
آمادگی شرکت های ایرانی برای 
فعالیت در کشت فراسرزمینی 

س��فیر جمه��وری اس��امی ای��ران در برازیلیا در 
دی��دار ب��ا رئی��س ایال��ت مات��و گروس��و برزیل از 
آمادگی ش��رکت های ایرانی برای فعالیت در کشت 

فراسرزمینی این ایالت خبر داد.
حس��ین قریبی در این دیدار بر آمادگی ایران برای 
حفظ، گس��ترش و متنوع  س��ازی روابط اقتصادی 
ب��ا ایالت ماتو گروس��و ب��ه وی��ژه در زمینه تجارت 
محصوالت کش��اورزی و زمینه های وابسته با توجه 
به ظرفیت ه��ای باالی اقتصادی ای��ن ایالت تأکید 
کرد. قریبی همچنین به آمادگی شرکت های ایرانی 
برای  فعالیت در زمینه کش��ت فراسرزمینی در این 
ایالت اش��اره کرد. رئیس ایالت ماتو گروس��و برزیل 
هم در این دیدار ضمن اش��اره به جایگاه کشورمان 
در تج��ارت ب��ا ای��ن ایال��ت و آمادگی ب��رای ارائه 
تس��هیات به تجار و فعاالن ایرانی برای اس��تفاده 
از ظرفیت ه��ای ای��ن ایال��ت، خواس��تار همکاری 
نزدیک تر دو طرف برای رسیدن به سطح باالتری از 

همکاری های دوجانبه شد.  صداوسیما 

دیدار معاون وزیر خارجه ایران با 
دبیرکل اوپک

محس��ن بهاروند معاون امور حقوق��ی و بین المللی 
وزارت ام��ور خارج��ه جمهوری اس��امی ایران که 
به منظور ش��رکت در نشست شورای حکام آژانس 
بین المللی انرژی اتمی به وین سفر کرده، با »محمد 
سیونوس��ی بارکیندو« دبیرکل اوپک در وین دیدار 
و گفت و گ��و ک��رد. در این دیدار که در ش��صتمین 
س��الگرد تاسیس اوپک انجام ش��د، طرفین آخرین 
تح��والت در حوزه انرژی و چش��م انداز پیش رو را 

مورد بحث و بررسی قرار دادند. 
 باشگاه خبرنگاران 

اخبار

هیچ کشوری اجازه دخالت در امور 
داخلی ایران را ندارد

تحلیلگ��ر مس��ائل بینالملل گفت: غربیه��ا خود را 
تم��دن برتر میدانند؛ به همین دلیل به خودش��ان 
اج��ازه دخالت در امور داخلی کش��ورهای دیگر را 

می  دهند.
س��ید محمد مرندی در واکنش ب��ه دخالت برخی 
کش��ورهای غربی در امور داخلی کشورمان، عنوان 
کرد: کش��ور های غربی به خودشان اجازه می دهند 
در همه امور دخالت کنند به دلیل اینکه خودشان 

را برتر از بقیه می دانند.
مرندی با اش��اره به اینکه دولت ه��ای غربی صد ها 
س��ال در دنیا استعمار کرده و اس��تعمار می کنند، 
اظهار کرد: آن ها خودشان را محق و قبیله و تمدن 
برتر و می دانند. می بینیم که کش��ور های غربی در 
یمن همراه با رژیم س��عودی چه کردند؛ در سوریه 
همراه با سعودی، ترکیه و اسرائیل چه کردند و در 
کش��ور هایی مثل لیبی، ونزوئا، کوبا، افغانس��تان و 

عراق بیشترین نقض حقوق بشر را داشتند.
وی در ادامه بیان کرد: در آمریکا شاهد این هستیم 
که پلیس این کشور براحتی مردم را بدون دادگاه و 
قاضی می کشد؛ اما سفیر آلمان در آمریکا، کلمهای 
درباره این اقدام صحبت نمیکند؛ بنابراین مشخص 

