
 پیگیری سفیر ایران برای انتقال
۲ زندانی ایرانی 

سللعید یاری سللفیر جمهللوری اسللامی ایران در 
مینسللک با آلکسی اسللتوک معاون دادستان کل 

باروس دیدار و گفت و گو کرد.
در این دیدار موضوع انتقللال زندانیان ایرانی مورد 
بحث و بررسللی قرار گرفللت. در این دیللدار، نامه 
وزارت دادگسللتری جمهوری اسامی ایران خطاب 
به دادستان کل باروس در خصوص انتقال زندانیان 

ایرانی تحویل طرف باروسی شد.
معللاون دادسللتان کل بللاروس در این دیللدار با 
تاکیللد بر روابط دوسللتانه بین ۲ کشللور، آمادگی 
طرف باروسللی را برای فراهم  کردن شرایط انتقال 
زندانیان ایرانللی و همکاری در جهللت انجام روند 

قضایی مربوطه اعام  کرد. ایسنا 

تاکید ایران و افغانستان بر رسیدگی 
جدی به حادثه هریرود

در دیدار معاون وزیر خارجه ایران با عبداهلل عبداهلل 
رییس مصالحه ملی افغانسللتان، دو طرف بر ادامه 
رسللیدگی ها به حادثه پیش آمده برای اتباع افغان 

در مرز دو کشور تاکید کردند.
به دنبال سللفر هیات بلندپایه دیپلماتیک جمهوری 
اسللامی ایران به کابللل به منظور بررسللی حادثه 
جان باختن اتباع افغان در مرز ایران و افغانسللتان، 
محسللن بهاروند معاون وزیر امللور خارجه ایران با 
عبداهلل عبداهلل، رییس شللورای عالی مصالحه ملی 
افغانسللتان دیدار و گفت وگو کرد. بر اسللاس اعام 
دفتللر عبداهلل، هیللأت جمهوری اسللامی ایران به 
ریاست »محسللن بهاروند«، معاون حقوقی وزارت 
خارجلله جمهللوری اسللامی ایللران که بللا هدف 
بررسللی حادثه ۱۳ اردیبهشللت ۱۳۹۹ در امتداد 
مرز جمهوری اسللامی افغانسللتان و ایران به کابل 
تشللریف آورده ، با رییس مصالحه ملی افغانسللتان 

دیدار کرد. تسنیم 

اخبار

 پیگرد قضایی مجرمان تروریستی 
ضروری است

انجمللن دفللاع از قربانیان تروریسللم در نامه ای به 
دبیرکل سللازمان ملللل متحد بر ضللرورت پیگرد 

قضایی مجرمان تروریستی تاکید کرد.
در این نامه خطاب به آنتونیو گوترش آمده اسللت: 
تبریللک جنابعالللی به مناسللبت بازداشللت آقای 
کابوگو، مجللرم جنایت نسل کشللی در رواندا برای 
فعاالن و دوسللتان حقوق بشر بسیار الهام بخش بود. 
همچنیللن نویدتللان مبنی بر اینکه این بازداشللت 
پیام قدرتمندی اسللت به تمامللی مجرمان که فرار 
از عدالللت ممکن نبوده، هرچند که یک ربع قرن از 
آن نیللز بگذرد، جان تازه ای بر پیکر بی رمق عدالت 

جهانی بخشید.
انجمن دفاع از قربانیان تروریسم یادآور شد: اشاره 
جنابعالی بر ضرورت پایان بخشللی به بی کیفری به 
عنوان پیش زمینه ای در جهت تثبیت صلح، امنیت 
و عدالللت در جهان بسللیار حائز اهمیت اسللت که 
تحقللق این ضرورت مغفول مانده می تواند تا حدود 

زیادی از تکرار جرایم جلوگیری کند.
انجمن دفاع از قربانیان تروریسللم با تاکید بر اینکه 
هللزاران بازمانده فجایللع تروریسللتی در ایران نیز 
منتظر اخباری مشابه در خصوص مجرمان، آمران و 
سیاستگزاران پشت پرده فجایع تروریستی در ایران 
هسللتند، خاطرنشان کرد: مرور یک نمونه از صدها 
مورد از حوادث تروریستی در ایران مشکات برزخ 
بی کیفری را بیشللتر روشن خواهد کرد که ماجرای 
آقای محمدرضا کاهی صمدی متهم فاجعه هفتم 

