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نفکش ه��ای جمه��وری اس��امی ایران یکی پ��س از دیگ��ری در بندرهای 
جمهوری ونزوئا پهلو می گیرند و این در حالی است که آمریکایی ها تهدید 
کرده بودند مانع ورود این نفتکش ها که حامل س��وخت برای ونزوئا اس��ت 

خواهند شد.
از زمان��ی ک��ه نفتکش های ایران به س��وی ونزوئا حرک��ت کردند مقامات 
رژی��م آمریکا تهدیدات خ��ود را آغاز کردند حتی ترامپ ب��ه نیروی دریایی 
ارتش آمریکا دس��تور داد تا مانع ورود نفکش های ایران به ونزوئا ش��وند، اما 
ایس��تادگی و هشدار مقامات کشورمان علیه تهدید آمریکایی ها باعث شد تا 
آنها دس��ت از پا خطا نکنند و در واقع بار دیگر این س��خن حضرت اما )ره( 
ک��ه گفته بود آمریکا هیچ غلطی نمی توان��د بکند، اتفاق افتاد و آمریکا هیچ 

غلطی نتوانست بکند!
اگ��ر ایران اندک��ی در مقابل تهدیدات مقامات آمریکای��ی کوتاه آمده بود یا 
از خود ضعف نش��ان داده بود ای��ن فرصت برای نی��روی دریایی آمریکا در 
منطقه کارائیب آماده می ش��د تا دس��ت به توقی��ف نفتکش های ایرانی بزند 
اما هش��دارهای جدی مقامات سیاس��ی و نظامی جمهوری اسامی ایران به 

آمریکا آنها را مجبور به عقب نشینی کرد.
نفتکش های ایران که حامل س��وخت به کش��ور ونزوئا اس��ت در پی ایجاد 
ش��رایط بحرانی در این کش��ور اقدام به ارس��ال بنزین ب��ه کاراکاس کردند 
ک��ه این تصمیم از س��وی مقامات کش��ورمان گرفته ش��د،  ونزوئا در قابل 
نفتکش های حامل س��وخت بهای آن را می پردازد،  این کش��ور اکنون تحت 
شدیدترین تحریم های آمریکا است و با وجودی که ونزوئا دارای بزرگترین 
منابع نفتی جهان اس��ت، اما به خاط��ر تحریم های اقتصادی آمریکا علیه این 

کشور قادر به تولید بنزین نیست.
ونزئا زمانی که ایران با مش��کل تأمین بنزین روبرو بود یکی از کش��ورهای 
تأمین کننده سوخت برای ایران بود و اکنون که این کشور با چنین مشکلی 
روبرو شده طبیعی اس��ت که جمهوری اسامی باید به کمک کشور دوست 

و همپیمان خود بشتابد.

نخس��تین نفتکش ایرانی به نام »فورچون« حامل محموله بنزین ایران برای 
ونزوئا در مقصد نهایی خود در بندر »ال پالیتو« در ش��مال این کشور پهلو 
گرفت. این نفتکش حامل نخستین محموله بنزین از ۵ محموله ای است که 

قرار است از ایران به دست ونزوئا برسد. 
نیروی دریایی ارتش ونزوئا این کشتی نفتکش را اسکورت کرد تا برای آن 

از سوی آمریکایی ها مشکلی پیش نیاید.
»نیکاس مادورو« رئیس جمهور ونزوئا در حس��اب توئیتری خود با تشکر 
از ایران برای ارس��ال بنزین به این کشور با انتشار تصاویری از کشتی ایرانی 
حامل بنزین، نوش��ت: »پایان ماه رمضان برای ما ورود کشتی Fortune را 
به ارمغان آورد؛ نش��انه ای از همبستگی میان مردم جمهوری اسامی ایران 
و ونزوئا. در جایی که کش��ورهای امپریالیستی میخواهند با زور احکام خود 
را تحمیل کنند، فقط برادری میتواند مردمان آزاد را نجات دهد. متش��کرم 
ای��ران.« وی همچنین از ملت ایران به خاطر همبس��تگی ب��ا مردم ونزوئا، 