است که این جنگ تبلیغاتی است.
مرندی افزود: اگر س��فیر آلم��ان در مورد جنایات 
پلیس و نیرو های مسلح آمریکا در کشور خودشان 
و نه در کش��ور های منطقه م��ا، صحبتی می کرد و 
بعد درباره اتفاقات داخلی ایران صحبت می کرد، آن 
زمان می شد گفت که شاید این اقدام کاما سیاسی 

نباشد؛ اما این موضوع مثل روز روشن است.
کشور های دیگر اجازه دخالت در امور داخلی کشور 
ما را ندارند و این خاف حقوق و مقررات بین الملل 
است این تحلیلگر دخالت کشور های غربی در امور 
داخل��ی ایران را غیرقانونی عن��وان کرد و گفت: به 
هرحال کش��ور های دیگ��ر اجازه دخال��ت در امور 
داخلی کش��ور م��ا را ندارند و ای��ن خاف حقوق و 
مق��ررات بین  المل��ل اس��ت. مرندی بابی��ان اینکه 
اروپایی ه��ا و غربی ها خود را تم��دن برتر می دانند، 
ادام��ه داد: در دنیا مقررات و حقوق بین  الملل فقط 
روی ش��رقیها اعمال می  ش��ود و کش��ور های غربی 
می توانن��د ه��ر کاری که دلش��ان می  خواهد انجام 
بدهن��د. به کش��ور های دیگر حمل��ه کنند، تحریم 
کنن��د، از پهپاد برای آدم کش��ی اس��تفاده کنند، 
قوانین بین المللی و تجاری را به نفع خودشان وضع 
کنند و با این وجود طلبکار هم هستند و خودشان 

را مافوق قانون میدانند. ایرنا 

از نگاه دیگران 

گزارش

گزینه ه��ای زیادی ب��رای واکنش ایران در قاب��ل اقدامات 
آمری��کا وج��ود دارد، خروج از برجام، خ��روج از ان پی تی،  
خارج ش��دن از پروتکل الحاقی و گزینه های دیگر، اما ایران 
تاکنون با صبر اس��تراتژیک خود س��عی ک��رده تا بهترین 
گزینه را در زمان مناس��ب اجرا کند، هر چند احتمال دارد 

همه گزینه ها قابلیت اجرایی داشته باشد.
کارش��ناس مسائل آمریکا معتقد اس��ت، بهتر است ایران تا 
انتخابات آمریکا صبر کند و بعد از مش��خص ش��دن نتایج 
انتخابات در این کشور در آبان ماه جاری به فراخور شرایط، 
اقدام مناسب را در برابر همه گستاخی های آمریکا انجام دهد.

ت��اش رییس جمهور آمریکا برای اعمال مجدد تحریم های 
س��ازمان ملل علیه ایران در ش��رایطی صورت گرفته است 
که متحدان جهانی و همچنین مخالفان واشنگتن، صراحتا 

اعام کرده اند با آن مخالفت خواهند کرد.
آمری��کا قصد دارد ب��ه طور یکجانبه بازگش��ت تحریم های 
س��ازمان ملل علیه ایران را اعام کند، اقدامی که به نوشته 
خبرگ��زاری فرانس��ه عاوه ب��ر انزوای دیپلماتیک بیش��تر 
واش��نگتن، خطر افزایش تنش های بین المللی را به همراه 
دارد. الیوت آبرامز نماینده ویژه دولت ترامپ در امور ایران 
در این خصوص ادعا کرده: تقریباً همه تحریم های سازمان 
ملل علیه ایران آخر هفته ساعت ۸ شِب ۱۹ ام )سپتامبر( به 

وقت شرقی )نیمه شب به وقت گرینویچ( بازمی گردد.
ام��ا در این مورد آمری��کا تقریباً در جهان تنهاس��ت. همه 
قدرت های بزرگ دیگر، چین، روس��یه و همچنین متحدان 

اروپایی آمریکا این ادعا را به چالش کشیده اند.
در ادام��ه این گزارش این س��وال مطرح ش��ده که چطور 
س��ازمان ملل به این بن بست بین آمریکا و سایر کشورهای 