تیر ۱۳۶۰ تهران یک نمونه از آنها است.
انجمن دفاع از قربانیان تروریسللم یادآور شللد: این 
مجرم تروریسللتی پس از جنایت هفتم تیر ۱۳۶۰ 
تهران به عراق و سپس آلمان و هلند متواری شده 
و با هویت جعلی، علی معتمد، تحت حمایت قانون 
پناهندگی، تا چند سال پیش در شهر المیره هلند 
زندگی می کرده و سللپس به طرز مشکوکی به قتل 
می رسللد و با همین هویت جعلی علی معتمد و آن 
هم با پسللوند شهید در قبرستان شهر المیره هلند 
مدفون شده است. انجمن دفاع از قربانیان تروریسم 
خاطرنشللان کرد: مرور دقیق پروسه این جنایتکار 
در فرار از عدالت تا حللدود زیادی می تواند عواقب 
بی کیفری را در جهان روشن کرده و مشخص کند 
که چگونه سازمان تروریسم پس از مردن مجرم نیز 
از روشن شدن حقایق جلوگیری می کند و همچنان 

در پی فریب افکار عمومی تاش می کند. ایرنا 

گزارش

مرکز سوفان:

استیصال آمریکا در برابر 
ایران و ونزوئال 

یللک مرکز امنیتی مسللتقر در نیویورک با اشللاره به اینکه 
ایللران و ونزوئا تحریم هللای آمریکا علیه دو کشللور را به 
چالش کشیده اند نوشته واشنگتن گزینه های چندانی برای 

مقابله با این چالش ندارد.
گروه اطاعاتی سللوفان که مسللتقر در نیورک و وابسته به 
علی سللوفان عضو سابق اف بی آی است در تحلیلی با اشاره 
به ورود نفتکش های حامل سللوخت ایران به قلمرو ونزوئا 
گللزارش داد که ایران و ونزوئا، ایاالت متحده آمریکا را به 

چالش کشیدند.
گروه امنیتی سللوفان خاطرنشان کرده ایران از روز ۲5 ماه 
مه،   ارسللال پنج نفتکش حامل بیش از یک و نیم میلیون 
بشللکه بنزین )۶۰ میلیون گالن( و مشتقات نفتی را روانه 

آب های ونزوئا کرد.
مرکز سللوفان در ادامه خاطرنشان کرده این اقدام مشترک 
ایران و ونزوئا اقدامی برای به چالش کشللیدن سیاسللت 
دولت ترامپ اسللت که در تاش بللوده با وضع تحریم های 
سللختگیرانه علیه ایران و ونزوئللا عرصه اقتصادی را بر دو 
کشور تنگ کند. دولت آمریکا با اعمال تحریم های یکجانبه 
و غیرقانونللی صادرات محصوالت انللرژی ایران و همچنین 
معامله با کشور ونزوئا را ممنوع اعام کرده است. بسیاری 
از کشورهای دنیا به صورت لفظی با این تحریم ها  مخالفت 

کرده اند اما اقدامی برای در هم شکستن آن انجام نداده اند.  
مرکز سوفان در گزارش خود تصریح کرده سیاست آمریکا 
در ونزوئا بر سللرنگونی دولت نیللکاس مادورو و روی کار 
آوردن خللوان گوایللدو رئیس جمهور خودخوانللده ونزوئا 
استوار شده؛ واشللنگتن در ایران در تاش است با پیشبرد 
سیاست فشار حداکثری از حمایت های تهران از گروههای 

مقاومت در منطقه جلوگیری کند.
مرکز سوفان نوشته است: گزینه های آمریکا برای مقابله با 
چالش جدید ایران و ونزوئا محدود است.  صداوسیما 

