضا ش��ده بین اعضای اوپک و تس��لیم 
شدن این دو کشور در  برابر خواسته های ترامپ در 
زمینه جبران کمبود نفت ناشی از توقف فروش نفت 

ایران، بازار جهانی نفت را دچار  نابسامانی کند.     
عطوان در ادامه پرسید: ترامپ این روزها، چون 
گاو وحشی به هر سویی شاخ می  زند و لگد می پراند 
و چه بسا کاریکاتوری که روزنامه »نیویورک تایمز« 
منتش��ر کرد و او را مانند یک فردی نابینا ترس��یم 
کرد  که نتانیاهو هدایتش را برعهده دارد، گویاترین 
تصویر درباره وضع ذلت بار او بود. نتانیاهو، ترامپ و 
البته، آمریکا را به  پرتگاه تاطم و بی ثباتی رهنمون 
خواهد داد. نیوی��ورک تایمز زمانی ک��ه کاریکاتور 
یادش��ده را حذف کرد، دچار اش��تباه بزرگی  ش��د. 
در انتهای این مطلب آمده اس��ت: اکنون واکنش به 
]ترامپ[      از غزه آغاز شده و دویست موشک شلیک 
شده واضح و قدرتمندی نه تنها به نتانیاهو  بلکه به 
ترامپ و متحدان عرب او دارد و نش��ان می دهد که 

اوضاع تغییر کرده است.  فارس 

عطوان مطرح کرد:  

عبور هر بشکه  نفت ایران از تنگه هرمز یک سیلی به صورت ترامپ

تحریف واقعیت در گزارش دولت ترامپ درباره ایران: 
صدای سناتورها نیز در آمد