جهان رسیده و برای پاسخ به آن به عقب برگشته است. 
اواس��ط اوت دول��ت دونال��د ترام��پ وقت��ی ت��اش کرد 
محدودیت های تس��لیحاتی علیه ای��ران را که در ماه اکتبر 
منقضی می شود، تمدید کند، متحمل شکستی قابل توجه 
در ش��ورای امنیت س��ازمان ملل ش��د. بعد از این جلسه، 
»مایک پامپئو« وزیر خارجه آمریکا حمله تندی به متحدان 
اروپایی آمریکا، )فرانسه، بریتانیا و آلمان( کرد و آن ها را به 
جانبداری از ایران متهم کرد. سرانجام روز ۲۰ اوت آمریکا 
در اقدامی بحث برانگیز به مکانیس��م ماش��ه متوسل شد تا 
بتواند همه تحریم ها علیه ای��ران را یک ماه بعد بازگرداند. 
تحریم هایی که در س��ال ۲۰۱۵ بعد از امضای توافق برجام 
برداش��ته شد. اما ترامپ مدعی شد این توافق که در دولت 
باراک اوباما به امضا رس��ید، ناکافی است و در سال ۲۰۱۸ 
آمری��کا را از آن خارج کرد و س��پس تحریم های یکجانبه 

واشنگتن علیه ایران را بازگرداند و آن ها را گسترش داد.
در حال حاضر آمریکا ادعا می کند همچنان یک مش��ارکت 
 کننده در برجام اس��ت، فقط ب��رای این که بتواند از گزینه 
اسنپ بک )بازگشت سریع تحریم ها( استفاده کند. این در 
حالی اس��ت که تقریباً همه اعضای ش��ورای امنیت توانایی 
واش��نگتن برای انجام این چرخه را زیر سوال برده و شورا 

هم اقدامات دیگر اتخاذ نکرده است.
اما به نوشته خبرگزاری فرانسه، گوش آمریکا بدهکار نیست 
و دول��ت ترامپ جوری عم��ل می کند که ان��گار تحریم ها 
بازمی گردد. در مقابل جامعه بین المللی هم وانمود می کند 

که هیچ اتفاقی نیفتاده است.
به گزارش فارس؛ یک دیپلمات س��ازمان ملل در پاس��خ به 
این سوال که آیا این اقدامی نمادین است که برای یادآوری 

مواضع سخت واشنگتن علیه ایران طراحی شده یا اقدامات 
مشخص بیشتری در انتظار است، گفت: آمریکایی ها وانمود 
خواهند کرد که اس��نپ ب��ک را فعال کرده ان��د و بنابراین 

تحریم ها دوباره به اجرا درمی آیند.
وی تاکی��د کرد: اما این اقدام هی��چ مبنای قانونی نخواهد 

داشت و بنابراین نمی تواند عواقب قانونی داشته باشد.
ی��ک دیپلم��ات دیگر گفت: فک��ر نمی کنم اتفاق��ی بیفتد. 
فقط یک بیانیه خواهد بود. مثل این که ماش��ه را بکشی و 

گلوله ای از آن خارج نشود.
یکی دیگر از دیپلمات های س��ازمان ملل ضمن ابراز تاسف 
از اقدام آمریکا، گفت: روس��یه و چین نشس��ته، خوشحال 
هس��تند و ذرت بوداده می خورن��د و بازتاب بی ثبات کننده 
)این اقدام( بین واش��نگتن و ش��رکای اروپایی آن را تماشا 
می کنند. ایاالت متحده با این حال خواستار تمدید نامحدود 
تحریم های تسلیحاتی ایران است و پامپئو می گوید آمریکا 
انتظار دارد همه کش��ورها ب��ا تحریم ها همراهی کنند. این 
مس��ئله بنابر این گزارش، می تواند باعث افزایش تنش های 
بین المللی ش��ود. با وجود آن که کس��ی ب��ا ادعای آمریکا 
موافق نیست، این کش��ور می تواند تحریم های ثانویه برای 
تنبیه هر کش��ور یا نهادی که این تحریم ها را نقض می کند 
اع��ام کن��د و دسترس��ی آن ها را ب��ه بازاره��ای آمریکا و 