پشتیبانی از کاراکاس و شجاعت در تصمیم گیری قدردانی کرد.
رئیس جمهور ونزوئا با اش��اره به ورود اولین کشتی حامل سوخت ایران به 
این کشور ضمن تش��کر از مردم ایران تاکید کرد که تهران و کاراکاس حق 

دارند آزادانه تجارت کنند.
نی��کاس مادورو رئیس جمهور ونزوئا تاکید کرد که تهران و کاراکاس حق 

دارند که آزادانه تجارت کنند. 
وی در دیدار با اعضای کمیته ریاست جمهوری ونزوئا در مبارزه با ویروس 
کرونا گفت: ایران و ونزوئا صلح می خواهند و ما حق داریم که در دریاهای 

آزاد تجارت آزادانه داشته باشیم. 
در همی��ن زمینه حجت اهلل س��لطانی س��فیر جمهوری اس��امی ایران در 

کاراکاس پس از ورود اولین نفتکش حامل بنزین ایران به ونزوئا در صفحه 
توئیترش با انتش��ار کاریکاتوری از ترامپ نوش��ت: »خدا را شکر که ترامپ و 
مشاورانش باالخره متوجه ش��دند اگر به قواعد و مقررات بین المللی احترام 
گذاشته و تصمیمات منطقی و عاقانه بگیرند، نه خودشان و نه سربازانشان 

دچار ضربه مایم مغزی نخواهند شد!«
وی افزود: »امیدوارم اینگونه تصمیمات منطقی و احترام به حقوق ملت ها از 

جمله ایران و ونزوئا ادامه یابد.«
رامین مهمانپرس��ت س��فیر س��ابق ایران در لهس��تان نیز در این باره گفت: 
آمریکای التین با ظرفیت هایی که دارد می تواند منافع ما را به خوبی تامین 
کند و باید با قدرت در سیاس��ت خارجی دنبال روابط اقتصادی گس��ترده با 
این منطقه باش��یم. وی درباره رس��یدن نفتکش های ایران به ونزوئا، گفت: 
اینکه نفتکش های ما با پرچم جمهوری اسامی ایران محموله ها را به ونزوئا 
رس��انده اند نش��ان دهنده اقتدار کش��ور و محدود بودن اقدام��ات نیروهای 
آمریکایی و تهدیدات آنهاس��ت. وی افزود: ایران با این اقدامی که انجام داد 
بار دیگر به افکار عمومی دنیا نش��ان داد که کشورهای مستقل می توانند بر 
اس��اس حقوق خود و بدون توجه به تهدیدات کشورهای زورگو مثل آمریکا 
از مناف��ع خود دف��اع کنند و مبادالت تجاری خود را بر اس��اس منافع ملی 
در دس��تور کار قرار دهند. یک روزنامه فرامنطقه ای نیز در مقاله ای نوش��ت، 
ورود نفت کش های ایرانی به س��واحل ونزوئا سیلی محکم به رئیس جمهور 
آمریکا و اس��تکبار آمریکایی اس��ت و مقدمه فروپاش��ی سیاست تحریم ها و 

محاصره های واشنگتن علیه کشورها را کلید زد.
روزنام��ه فرامنطق��ه ای »رای الی��وم« نوش��ت: نمی دانی��م دونال��د ترام��پ 
رئیس جمهوری آمریکا، که اخبار ورود نخس��تین نفت کش ایرانی به یکی از 

بنادر ونزوئا را دنبال می کند، چه حس��ی دارد. ورود این نفت کش چالش��ی 
ش��دید علیه تهدی��دات ترامپ و نیز شکس��تن محاصره ظالمانه و گرس��نه 
نگه داش��تن ونزوئا محس��وب می ش��ود. ولی ما به خوبی می دانیم که ورود 
نفت کش به ترامپ حس شکس��ت و تحقیرآمیزی دس��ت داده اس��ت؛ چرا 
که تهدیدهای او از جمله توقیف این کش��تی، ترس��اندن ایران و مانع شدن 
در برابر همبس��تگی این کشور با ملت دوس��ت ونزوئا و نیز ایستادن ایران 
در کنار ونزوئا و رئیس جمهور ش��جاع و منتخب این کش��ور و نیز شکستن 
محاصره آمریکا و فراهم کردن نیازهای س��وختی ونزوئا، شکس��ت خورده 