 موض�وع  انتق�ال م�واد حامل س�وخت از ایران به 
ونزوئال چقدر مورد اهمیت است؟

 جمهللوری بولیللواری ونزوئللا امللروز پرچم مبللارزه خود 
علیه قللدرت  امپریالیسللتی آمریکا که با تحمیللل اقدامات 
زورگومدارانه و یکجانبه گرایانه ایاالت متحده آمریکا عرصه 
را جهللت پیشللرفت اقتصادی ما تنگ کللرده بیش از پیش 
برافراشللته تر کرده اسللت. این اقدامات باعللث جلوگیری از 
توسللعه صنعت نفتی ما شده و یکی از بخش هایی است که 
در کشللور ما بیشترین آسیب را دیده اسللت؛ اقداماتی که 
نقض حقوق بین الملل و مفاد منشللور سللازمان ملل است 
و در برابللر دیدگان رضایتمند برخللی از دولتهایی که آلت 
دسللت )آمریکا( هستند انجام می شود. به دلیل این تحریم 
جنایتکارانه پاالیش نفت ما مختل شده و باعث ایجاد بحران 
مواد سوختی شللده است  و این بحران به مردم ونزوئا نیز 
کلله در برابر ضربات امپریالیسللم ایاالت متحللده مقاومت 

همیشگی خود را حفظ کرده اند آسیب زده است.
رسللیدن نفتکش های جمهوری اسللامی ایران به ونزوئا 
که حامل سللوخت و عزت بوده و مبّین شللجاعت مردمان 

از طریق دولتهایشللان اسللت، بیش ازهر چیزی به نمادی 
از همبستگی بین کشللورهای برادر تبدیل شده، و نشانگر 
روحیه مبارزه طلبی دو ملتی اسللت که تسلیم ناپذیر بوده 
و راه حل مسللالمت آمیزی را همگام بللا حقوق بین الملل 
عمومللی و مقررات تجللارت بین الملل یافته انللد. مردمانی 
که مدافع تجارتی عادالنه هسللتند و رابطه دوجانبه برپایه 
اعتماد و دوسللتی را در طی 7۰ سللال ایجاد کرده اند که با 
روی کارآمدن رئیس جمهور »هوگوچاوز فریاس« بر مسند 

قدرت قوت گرفت. 
امروز هر دو ملت همبستگی که کشور ما در سال ۲۰۰8 با 
رهبری فرمانده چاوز از خود بروز داد را به خاطر می آورند. 
شللخصی که با آگاهی از دشواری و مصائبی که تحریم های 
غیرقانونی و یکجانبه گرایانه ای که امپریالیسم ایاالت متحده 
و هم پیمانانش بر ایران تحمیل می کرد تصمیم شللجاعانه 

گرفت و به ملت برادرمان ایران سوخت ارسال کرد.

  چ�ه اطالعاتی پیرامون احتمال مداخله آمریکا در 
روند ارسال وجود داشت؟ و به چه دلیل آمریکایی ها 

مداخله نکردند؟
این روندی است که هنوز به پایان نرسیده است، به طوری 
کلله هم ایران و هم ونزوئا در سللایه تهدیللد مداوم ایاالت 
متحللده هسللتند. همانطور کلله به خاطر داریللد در تاریخ 
۱7 می آقللای محمدجواد ظریف وزیللر امورخارجه ایران، 
با ارسللال نامه ای به آنتونیو گوترش دبیرکل سللازمان ملل 
متحد نسبت به تحرکات آمریکا در اعزام نیروی دریایی به 
منطقه کارائیب با هدف مداخله و ایجاد اختال در ارسللال 
محموله سللوخت ایران به ونزوئا هشللدار داده بود و ابراز 

داشللت که هرگونه اقللدام این چنینللی غیرقانونی و نوعی 
دزدی دریایی است و آمریکا مسئول هرگونه پیامد ناشی از 