سیستم های مالی مسدود کند.
ریچ��ارد گوان از اعض��ای گروه بح��ران بین المللی در این 
ارتب��اط گفت: ۶ هفته بعد از پی��روزی ترامپ در دور دوم، 
رئیس جمهور آمریکا می تواند از تریبون مجمع عمومی برای 
شوکه کردن دیگران استفاده و اعام کند مجازات های مالی 
را علیه سازمان ملل به دلیل نارضایتی از روند اجرای اسنپ 

بک اعمال خواهد کرد.
امیدی به شورای امنیت نیست

عماد آبش��ناس کارش��ناس مس��ائل آمری��کا در گفت وگو 
با سیاس��ت روز پیرو رویکرد واش��نگتن در قب��ال ایران و 
تهدیدات مکرر آنها برای بازگرداندن تحریم های ضد ایرانی 
گف��ت: عما برای ملت ایران تهدی��دات آمریکا هیج فرقی 
نمی کند که تهدیدات آنان عملیاتی ش��ود یا نشود چرا که 
جمهوری اس��امی ایران تحت ش��دیدترین تحریم ها قرار 

دارد.

وی اف��زود: نکته جال��ب اینکه کش��ورهای اروپایی از این 
تحریم ها تمکی��ن می کنند و تاکنون هیچ فرصتی  از بابت 

توافق هسته ای عائد ملت ایران نشده است.
آبشناس با تاکید بر اینکه تهدیدات آمریکا، بسان تهدیدات 
توخالی است، تصریح کرد: در حال حاضر این سوال مطرح 
است که کدام یک از کشورهای جهان از تحریم های آمریکا 
تبعیت نمی کنند؟ هم اکنون جامعه بین الملل با این چالش 
روبرو است که آیا اجازه دهد سیاست های آمریکا بر شورای 
امنیت تحمیل و این ش��ورا تحریم های درخواستی آمریکا 
را برگرداند؟ البته امیدی هم به ش��ورای امنیت نیست چرا 
که آنها ممکن اس��ت در ظاهر این ادعا را داشته باشند که 
از سیاست های آمریکا تبعیت نمی کنند اما در عمل و اجرا 

کاما مقید به سیاست های آمریکا علیه ایران هستند.
وی با اش��اره به اینکه هم اکنون اروپا نقش پلیس خوب و 
بد را اجرا می کند، خاطرنش��ان کرد: پیش��نهاد می کنم که 
ایران تا انتخابات آمریکا صبر کند و بعد از مش��خص شدن 
نتایج انتخابات در این کش��ور در آبان ماه جاری به فراخور 
شرایط، اقدام مناسب را در برابر همه گستاخی های آمریکا 

انجام دهد.
رویکرد ایران در قبال آمریکا

دکتر سید رضا صدرالحسینی درخصوص گزینه های ایران 
برای پاسخ به اقدامات آمریکا چیست، به سیاست روزگفت: 
با افزایش فشار در حوزه های سیاسی، رسانه ای و اقتصادی 
آمری��کا در قبال ای��ران با صبر و درایت و ش��ناخت دقیق 
از موقعی��ت مقتدرانه خویش و تزل��زل موجود در موقعیت 
بین المللی آمریکا و همچنین ش��کنندگی و آسیب پذیری 
آمری��کا در منطقه غرب آس��یا کاما واقف اس��ت و بر این 
اس��اس هیچ حرکت واکنش��ی و هیجانی و احساسی انجام 

نخواهد داد. 
وی افزود: در حقیقت جمهوری اس��امی ایران با اش��راف 
کام��ل از ش��رایط و موقعیت خود و دش��من فرامنطقه ای 
خوی��ش و تثبیت و تحکیم و همبس��تگی اجتماعی خود با 
تقوی��ت اقتصاد درونی و کاهش وابس��تگی های اقتصادی و 
کنت��رل ارزش پ��ول ملی به مقابله ای عقان��ی و راهبردی 