است. 4 نفت کش ایرانی دیگر نیز در راه است.
رئیس جمه��ور متکب��ر یعن��ی دونالد ترام��پ به خوبی می داند که "حس��ن 
روحانی" رئیس جمهوری ایران زمانی ک��ه به دولت آمریکا درباره تاش های 
آن ب��رای رهگیری کش��تی های ایرانی یا ایجاد هرگون��ه مزاحمت برای آنها 
هش��دار داد، ش��فاف بود؛ چرا که پاس��خ ایران تکان دهنده خواهد بود نه در 
ونزوئ��ا و دریای کارائیب بلکه در خلیج فارس، که صدها کش��تی آمریکایی 

در آنجا حضور دارند.
سیاس��ت تحریم آمریکا علیه ونزوئا، ایران و س��وریه با شکست مواجه شده 
اس��ت و به زودی این شکست را درخصوص تحریم های علیه چین و روسیه 
ش��اهد خواهیم شد؛ چرا که این سیاستی اس��ت که قلدری و زورگویی این 
استکبار را نشان می دهد ولی در حال حاضر کارآیی خود را از دست داده و 
جهانیان یک صدا علیه آن ش��ده اند که در سایه چنین وضعیتی، ضربه هایی 
ق��وی و دردن��اک به هیب��ت و اعتبار آمریکا وارد می ش��ود و نفرت بیش��تر 
ملت های جهان از آن عمیق تر ش��ده است؛ زیرا تحریم ها غیرقانونی و نقض 

قوانین بین المللی قلمداد می شوند.
این ابراز حمایت و همبستگی ایراِن شجاع با دوست و همپیمان ونزوئایی اش 
موید این واقعیت است که برخی کشورها هستند که از تهدیدهای آمریکایی 
نمی هراسند و برای دفاع از دوستان، همپیمانان و کرامت شان آماده رویارویی 

نظامی نیز هستند.
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آمریکا هیچ غلطی نتوانست بکند!
نخستین نفتکش حامل بنزین ایران  به ونزوئال رسید

انتقاد دیپلمات روس از دیکته های ضدایرانی به آژانس
»میخائی��ل اولیان��وف« نماین��ده روس��یه در س��ازمان های بین المللی در 
توییت��ی از تاش برای دیکت��ه کردن درخواس��ت های مخالفان برجام بر 
آژانس بین المللی انرژی اتمی انتقاد کرد. نماینده روس��یه در سازمان های 
بین المللی افزود: »مخالفان برجام خواس��تار تجدید ائتاف فشار بر تهران 

هستند. در جدیدترین مقاله آن ها در نشریه آمریکایی نیوزویک سعی کردند 
به آژانس بین المللی انرژی اتمی بیاموزند که چه کارهایی را باید و چه کارهایی 

را می تواند انجام دهد.« دولت آمریکا معتقد اس��ت که به رغم خروج از برجام و به 
دلیل آنکه عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل است، می تواند مانع از منقضی شدن 
تحریم تسلیحاتی ایران شود و همچنین سازوکار بازگشت خودکار تحریم ها را فعال 
کند. مقام های ایران، روسیه و چین اما این استدالل را رد و اعام کرده اند که آمریکا 

با خروج از برجام، دیگر حقی برای توسل به مفاد آن ندارد. فارس

تشکر رئیس جمهور ونزوئال از دولت و مردم ایران
رئی��س جمهور ونزوئا در پیامی توئیتری از دولت و مردم ایران قدردانی 
کرد. اولین نفتکش ایرانی به نام »فورچون« که با اسکورت ناوهای جنگی 
ونزوئا به س��مت یکی از بنادر این کشور در حرکت بود حدود ساعت 8 
صبح دوش��نبه به وقت ایران در بندر تعیین شده پهلو گرفته و محموله 

خود را تخلیه می کند. همچنین نفتکش »فارست« دومین نفتکش اعزام 
شده ایران بدون هیچ مزاحمت و مشکلی وارد آب های  ساحلی ونزوئا شد.