این اقدام غیرقانونی است.
همچنین حائز اهمیت اسللت که  در تاریخ ۲۰ می، نیروی 
دریایی ایاالت متحده هشللداری را صادر کرد مبنی بر این 
که "شناورهایی که به فاصله کمتر از ۱۰۰ متر به ناو ایاالت 
متحده نزدیک شللوند به عنوان تهدید قلمداد می شللود." 
به طللوری که آنها تمرین های نظامللی را با مهمات واقعی 
در خلیللج فارس آغللاز کردند که به نوعللی جهت ارعاب و 
تحریک ایران  با توجه به پیشینه دستور صادر شده توسط 
رئیس جمهور ترامپ به نیروی دریایی ایاالت متحده مبنی 
بر منهدم کردن و نابودی کشللتی هللای ایرانی که احتماالً 
مزاحمتی را برای کشللتی های آمریکایی ایجاد کرده بودند 

انجام می شد.
یا شما می دانید که طی این ماموریت، آمریکایی ها از طریق 

کانال هایی به ایران یا ونزوئا هشدار دادند؟
 در ایللن رابطلله اطاعاتی نللدارم، در عین حللال ناوهای 
آمریکایللی در دریای کارائیب مسللتقر هسللتند و در حال 
عملیللات احتمالی مبللارزه علیه مواد مخللدر و روانگردان 
هستند، اما در لفافه می دانیم که این یک عملیات محاصره 
دریایی علیه جمهوری بولیواری ونزوئا است برای ممانعت 
از ورود کشللتی ها از راه دریا کلله حامل اقام دارویی، مواد 
غذایی و موادمشللتقات نفتی هسللتند، و ایللن گونه زمینه 
را جهللت جلوگیللری از فراهم کردن شللرایطی برای مردم 
ونزوئا جهت برون رفت از این بحرانی که ماحصل اقدامات 
زورگویانه، یکجانبه گرایانه و برون مرزی دونالد ترامپ علیه 

وطن بولیوار است را فراهم می کنند.

نکته قابل توجه آن اسللت که ماه پیش، وزارت دادگستری 
ایاالت متحللده از طریق »ویلیام بار دادسللتان کل پرونده 
زننللده ای در ارتبللاط با اعللام جرم علیلله رئیس جمهور 
ونزوئللا نیکاس مادورو موروس و دیگر مقامات عالی رتبه 
حکومتی منتشر کرده و ۱5 میلیون دالر برای اطاعاتی که 

منجر به دستگیری رئیس جمهور شود را تعیین نمود. 

  چرا ونزوئال تصمیم گرفت برای اس�کورت نفتکش 
نیروی نظامی بفرستد؟

 اسللکورت هوایللی و دریایی از نفتکش های ایرانی توسللط 
نیللروی دریایللی و هوایللی نظامللی بولیواری، بخشللی از 
دستورالعمل صادره رئیس جمهور نیکاس مادورو موروس 
بود در مقابل مواضللع احتمالی برخی قدرت های خارجی 
وهدف شللان که جلوگیری از رسللیدن کشتی ها به مقصد 
بود. نیروی مسلللح ما  اسللتقال وحاکمیت ملت ونزوئا را 
منطبق با قانون اساسللی و این بار با اقدامات پشللتیبانی و 
امنیت از پنج نفتکش ایرانی تا رسیدن به منطقه دریایی و 
تحت حاکمیت کشللورمان تضمین کرد. و این یک اولویت 
اسللت و انسللجام و اقتدار از نیروی مسلللح بولیواری را به 

منصه ظهور می گذارد.
تاثیللر تحوالت اخیللر را در روابللط دو کشللور همزمان با 

فشارهای آمریکا بر هر دو طرف چگونه ارزیابی می کنید؟
رویدادهای اخیر حاکی از تقویت روابط دوجانبه اقتصادی، 
تجاری، و همکاری های بین دو کشللور اسللت. موردی که 
فتللح باب عصرجدیللدی در زمینه تبادل تولیللد در مقابل 
اقدامات زورگومدارانه یکجانبه گرایانه و برون مرزی اسللت 
که از جانب آمریکا تحمیل می شللود، و این نشان می دهد 
کلله قطعاً می توان با موفقیت و به شللیوهای صلح آمیز و با 
احترام به مقررات بین المللی در برابر امپریالیسللم آمریکا و 

هم پیمانانش صف آرایی کرد.

