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روی موج کوتاه

تکلیف ایران با ونزوئالی بحرانزده؛

روحانی در جلسه رأی اعتماد
به نمکی حضور دارد

حزماندیشی یا رودربایستی با مادورو؟
ماههاستکهپولونزوئالبیارزشترازیکبرگدستمالکاغذیشدهاست.تابستانامسالکهپولایراندر
سراشیبیافتادهبود،بولیوارونزوئالدیگرسراشیبیراطیکردهوازنفسافتادهبود.حاالامادوهفتهایاستکهتمامآن
خبرهایشوکهکنندهدربارهاقتصادونزوئال،جایخودرابهخبرهایبحرانسیاسیدادهاست.بحراندراینونیزکوچک
تاجاییپیشرفتهکهبسیاریپیشبینیمیکننددولتونزوئالبهزودیبهسرنوشتپولاینکشوردچارخواهدشد.اگر
چنینشودتکلیفسرمایههایاقتصادیوسیاسیمتحدانیچونایراندرونزوئالچهخواهدبود؟

محبوبه ولی ،روزنامه نگار

آخرین بــاری که ونزوئــا تا این
حد به تیتر اخبار سیاسی رسانههای
ایران آمده بود ،سال  2013میالدی،
وقتی بود که چاوز بر اثر سرطان روده
درگذشت .البته آن موقع سوژه اصلی
ونزوئــا نبود ،بلکه حضــور جنجالی
احمدینژاد در مراســم خاکسپاری
چاوز بــود درحالی که مــادر چاوز را
دلداری میداد ،پســرش را شــهید
میخوانــد و طی پیامی اعــام کرد:
«تردید ندارم که او بازخواهد گشت و به
همراه همه صالحان و عیسی مسیح و
تنها باقیمانده از نســل پاکان ،انسان
کامل ،خواهد آمد و جامعه بشری را در
استقرار صلح و عدالت کامل و مهربانی
و کمال یاری خواهد کرد»! او عالوه بر
این پیام شگفتیساز یک روز را هم در
هیأت دولت عزای عمومی اعالم کرد.
احمدینژاد و چــاوز از نظر ظاهری
هیچ شباهتی با هم نداشتند که بتوان
اشــتراکات نژادی در آنها پیدا کرد ،اما
وقتیبههممیرسیدند،چنانیکدیگررا
درآغوشمیکشیدندکهگوییدوبرادر
بههمرسیدهاند؛دوبرادریکهحاالیکی
از آنها در این دنیا نیست و دیگری هم در
مقامریاستجمهورینیست.
ارادت احمدینــژاد بــه چــاوز
منحصر به ســوگواری و اغراقگویی در
مراســم ترحیم او نبود ،بلکه در دوران

ریاســتجمهوری او ،ونزوئــا یکی از
کشورهای هدف سرمایهگذاری ایران
شده بود؛ میلیاردها دالر سرمایهگذاری
شامل راهاندازی کارخانجات کامیون و
خودرو و پروژههای ساختمانسازی و
تاسیسبانکو...
ونزوئالییکهدرون
چارچوببود
هرچند که دوران ریاستجمهوری
احمدی نژاد اوج این سرمایهگذاریها
بود،اماآغازآننبود.میتوانگفتروابط
ایران و ونزوئال تقریبا همواره مبتنی بر
همکاریبودهاست؛حتیپیشازانقالب.
دو کشور گرچه هیچ قرابت جغرافیایی
و فرهنگی و تاریخــی ندارند اما دو وجه
مشترک دارند؛ نفت و آمریکاستیزی.
این دو در کنار عراق ،امارات و عربستان
سعودی ســال ها قبل از وقوع انقالب
اســامی در ایران از موسســان اولیه
اوپک بودند .انقالب که شــد ،آمریکای
التین و ونزوئال که جزئی از آن بود نماد
ظلمستیزی و مبارزه با استکبار بود و از
اینحیثدرچارچوبایدئولوژیانقالب
اسالمی قرار میگرفت .از این رو عالوه
بر روابط اقتصادی کــه بر پایه نفت بود،
روابط سیاسی نیز بین دو کشور شکل
گرفت که آغاز آن مربوط به دوره محمد
خاتمیاست.
چاوز در دوران ریاســت جمهوری
خاتمی برای اولین بار در سال  2001به
ایران آمد و اظهار کرد که به ایران آمده تا