در همی��ن رابط��ه نیکوالس مادورو رئی��س جمهور ونزوئ��ا در پیامی توئیتری 
نوش��ت: »پایان ماه رمضان برای ما با ورود نفتکش فورچون همراه شد، نشانه ای 
از همبس��تگی مردم ایران با ونزوئا. در زمانه ای که امپریالیسم جهانی به دنبال 
تحمیل خواسته های خود از طریق زور است، فقط برادری مردمان آزاد می تواند 

ما را نجات دهد. متشکر ایران.« تسنیم

ایران هرگونه مداخله خارجی در امور داخلی چین را محکوم کرد
سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: ایران هرگونه مداخات خارجی در 
امور داخلی جمهوری خلق چین و خدشه به حاکمیت ملی و تمامیت 

ارضی این کشور را محکوم می کند.
س��ید عباس موس��وی س��خنگوی وزارت امور خارجه ب��ا بیان اینکه 

عدم مداخله در امور س��ایر کش��ورها، حفظ تمامیت ارضی و احترام به 
حاکمیت ملی کشورهای جهان از اصول روشن و تغییر ناپذیر در سیاست 

خارجی جمهوری اس��امی ایران است تاکید کرد: بر اساس این اصول، جمهوری 
اسامی ایران با تاکید بر اهمیت احترام به اصل »چین واحد« ، هرگونه مداخات 
خارجی در امور داخلی جمهوری خلق چین و خدشه به حاکمیت ملی و تمامیت 
ارضی این کشور را محکوم و بر اجرای قانون و حفظ نظم در جهت ثبات، رفاه و 

امنیت مردم هنگ کنگ تاکید می نماید. وزارت خارجه

داستان بسیار ساده اس��ت، ایران به ونزوئا بنزین صادر می کند و پول 
آن را به هر شکلی که بخواهد دریافت می کند، یا دالر یا طا!  

مس��ئله ساده است، پیچیده نیست، یک معامله اقتصادی در میان است، 
تحری��م های س��ازمان ملل علیه ایران لغو ش��ده و مصوبه آن نیز وجود 
دارد، هیچ کش��وری حق آن را ندارد تا مانع معامات اقتصادی ایران با 

دیگر کشورها شود، مگر آن که بخواهد قلدری کند!
آمری��کا در ح��ال ایجاد تنش های تازه علیه ایران اس��ت، پس از خروج 
آمریکا از برجام که دو س��ال از روی آن می گذرد، فشار برای جلوگیری 
از لغو تحریم های تسلیحاتی ایران که بر اساس قطعنامه 2231 شورای 
امنیت سازمان ملل به تصویب رسیده، از سوی آمریکا پیگیری می شود. 
تاکنون در مقابل این سیاس��ت، روسیه و چین مخالفت شدید خود را با 
خواس��ته آمرییکا اعام کرده اند، پس ایاالت متحده در این زمینه نمی 
تواند موضوع را به ش��ورای امنیت ارجاع دهد چرا که مس��کو و پکن آن 

را وتو خواهند کرد.
بر سر ادامه تحریم های تسلیحاتی ایران، آمریکا نمی تواند یکجانبه وارد 
عمل شود چرا که جمهوری اسامی ایران هیچگاه اقدام به خرید ساح 

از آمریکا نخواهد کرد و آمریکا نیز ساحی به ایران نخواهد فروخت.
پس در این ماجرا شکست برای آمریکا رقم خواهد خورد.