مشغول است. 
صدرالحسینی بیان داشت: با توجه به شناخت کامل ایران 

ازترفندهای آمریکا مقامات امریکا به دنبال افزایش فش��ار 
روان��ی بر علیه ای��ران بر امده و از ادبی��ات ترامپ و پمپئو 
کاما مشخص است آرامش مورد نیاز برای مدیریت شرایط 

حساس امریکا در انها وجود ندارد. 
وی گفت: در واقع عدم توانایی برای حل معضل اعتراضات 
مردم��ی در ای��ن کش��ور ک��ه به اغتشاش��ات گس��ترده و 
ش��ورش های گسترده و غیر قایل پیش بینی برای مقاملت 
امنیتی این کشور تبدیل شده است یکی از نمونه های عدم 
توانمندی راهبردی آمریکا در حل معضات داخلی است. 

به گفته این اس��تاد دانش��گاه؛ از دیگر م��وارد عدم اقتدار 
داخلی آمریکا گس��ترش و توسعه روز افزون شیوع بیماری 
کویی��د ۱۹و افزایش تعداد مبتای��ان به این بیماری کرونا 
و همچنین میزان تلفات روز افزون این کش��ور می باش��د؛ 
شایان ذکر است رفتارهای غیر متعارف سیاسی ترامپ که 
مدعی اداره اس��تراتژیک جهانی اس��ت از دیگر نمونه های 
عدم توانایی آمریکا در مقابله با جمهوری اسامی ایران در 
س��طح راهبردی می باش��د برای نمونه می توان از دخالت 
در جرییات مسائل ایران توسط عالی ترین مقام کاخ سفید 
نام برد کدام اندیش��مند سیاسی باور می کند که مقامات 
کاخ س��فید به این اندازه ضعیف شده باشند که برای تاثیر 
گ��ذاری بر افکار عمومی ملت ای��ران وارد یک پرونده قتل 
در یکی از اس��تان های ایران ش��ده و در مورد چرایی انجام 
قصاص یک گردن کش چاقو به دست که باعث قتل فردی 
با داشتن دو فرزند شده است؛ ترامپ و پمپئو در این مورد 
اظه��ار نظر نموده و دخالت بر امور قضایی داخلی ایران در 

حد پایین گردد.
این کارش��ناس مسائل آمریکا تصریح کرد: در واقع روسای 
جمهور قبلی آمریکا صحبت از براندازی جمهوری اسامی 
و ی��ا تغییر رفتار آن گفت وگو عمل می نمودند اما، در حال 
حاضر خفیف شدن جایگاه آمریکا در داخل، نظام بین الملل 

و منطقه غرب اسیا از همین یک مثال هویدا می گردد. 
وی اظهارداش��ت: در مقابل رفتارهای بس��یار نازل آمریکا، 
رون��د اداره امور داخلی ایران بر اس��اس قانون اساس��ی و 
قوانین جاری کشور ادامه دارد و اقدامات روز افزون مقامات 
آمریکا در موارد اعزام کش��تی های حامل مواد پتروشیمی 
و بنزی��ن به ونروئا ک��ه منطقه ممنوع��ه از جانب آمریکا 
اعام ش��ده بود اجرای قوانین قضای��ی در ایران علی رغم 
مشکات اقتصادی توسعه اقتصادی در حد ممکن برگزاری 
انتخاب های مختلف و در یک کام زندگی جاری مردم علی 
رغم وجود کرونا که در همه کش��ورهای جهان با مشکات 
گوناگون روبرو ش��ده در ایران ادام��ه دارد و اظهارنظرهای 
اخیر مقامات ارشد آمریکا و تحریم های به قول این مقامات 
مضاعف و خرد کننده نتواسته است حرکت عمومی کشور 