مسیر صلح ،عدالت ،ثبات و پیشرفت را
برای قرن  21آماده کند .محمد خاتمی
هم سه بار به ونزوئال ســفر کرد و حتی
پروژههایی را نیز در آنجا افتتاح کرد .در
سفری که سال  2005به ونزوئال داشت
چاوز او را «مبارزی خستگیناپذیر برای
همهنهضتهایراستینجهان»خواند.
احمدینــژاد که رئیــس جمهور
شــد با آن تــب بــاالی انقالبیگری و
استکبارســتیزی که داشت ،نزدیکی
به ونزوئال و چاوز را چندین و چند برابر
کرد .اما با مرگ چاوز دلهره به دل ایران
افتاد که حاال تکلیــف میلیاردها دالر
سرمایهگذاری ایران در ونزوئالی عزادار
چهمیشود.
بخت یار شــد و نیکالس مادورو
از چهرههای نزدیک بــه چاوز رأی
آورد و رئیسجمهوری ونزوئال شد.
روابط ایران با ونزوئال در همان مسیر
پیشــین ادامه پیدا کرد هرچند که
دولت روحانی به اندازه احمدینژاد

عضواسبقنمایندگی
ایران در سازمان ملل :به
هر حال کشور ما روابط
ی با ونزوئال داشته و
گرم 
سرمایهگذاریهایی در
این کشور انجام داده است.
اکنون به نظر میرسد ایران
بیشتربه رودربایستیبا
مادورو مواجه شده است
تب ارتباط به ونزوئال را نداشت.
یکرئیسجمهوری
شهرآشوب
اماتحولیدیگردرنظامجهانیدوباره
ونزوئالرابههمریختهوایرانرامجبوربه
تصمیمگیریدربارهروابطشباآنکرده
است؛ آن تحول ظهور رئیسجمهوری
شهرآشوبآمریکا،دونالدترامپاست.
مدتهاست که کمر ونزوئال زیر بار

تحریمهای ترامپ خم شده و اکنون به
نظر میرسد با بلوای سیاسی که مابین
رئیسپارلمانونزوئالونیکالسمادورو
در جریان اســت ،تیر آخر برای سقوط
دولتمادوروپرتابشدهاست.
«گوایدو» رئیس پارلمان این کشور
دو هفتهای اســت که رهبری مخالفان
نیکالسمادورورابهعهدهگرفته،خودرا
رئیسجمهورموقتونزوئالاعالمکردهو
ونیز کوچک را وارد یک بحران سیاسی
بیسابقه کرده است .مواجهه جهان با
تغییرات ونزوئالی جدید دو پاره است،
عدهای به پرچمــداری آمریکا حامی
سرنگونی دولت مادورو و قدرت گرفتن
مخالفان او هســتند و گروهی دیگر به
سردمداریروسیهدرجبههمقابلاند.
ایرانهمکهاتحادیطوالنیباونزوئال
دارد قطعا در کنار دولت مادوروست؛ اما
شــرایط به نفع مادورو نیست .پیروزی
بیش از آنکه بــه او نزدیک باشــد ،در
دسترسگوایدوست.
سرمایهگذاریدر
حیاطخلوتآمریکا
حــاال دوبــاره ســوالی که ســال
 2013پــس از مرگ چاوز پرســیده
شــده بود ،تکرار میشــود و آن اینکه
تکلیف ســرمایهگذاریهای ایران در
ونزوئال چــه میشــود؟ و البته تکلیف
بســیاری موضوعات دیگر .گذشته از
ســرمایهگذاریها ،با پیــروزی جناح
نزدیک به ترامپ در ونزوئال ،ایران یکی
از متحدان دیرین خــود را در آمریکای
التینهمازدستمیدهدواینخسران
سیاسی به ضرر احتمالی اقتصادی نیز
افزودهمیشود.
تــا ســالها کارشناســان و حتی
تصمیمگیران در مجلس و دولت ایران
برظرفیتهایسرمایهگذاریدرونزوئال
تاکیدمیکردندووعدهسودهایسرشار
را به تجار میدادند ،ایــن روزها اما ورق
برگشتهاست.
علی بیگدلــی ،تحلیلگر مســائل
بینالمللیبهسایت«سالمنو»میگوید:
«من این حرف را در زمــان خود آقای
احمدینژاد و در میزگــردی در صدا و
سیما هم گفتم که سرمایهگذاری ما در
ونزوئالراهبهتاریکیبردناست،چوناین
کشورازمافاصلهزیادیداردونهدرحوزه
استراتژیکونهحوزهتاکتیکیسیاست
خارجیایرانجاییندارد».
اوبابیاناینکهآمریکایالتینحیاط
خلوتآمریکاستادامهداده«:متاسفانه
ما در کشــوری که حکومتش برآمده از
کودتااستبااحساساتیغیردیپلماتیک
و به دور از خرد سیاسی سرمایهگذاری
کردیم».
سید جالل ســاداتیان ،عضو اسبق
نمایندگی ایران در ســازمان ملل نیز
دربارهحمایتایرانازمادوروبهایلناگفته
است« :به هر حال کشور ما روابط گرمی