گزارش

پایگاه خبری لبنانی در یادداشللتی با بررسی 
ابعاد مختلف ورود موفقیت آمیز نفتکشللهای 
ایرانللی به ونزوئا پرداخت و این اقدام تهران 
را نوعللی دفاع از خود و مقدمه رویای صادقه 

از بین رفتن هژمونی آمریکا تفسیر کرد.
پللس از آنکه همه پشللت جمهللوری بولیللواری ونزوئا را 
خالی کردند و آن را طعمه دیگری برای محاصره کشللنده 
آمریکایللی قرار دادند تا دونالللد ترامپ به آن افتخار کند و 
این کشللور از نقصان شدید در تامین بنزین مورد نیاز خود 
رنج ببرد، تنها ایرانی ها تصمیم گرفتند با این چالش مواجه 
شللوند و پس از ارسال یک نفتکش به سوریه، پنج نفتکش 
خود را طی توافقی با کاراکاس به ونزوئا ارسللال کردند که 
یکی پس از دیگری وارد سللواحل این کشللور می شوند، تا 
دسللت کم نیاز 5۰ روز این کشور را تامین کنند. همچنین 
قرار است مهندسللان ایرانی پاالیشگاه های ونزوئا را که به 
شللدت از کمبود قطعات یدکی به دلیل تحریم های آمریکا 

رنج می برند، احیا کنند.
پایگاه خبری لبنانی االخبار در یادداشللتی به قلم » سعید 
محمللد«  به تحلیل این اقللدام ایران در تاش برای از بین 
بللردن هیمنه و هژمونللی آمریکا پرداخت و آن را سللیلی 

محکم تهران به صورت واشنگتن توصیف کرد.
در این یادداشللت آمده است: اگر سللمیر امین اندیشمند 
مارکسیسللت مصری، امللروز در کنار ما بللود،  بیش از ما 
خرسللند می شللد کلله نظاره گللر ورود نفتکللش فورچون؛ 
نخسللتین نفتکش بزرگ ایرانی  به آبهای منطقه ای ونزوئا 
تحت نظللارت یگان های دریایللی و جنگنده های بولیواری 
باشد و ببیند که »نیکوالس مادورو« رئیس جمهور ونزوئا 
با سام علیکم از ایرانی ها تقدیر می کند. دست کم بر اساس 
آنچه که در صفحه های نخسللت دو روز پیش روزنامه های 
عبری زبان منتشللر شد، این اقدام ایران، سیلی محکمی به 

واشنگتن به شمار می آید. 
بر اسللاس ایللن یادداشللت، این اقللدام تهران سللمبلی از 
وعده های اسللتراتژیک آن و مقدمه رویللای صادقه در هم 
شکسللتن هژمونی آمریکا در جهان از طریق ایجاد ائتاف 
مخالف آن در کشللورهای آمریکای جنوبی به شمار می آید 
که مرکزیت و محوریت امپریالیسللم غربی را کنار می زند و 

به ملت ها دیگر امید می بخشد.
ارزش مالی پنج کشتی حامل سوخت ایران برای کاراکاس  
حداقللل ۴۶ میلیللون دالر آمریکایی اسللت و هللر یک از 
آنها نیاز کشللور ونزوئللا بللرای ده روز را تامین می کند و 
ایللن 5۰ روز فرصت گرانبهایی برای این کشللور به شللمار 
می رود که ونزوئا به شللدت به آن نیاز داشللت. به ویژه که 
پاالیشللگاه های آن به دلیللل محاصره و تحریللم آمریکا از 
وارد کردن قطعات یدکی اساسللی و مواد ویسکوزیته برای 
پاالیش نفت تعطیل شللده اند. این امر پس از آنکه روسللیه 
نیز به دلیل تحریم های آمریکا بر شللرکت های خود مجبور 
شللد تا غول نفتللی »روس نفت« را از ونزوئللا خارج کند، 
تشدید شد. روس نفت تا مدتی پیش نیز اداره ۶۰ درصد از 
تولید نفت در جمهوری ونزوئا را برعهده داشت و  نیازهای 
بازار داخلی آن را برای مشتقات نفت تصفیه شده )دیزل و 