را متوقف نماید. 
وی خاطرنشان کرد: در صورت اقدامات غیر متعارف و غیر 
حقوقی آمریکا که با مخالفت های جدی کش��ورهای متعدد 
در جهان روبرو ش��ده است راهکارهایی در مقابل جمهوری 
اس��امی ایران وجود دارد ازجمله کاهش تعهدات برجامی، 
کاهش همکاری با بازرسان آژانس بین المللی هسته ای در 
مورد بازرس��ی های غیر مترقبه، کاهش دوربین های آژانس 
در مراکز هس��ته ای و غیر آن اما آنچه مسلم است در تمام 
فراز و نش��یب های چند دهه گذشته اثبات اقدامات قانونی 
ای��ران و خروج آمریکا از بس��یاری از قواع��د بین المللی و 

حقوقی بر همه آگاهان مشخص شده است.  
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گزینه های گوناگون ایران برای پاسخ به اقدامات آمریکا

اجماع جامعه بین المللی درباره پوچ بودن تالش آمریکا علیه ایران
نماینده روسیه در سازمان های بین المللی ضمن مسلم دانستن مفاد نامه 
تروئیکای اروپایی به شورای امنیت درباره ادامه یافتن تعلیق تحریم های 

سازمان ملل علیه ایران، تاش آمریکا را پوچ و فاقد اعتبار دانست.
میخائی��ل اولیانوف در توییتی در واکنش به اعام س��ه کش��ور اروپایی 

درب��اره معلق ماندن تحریم ها علیه ایران بعد از تاریخ ۲۰ س��پتامبر، این 
مسئله را مسلم دانست و تاش های آمریکا را فاقد اعتبار خواند. وی در این 

خصوص نوش��ت: کامًا درست اس��ت. نیاز به گفتن ندارد زیرا تاش آمریکا برای 
فعال کردن اسنپ بک از نظر قانونی و رویه ای پوچ و فاقد اعتبار است. وی تاکید 
ک��رد: در جامعه بین المللی عمًا درب��اره این موضوع اتفاق نظر وجود دارد. پیش 
از این، انگلیس، آلمان و فرانس��ه در نامه ای به ش��ورای امنیت اعام کردند که به 

توافق هسته ای با ایران پایبند هستند .

عادی سازی روابط با اسرائیل ؛ خنجری در پهلوی فلسطین 
نماینده جنبش مقاومت اس��امی فلس��طین )حماس( در تهران توافق 
رژیم های امارات و بحرین با رژیم صهیونیس��تی و عادی سازی روابط را 
خنجری در پهلوی فلس��طین عنوان کرد و گفت: فلس��طین بزرگ تر و 
ش��ریف تر از آن اس��ت که بخواهند از آن به عنوان برگه ای برای انجام 

جنایت خود اس��تفاده کنند و همزمان بگویند این اقدامات به سود ملت 
فلس��طین اس��ت. خالد قدومی بیان کرد: امروز معترضان صهیونیس��تی به 

خیابان آمده و در اعتراض به اقدامات نتانیاهو به او گفتند که تو با کشوری مانند 
امارات  روابط برقرار می کنی؛ کشوری که هیچ وزن ژئوپلیتیک ندارد. همچنین 
رئیس پیش��ین ستاد ارتش رژیم صهیونیستی در واکنش به احتمال توافق میان 
آمریکا و امارات برای فروش اف ۳۵ به آن ها می گوید که این مساله غیر ممکن 

است زیرا اسرائیل باید همیشه برترین در منطقه باشد.  ایسنا

هدف ما مذاکره با ایران است نه تنش نظامی
دستیار معاون وزیر خارجه آمریکا در امور خلیج فارس با طرح ادعاهای 
بی اس��اس علیه جمهوری اس��امی ایران گفت که آمری��کا به دنبال 
مذاکره با تهران اس��ت. تیموتی لندرکینگ، با اش��اره به اوضاع لبنان 
گفت: واش��نگتن به خوبی می داند که تضعی��ف نفوذ حزب اهلل لبنان 

ام��ری ضروری اس��ت و به امنیت و ثبات دول��ت لبنان کمک می کند. 
پایان دادن به س��یطره ش��به نظامیان مورد حمایت ایران بر جنوب لبنان 