انقالب که شد ،ونزوئال
نمادی از ظلمستیزی و
مبارزه با استکبار بود و
از این حیث در چارچوب
ایدئولوژی انقالب اسالمی
قرار میگرفت .از این رو
عالوه بر روابط اقتصادی
که بر پایه نفت بود ،روابط
سیاسینیزبیندوکشور
شکلگرفت
با ونزوئال داشته و سرمایهگذاریهایی
در این کشور انجام داده است .اکنون به
نظرمیرسدایرانبیشتربهرودربایستی
بامادورومواجهشدهاست».
این دیپلمات ســابق افزود« :ایران
ســرمایهگذاریها و کمکهایــی به
ونزوئال کرده و طبیعی اســت که نگران
این سرمایهگذاریها و کمکها باشد و
اینچنینموضعگیریکند».
همیشهپاینفتدرمیاناست
نهتنها ایران که روســیه نیز همین
شــرایط را دارد؛ همانطــور که دویچه
ولــه چنــد روز پیش دلیــل حمایت
مســکو از دولــت قانونــی ونزوئال را
سرمایهگذاریهای روسیه در کاراکاس
و وضعیتی که ممکن است در بازار نفت
در صورت سقوط «مادورو» پیش بیاید،
عنوانکردهبود.
اساســا حمایت ترامپ از مخالفان
مادورو هم زیر ســر همین نفت است؛
چراکه در این صورت شیر نفت به دست
او خواهد افتاد؛ هر زمان که بخواهد آن را
باز خواهد کرد و هر زمان که بخواهد آن
راخواهدبست.
برخــی کارشناســان معتقدند که
تغییرات ونزوئال تاثیر چندانی بر ایران
نخواهد داشــت؛ اما شــماری دیگر بر
این باورند که ایران دســت کم به طور
غیرمستقیم از تمام این تحوالت متاثر
خواهد شــد؛ به ویژه که پــای نفت نیز
وسطباشد.
از این رو موضع ایــران تالش برای
جلوگیریازتغییراتموردنظرترامپدر
ونزوئالست .این تالشها حتی صورت
نمادین هم دارند .روز گذشته در خبرها
آمده بود کــه جمعی از دانشــجویان
بسیجی دانشــگاههای تهران تابلوی
تسخیرالنهجاسوسیآمریکادرسال58
رابهسفیرونزوئالدرایراناهداوباتقدیم
گل از این کشور بابت اخراج سفر رژیم
صهیونیستیتقدیرکردهاند.
امــا اگــر تالشهــای نمادیــن و
غیرنمادینایرانوروسیهودیگرمتحدان
در حمایت از دولت مــادورو به نتیجه
نرسد ،این کشــورها باید تدبیر تازهای
برای بازگرداندن سرمایههای سیاسی
واقتصادیخودازونزوئالبیندیشند.

خبر
سردار نقدی:

ما میخواهیم با آمریکاییها دوست شویم ،آنها با ما دوست نمیشوند
معاون فرهنگی اجتماعی سپاه پاسداران
گفت :برخی بیان میکنند که مشکالت ما به
خاطر استقاللخواهی است و باید با آمریکا
دوست شــویم ،ما میخواهیم دوست شویم
اما آنها با ما دوست نمیشــوند ،آمریکا ذاتاً
دشمن بشریت است و با ما دوست نمیشود.
به گزارش ایسنا ،سردار محمدرضا نقدی
در اجالس سراسری مســئوالن کانونهای
بسیج اساتید دانشــگاه آزاد اسالمی سراسر
کشــور در مجتمع آموزشی امامت خراسان
رضوی با تبریــک فرار رســیدن چهلمین
سال پیروزی انقالب ،اظهار کرد :برخی بیان
میکنند که اکنون گرانی ،فســاد و بیکاری
وجود دارد ،ما انقالب کردیــم که این موارد
باشــد؟ برخی دیگر نیز به قدری بیانصافی
میکنند که باید نام آنها در کتاب رکوردهای