بنزین( ، تأمین می کرد.
معامللله صورت گرفته بللا تهران در چارچللوب یک توافق 
گسللترده صللورت گرفت کلله شللامل پشللتیبانی فنی و 
تجهیزاتی مهندسللان ایرانی از پاالیشگاه های ونزوئا برای 
احیای مجدد آن پس از گذشت تقریبا یک سال از تعطیل 
شللدن آن، است. واشللنگتن تاش می کند تا این برنامه ها 
را طریق متقاعد کردن کشللورهایی که در واقع پل هوایی 
میان تهران و کاراکاس به شمار می آیند، متوقف کند و این 
کشورها را به جلوگیری از پرواز هواپیماهای حامل قطعات 
یدکی و سللایر مواد و تجهیزات اساسی نفتی برای ونزوئا 

ترغیب کند.اما دست کم تاکنون موفق نشده است.
نویسللنده در ادامه، تهدیدهای آمریکا که شللخص دونالد 
ترامپ خود در واکنش به اعزام نفتکشهای ایرانی به ونزوئا، 
هدایت آن را در دست داشت و مدعی می شد که از رسیدن 
این نفتکش ها حتی با توسل به زور جلوگیری خواهد کرد، 
در چارچوب جنگ مسللتمر آمریکا با نظللام بولیواری بود 
که قدمت آن به ۲۰ سللال می رسللد. این جنگ با محاصره 
اقتصادی، دریایی و هوایی کشللنده در سال ۲۰۱7، تشدید 
شللد تا از انتخاب نیکاس مادورو به عنوان جانشین هوگو 
چاوز در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱8 جلوگیری شود. 
امللری که در می همان سللال روی داد و وی با رأی باالی 
مردمی به ریاسللت جمهوری رسللید و قرار است تا ۲۰۲5 
در این پسللت بماند.  بر اساس این گزارش، با این انتخاب، 
حمایللت از گروه های مخالف در ونزوئا و تکرار ایجاد هرج 
و مرج و اغتشللاش و حتی برنامه ریزی برای ترور مادورو و 
معاونان ارشد او طی یک رژه نظامی در پایتخت از اقدامات 

بعدی آمریکا در این جنگ بود.
سللعید محمللد می نویسللد: ایرانی هایللی کلله در مقابله با 
تهدیدهللای آمریکا مبنی بر هدف قرار گرفتن در کارائیب، 
مقاومتی سللخت و استثنایی از خود نشان دادند، با آرامش 
و اطمینان با برگه های خللود بازی و اعام کردند، هرگونه 
تعدی آمریکا به این نفتکشللها با پاسخ فوری و مشابه ایران 
علیه کشتی ها و یگان های دریایی آمریکا در خلیج ]فارس[ 

همراه خواهد شد.
نویسنده در ادامه به ماجرای پاسخ ایران به بحران نفتکش 
خود در مسللیر سللوریه  که بللرای مدتللی در جبل طارق 
متوقف شده بود، و نیز پاسخگویی به ترور سپهبد سلیمانی 
اشاره کرد و نوشت: تهران در پاسخ به این اقدام یک کشتی 
انگلیسللی را توقیف کللرد و تنها پس از حرکت نفتکش آن 
به سللوی بندر طرطوس این کشتی را آزاد کرد. در واکنش 
به ترور ژنرال سلللیمانی نیز، به صورت از پیش اعام شده، 

پایگاه عین االسد آمریکا در عراق را هدف قرار داد.
طبعا هیچ کس شللکی درباره توانمنللدی عملی تهران در 
ارائه شللریان حیات به صورت مستمر به کاراکاس و مقابله 
با تهدیدهای احتمالی آمریکا آن هم در شللرایطی که خود 
تهران تحت محاصره و تحریم است، ندارد. در شرایطی که 
کشورهای بزرگی چون روسیه و چنین از ارائه حمایت کافی 
به ونزوئا برای عبور از این مرحله از جنگ با واشللنگتن با 