مساله ای ضروری است به ویژه اینکه آن ها در فهرست تروریستی قرار دارند.
دس��تیارمعاون وزیر امور خارجه آمریکا گفت: فش��ارهای بی��ن المللی نباید تنها 
بر ایران و نظام آن باش��د بلکه باید گروه های وابس��ته با ایران در اماکن دیگر را 
نیز ش��امل ش��ود. این مقام آمریکایی تاکید کرد: گفت وگوی راهبردی آمریکا با 

مسئوالن عراقی تنها در رابطه با مسائل امنیتی نیست.

سفیر ونزوئال در تهران:

ایران و ونزوئال دشمن 
مشترک دارند

س��فیر ونزوئ��ا در ای��ران می گوی��د که در ش��رایط فعلی، 
همکاری اقتصادی فی مابین به یک اس��تراتژی برای مبارزه 
ب��ا تحریم های یکجانبه و غیرقانون��ی امپراطوری آمریکای 
شمالی تبدیل شده است. در این راستا، برای اطاع هر چه 
بیشتر از سطح فعلی روابط ایران- ونزوئا و همچنین آینده 
این روابط، خبرگ��زاری مهر گفت وگویی با کارلوس آنتونیو 
آلکاال کوردونس سفیر جمهوری بولیواری ونزوئا در تهران 

داشته است.

 س�طح فعلی همکاری های سیاسی و اقتصادی بین 
ایران و ونزوئال را چگونه ارزیابی می کنید؟ به نظر شما 

این سطح همکاری کافی و رضایت بخش است؟
ماه گذشته، جمهوری بولیواری ونزوئا و جمهوری اسامی 
ایران، هفتادمین س��الگرد روابط دیپلماتیک خود را جشن 
گرفتند. از این ۷۰ س��ال، ایران ۴۱ سال از انقاب اسامی 
و ونزوئا ۲۱ س��ال از انقاب بولیواری را س��پری کرده اند. 
می توان گفت که در طول س��ال های انقابی دو کشور بوده 
اس��ت که روابط دو جانبه به یک سطح استراتژیک رسیده 

است. اقدامات فرمانده ابدی ونزوئا »هوگو چاوز« در ذهن 
م��ن ماندگار اس��ت و اینکه وی تاش بس��یار ویژه ای برای 
تقویت روابط بین المللی بکار گرفت چراکه عمیقاً به ساخت 
جهانی چند قطبی اعتقاد داش��ت و رئیس جمهور فعلی ما 

»نیکاس مادورو« نیز بر همین باور است.
هر دو کشور در برابر تهدیدات امپراطوری آمریکای شمالی 
ش��جاعت زیادی نشان دادند و اثبات این امر این بوده است 
ک��ه علیرغم محاص��ره اقتصادی و تحریم ه��ای یک جانبه 
فرامرزی، هر دو کش��ور ب��ه تجارت با یکدیگ��ر نه تنها در 
حوزه انرژی بلکه در حوزه های مواد غذایی و بهداش��تی نیز 

پرداخته اند.
م��ن معتق��دم که رابط��ه بین جمه��وری اس��امی ایران و 
جمهوری بولیواری ونزوئا بیشتر از آنکه رضایت بخش باشد 
یک رابطه برادرانه اس��تراتژیک و رو به رشد است. رابطه دو 
کش��ور در حوزه های مختلف مانند انرژی، امنیت، فناوری، 

دفاع و بهداشت رو به رشد و در حال پیشرفت است.