ام��ا در کنار تنش های تحریم های اقتصادی و تحریم های تس��لیحاتی، 
تنش نفتی نیز از س��وی آمریکا وارد مرحله تازه ای ش��ده است، با توجه 
به این که تحریم های نفتی و اقتصادی ایران با توافق هسته ای برداشته 
ش��ده، اما آمریکا بر س��ر فروش نفت جمهوری اسامی مانع تراشی می 
کند. اکنون که ایران اقدام به فروش بنزین به ونزوئا کرده، ایاالت متحده 

واکنش تهدید آمیز نظامی به این موضوع از خود نشان داده است.
مقام��ات آمریکا گفته اند که از ورود کش��تی نفتک��ش ایران ببه ونزوئا 
جلوگی��ری می کنن��د و به ناوهای جنگی خود دس��تور داده اند تا وارد 
عمل ش��وند. در صورت اقدام احمقانه آمری��کا علیه نفتکش های ایران، 

جمهوری اسامی نیز هشدارهای الزم را به آمریکا داده است.
احضار س��فیر س��وئیس حافظ منافع آمریکا در ایران، به همین منظور 

انجام ش��ده اس��ت و در این احضار هش��دارها و اخطارهای شدیدی به 
آمریکا داده ش��ده ک��ه اگر به راهزنی و دزدی دریای��ی خود اقدام کند، 
جمهوری اسامی نیز گزینه های زیادی برای پاسخ به گستاخی آمریکا 
در اختیار دارد. چندی پیش بود که دو نفتکش خارجی در آبهای خلیج 
فارس به خاطر قاچاق س��وخت از س��وی نیروی دریایی نیروهای مسلح 

جمهوری اسامی ایران توقیف شد.
یکی از نفتکش ها قاچاق، انگلیس��ی بود، لندن به رجز خوانی پرداخت 
اما نتوانست با تهدیدات خود، ایران را بترساند. البته پیش از آن نیروی 
دریای��ی انگلیس اقدام به توقیف نفتکش ایران��ی در جبل الطارق کرده 
ب��ود. منظور از ی��ادآوری این ماجرا برای آن بود که جمهوری اس��امی 
ایران توانایی آن را دارد که بخواهد در صورت اقدام احمقانه آمریکا علیه 
نفتکش های ایران که راهی ونزوئا شده اند، از یکی از گزینه های خود 
استفاده کند و اقدام به توقیف نفتکش آمریکایی در خلیج فارس، دریای 
عمان و حتی فراتر از آن نماید. همه چیز بس��تگی به رفتار آمریکا دارد، 
جمهوری اس��امی نشان داده است که هر جا منافع ملی ایران به خطر 
بیفتد، بی درنگ واکنش نش��ان خواهد داد و تاکنون نیز در چند نوبت 
ای��ن امر را اثبات کرده اس��ت. زمانی که آمریکایی ه��ا در یک عملیات 
تروریستی سردار سلیمانی را به شهادت رساندند، پایگاه آمریکایی عین 
االسد در عراق موشکباران شد و ثابت کرد که جرأت، جسارت و توانایی 

باالیی در پاسخ به هر گونه تهدید و تعدی را دارد.
اگر آمریکا دست در ماجرای نفتکش های ایران، دست از پا خطا کنند، 
باید در انتظار واکنش��ی غیر قابل تصور باش��ند، جمهوری اسامی ایران 

می تواند آمریکا را شوکه کند یا به زبان خودشان سورپرایز نماید.
در ح��ال حاضر هنوز نفتکش های ایران به دریای کارائب نرس��یده اند، 
ای��ران نیز در واکن��ش به تهدیدات آمریکا اقدام��ات دیپلماتیک خود را 
انجام داده اس��ت، از نامه آقای ظریف به س��ازمان ملل تا احضار س��فیر 

سوئیس بخشی از واکنش سیاسی ایران به تهدید آمریکا است.
اما با ادامه تهدیدات آمریکا علیه نفتکش های ایران، ایاالت متحده 

باید منتظر واکنش فرماندهان نظامی نیز باشد، واکنشی که نشان می 
دهد نیروهای مسلح آماده هر گونه پاسخ به گستاخی آمریکا هستند و 
تردیدی نیست که در صورت هر گونه اقدام نظامی علیه نفتکش های 

ایران، واکنش تند و قاطعی نشان خواهند داد. اتاق خبر 24
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