کمترین خسارات وارده، عقب نشینی کرده اند

ایرانی هللا با این نفتکش هللای خود که علنا هللزاران مایل 
دریایللی را به سللوی ونزوئا طی کردند، جبللروت نظامی 
غرب را به چالش کشیدند و به محاصره و تحریم آمریکایی 
پایبند نماندند و پایگاه های نظامی آمریکا در خلیج ]فارس[ 
را به یک بار استراتژیک که بر شانه های واشنگتن سنگینی 
می کنللد، تبدیل کردنللد. آنها در این قللرارداد با ونزوئا از 
طریق خطوط امدادرسانی هوایی و دریایی از یک کشور در 
آمریکایی جنوبی به کشور دیگر می روند تا مواد و تکنولوژی 
حساسللی را که مطلقا از طریق شبکه سرمایه داری آمریکا 

میسر نشده بود، ارائه کنند.
نویسللنده در ادامه به شیوه معامله مالی ایران با کشورهای 
غیرهسته ای در آمریکای جنوبی بدون تبدیل کردن ارزش 
قراردادهای خود به پللول نقد آمریکایی که موجب تقویت 
هژمونی واشللنگتن می شللود، اشللاره می کند و می نویسد: 
ایللن قرارداد تنها مقدمه و افتتاحیه تحقق یک رویا اسللت 
و مللا واقعا هنوز از ایجاد یک بلوک ویژه میان کشللورهای 
آمریللکای جنوبی و ایجاد یک جهان مللوازی دارای توازن 
در مقابله با امپریالیسللم غربی که صرفا از تسلللیم شللدن 

طرف های تحت سلطه تغذیه می کند، دور هستیم.
وی نوشللت که این قرارداد و معامله صللورت گرفته میان 
ایران و ونزوئا در پکن و مسللکو و برلین و توکیو بررسللی 
خواهد شللد و هملله منتظر تغییللر ماهیت هللر دو طرف 
آمریکایللی و ایرانی خواهند ماند. آمریکایی که  حسللاب و 
کتاب های لحظه ای آن را ناامید کرده، نخواهد پذیرفت که 
سلیقه ای جهانی بر پایه خدشه وارد شدن به هژمونی آن از 
سللوی ایران ایجاد شود و ممکن است بر شدت تهدیدها و 
فشارهای خود بیافزاید و در مقابل ایران نیز پس از شکستن 
این دیوار صوتی، دیگر از این بیشللتر از خود نرمش نشللان 
نخواهد داد. بی تردید اعتماد به نفس بیشتری در مقابله با 
تحریم و محاصره خواهد داشت. نویسنده در پایان با اشاره 
به افزایش امیللد در خاورمیانه در ایجاد یک روحیه جدید 
برای همبستگی جنوب-جنوب با دمشق که در حال مبارزه 
با سیاسللت تحریمی کشنده آمریکایی است، می نویسد که 
ایللن تحریم های اعمالی علیه سللوریه بسللیار شللدیدتر از 
تحریم ها علیه ونزوئا است  زیرا طرف های مطیع آمریکا با 
تمام توان خود و در تاش بی سللابقه ای در حال انجام آن 
هستند. اسرائیلی ها، نظامیان ترکی و اردنی، سیاستمداران 
و احزاب در لبنان، عراق و شللمال سللوریه از جمله همین 

طرف های مطیع و فرمان بر آمریکا هستند. فارس 
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چگونه نفتکشهای ایرانی سقف 
هژمونی آمریکا را فروریخت؟

مجلس دانا و توانا پشتوانه دیپلماسی است
سللخنگوی وزارت امللور خارجلله ایران مجلللس دانا و توانا را پشللتوانه 
دیپلماسللی خواند و تشکیل فراکسللیون دیپلماسللی را فتح بابی برای 

تعامل دلسوزانه و مسئوالنه در دوره جدید برشمرد.
سید عباس موسوی در توئیتی با انتشار تصاویری از آغاز به کار مجلس 

یازدهم نوشللت: مجلس دانا و توانا پشتوانه دیپلماسی است. پشت گرمی 
ما به ارتباط دو سویه با این نهاد مردم ساالر در رأس امور است.