 در چ�ه زمینه های�ی دو کش�ور می توانن�د از نظ�ر 
سیاسی و اقتصادی با هم همکاری داشته باشند؟ آیا 
به عنوان سفیر ونزوئال ش�ما برنامه ای برای تقویت و 

توسعه روابط بین دو کشور دارید؟
تاکنون جلس��ات مهم دوجانب��ه ای در زمینه های مختلف 
بین دو کش��ور برگزار شده اس��ت که در چارچوب مقدمات 
برگزاری نهمین کمیس��یون مش��ترک ایران و ونزوئا بوده 

است. هر دو کشور در راستای اهداف خود بصورت جداگانه 
ای در ح��ال برگزاری جلس��اتی در باالترین س��طح هم در 
تهران و هم در کاراکاس هس��تند. جلس��ات مختلفی برای 
همکاری های دو کش��ور در حوزه انرژی، بهداش��ت و مواد 
غذایی و دارویی در حال برگزاری است که ما امیدواریم در 
پایان س��ال با حضور رؤسای جمهور دو کشور، توافقاتی که 

طی این جلسات به انجام رسیده نهایی و عملیاتی شوند.
دو کش��ور ای��ران و ونزوئا هر دو با دو دش��من به نام های 
آمریکا و رژیم اس��رائیل در مقابله هس��تند. آنها با قدرت و 
اختیارات��ی که دارند همواره در ح��ال تاش برای اقداماتی 
هستند که با فعالیت های ما مقابله کرده و در برابر اقدامات 
ما مشکاتی را ایجاد کنند. بنابراین با توجه به این مسائل و 
برای جلوگیری از اقدامات این کشورها، بسیاری از جلسات 

بین ایران و ونزوئا محرمانه هستند.

 در حال�ی ک�ه هر دو کش�ور ای�ران و ونزوئال تحت 
تحریم ه�ای آمری�کا هس�تند ب�ه نظر ش�ما اهمیت 

همکاریهای اقتصادی این دو کشور چیست؟
همانطور که گفتید هر دو کش��ور تحت تحریم های ش��دید 
آمریکا هس��تند و آمریکا با اعمال تحریم ها ش��رایط را برای 
هر دو کش��ور سخت کرده است. اما با این شرایط و علیرغم 
همه این فش��ارها، هر دو کش��ور به همکاری های اقتصادی 
خود با یکدیگر ادامه می دهند. همکاری های اقتصادی بین 
دو کش��ور در این شرایط به یک اس��تراتژی برای مبارزه با 

تحریم ه��ای یکجانب��ه و غیرقانونی امپراط��وری آمریکای 
ش��مالی تبدیل شده اس��ت. این همکاری ها موجب خنثی 
س��ازی تاش های بی ثبات کننده آمریکا که مدعی اعمال 
فشار بر دو کشور مس��تقل مانند ایران و ونزوئا شده است 
خواهد شد و نشانه ای برای کشورهایی است که تحت همان 

یوغ امپریالیستی قرار دارند.

 به نظر شما ادامه همکاریهای اقتصادی دو کشور با 
وجود تحریم های آمریکا چه پیامی برای دنیا دارد؟

پیام واضح و مش��خص اس��ت. هژمونی امپراطوری به پایان 
رس��یده اس��ت. عاوه براین، همکاری های دو کشور حاوی 
ای��ن پیام اس��ت که م��ا می توانیم علیرغم تمام فش��ارها و 
تحریم ها به فعالیت های اقتصادی خود ادامه دهیم. از طریق 
دیپلماس��ی صلح و دیالوگ می توانیم به اهدافی که مد نظر 
هست برس��یم. کش��ورهای ایران و ونزوئا به دنبال جنگ 
و خش��ونت نیس��تند و فقط در راس��تای مقابله با اقدامات 
یکجانبه آمریکا عمل می کنند و به کشورهای دیگر نیز این 
پی��ام را القا می کنند که آنها نیز می توانند با یکجانبه گرایی 
مقابل��ه کنند. همانگونه که مطلع هس��تید اخی��راً ایران ۵ 
کشتی مواد نفتی را به ونزوئا و در شرایطی ارسال کرد که 
به آنها شدیداً نیازمند بودیم. بعد از آن ایران اقدام به افتتاح 
فروشگاه »مگاسیس« کرد. ایران و ونزوئا دو کشوری بودند 
که نش��ان داند که می توان در مقابل امپریالیسم و هژمونی 

آمریکا مقابله کرد و آنها را شکست داد.