وی افللزود: وزارت امور خارجه در روز شللروع مجلس یازدهم ضمن اسللتقبال از 
دیپلماسللی پارلمانی، خبر تشکیل فراکسیون دیپلماسی را فتح بابی برای تعامل 

دلسوزانه و مسئوالنه در دوره جدید می داند.
یازدهمین دوره مجلس شورای اسامی دیروز با حضور سران قوا و جمع دیگری 
از مسللئوالن و فرماندهان کشللوری و لشللکری در سللاختمان بهارستان مجلس 

شورای اسامی برگزار شد. وزارت خارجه 

فشار آمریکا به استونی برای حضور در ائتالف دریایی 
وزارت دفاع اسللتونی از تماسهای دولت آمریکا برای پیوستن این کشور 
بلله ائتاف دریایی ایاالت متحده در تنگه هرمللز و اعزام تعداد کمی از 

افسران نیروی دریایی خود به منطقه خبر داد.
وزارت دفللاع اسللتونی اعام کرده که تعللدادی از افسللران خود را به 

ماموریت دریایللی آمریکا در تنگه هرمز اعزام میکند. یوری لوییک وزیر 
دفاع اسللتونی در ایللن زمینه گفت: »دولت آمریکا با تماس با ما پیشللنهاد 

مشللارکت در این ماموریت را ارائه کرد. این ماموریتی مهم در دفاع از تردد آزاد 
دریانوردی در سللطح بین المللی است. اسللتونی اعام کرده قصد اعزام حداکثر 
پنج پرسللنل نیروی دریایی خود را برای پیوسللتن به ائتاف آمریکا دارد اما در 
برهه کنونی تنها به اعزام یک افسللر اکتفا میکند. ظاهرا دولت اسللتونی در حال 
رایزنی با مقامات بحرینی، میزبان پایگاه پنجم دریایی آمریکا در منطقه است تا 

مصونیت دیپلماتیک برای نیروهای خود بگیرد. ؟؟؟؟؟؟؟؟

مطیع کردن دولت سرکش آمریکا 
سللفیر ایران در کاراکاس گفت: مطیع کردن دولت متجاوز و سرکش 
آمریکا نسبت به مسئولیت هایش در قبال قواعد و معاهدات بین المللی 
و احترام به آزادی دریانوردی و آزادی تجارت، مهم ترین اثر راهبردی 
رسللیدن  نفتکش ها به  ونزوئا به شللمار می رود. حجت اهلل سلطانی در 

توئیتی نوشللت: مطیع کردن دولت متجاوز و سرکش آمریکا نسبت به 
مسللئولیت هایش در قبال قواعد و معاهدات بین المللی و احترام به آزادی 

دریانوردی و آزادی تجارت مهم ترین اثر راهبردی رسللیدن  نفتکش ها به  ونزوئا 
به شمار می رود. وی افزود: جامعه بین الملل و  سازمان ملل متحد از سال ها قبل 
منتظر و شایسللته چنین پیروزی بودند.  سللفیر ایران همچنین در گفت وگویی 
عنللوان کرد:  خبللر انتقال ۹ تن طا از ونزوئا به ایران دروغ اسللت، زیرا راه های 
دیگللری همچون معامللله پایاپای و صادرات نفت در برابللر کاال و مواد غذایی از 

جمله قهوه و کاکائو وجود دارد. مهر 

 س�فیر ونزوئ�ال در ته�ران معتق�د اس�ت رس�یدن 
نفتکش های حامل سوخت ایران به بنادر کشورش نشان 
دهن�ده روحیه مبارزه طلبی و تس�لیم ناپذیری دو ملت 

ایران و ونزوئال مقابل زورگویی آمریکاست.
خبر اعزام پنج نفتکش سوخت از جانب جمهوری اسالمی 
ایران به مقصد جمهوری بولیواری ونزوئال از هفته گذشته 
در صدر اخبار بین المللی قرار گرفته و تمام رس�انه های 
 جه�ان ب�ه آن پرداخته اند و هنوز ب�ه تحلیل جوانب آن 
م�ی پردازن�د. به دلی�ل اهمیت موضوع تس�نیم با آقای 
»کارل�وس آنتونیو آل�کاال کوردونس« س�فیر ونزوئال در 

تهران به گفت وگو پرداخت.

چرا اعزام نفتکش های ایران به ونزوئال مهم است