گینس ثبت شود که بیان میکنند ما از زمان
شاه هم بدتر شــدهایم .افرادی هم که خوب
هســتند میگویند نمیتوان با این شرایط
کشور از انقالب صحبت کرد .آیا انقالب را باید
با ارزانی و گرانی ســنجید ،انقالبی که مسیر
تاریخ بشــریت را عوض کرد و دستاوردهای
بینظیری دارد؟
وی خاطرنشان کرد :شــاه پول نفت را به
حساب شــخصی خود میریخت .چند هزار
ســال به همین صورت بر ما شــاهی کردند
که میتوان دهها کتاب از جنایتهای آنها
نوشــت .یکی از کارها برای تمدنســازی
نوشتن درست تاریخ کشــور و جهان است.
انقالب ما بــه این حکومتهــای چندهزار
ساله پایان داد .انقالب برای اولین بار آزادی
را برای ملت به بار آورد ،در حالی که در زمان

شاه نمیتوانستند انتقاد کنند ،آیا این امر را
میتوان با آزادی ،گرانی و فســاد اقتصادی
سنجید؟
معاون فرهنگی اجتماعی سپاه پاسداران
درباره رابطه با آمریــکا تصریح کرد :روابط با
آمریکا دو حالت دارد یا باید تسلیم شویم و گاو
شیرده و ساکت باشیم و یا باید مبارزه کنیم
که ممکن است بخشی از اموال خود را در این
حالت نجات دهیم .شق ســومی در روابط با
آمریکا وجود ندارد .اکنون عربســتان ۱۶.۵
برابر ما سرانه نفتی دارد اما  ۳۹درصد زیر خط
فقر هستند زیرا باید قرارداد تسلیحاتی ببندد
و خرج جنگ با یمن کند.
وی با اشــاره بــه اینکه انقــاب برای ما
استقالل ،آزادی و مردمساالری آورد ،عنوان
کرد :مردمساالری ما در دنیا بینظیر است .در

اروپا و آمریکا حزبساالری وجود دارد .اکنون
نیز افرادی که در روزنامهها مینویسند که ما
حزب نداریم ،ســرمایهداران بزرگی هستند
که ملت را چپــاول کردند و حاال میخواهند
به شرکتها و کنسرســیومهای خود شکل
سیاسی دهند.
معاون فرهنگی اجتماعی سپاه پاسداران
اضافه کرد :مجلس دو لیســت داشــت که
یکی مشــکل را اقتصاد و دیگری ورزشگاه و

کنسرت میدانســت و ما به لیست دوم رأی
دادیم و حاال میگوئیم چرا اقتصاد مشــکل
دارد .ســر صندوق رأی باید فکری به حال
خود کنیــم .مقام معظم رهبــری فرمودند
که به سادهزیســتها رأی دهیــد اما ما به
اشــرافیترین افراد رأی دادیم .خدشهای به
انقالب وارد نیســت .امام (ره) فرمودند وای
به روزی که از غیر طبقه متوسط در دولت و
مجلس قرار بگیرند.

حســینعلی امیری ،معــاون پارلمانی رئیس
جمهوری در حاشیه جلســه هیأت دولت درجمع
خبرنگاران بیان کرد :دوشــنبه هفته آینده جلسه
رأی اعتماد به نمکی ،وزیر پیشــنهادی بهداشت
برگزارمیشودورئیسجمهوردراینجلسهحضور
مییابد.ویتاکیدکرد:دولتبهرأیآوریوزیرخود
درمجلسبسیارامیدواراست.معاونرئیسجمهور
همچنین بیان کرد :با انتخاب وزیر جدید بهداشت
طرح تحول ســامت با قوت در دولت ادامه خواهد
یافت.
زنگنهدرواکنشبهنامه 72نمایندهعلیهاو:

حق پیگیری قضایی دارم

بیژن نامدار زنگنه ،وزیر نفت در حاشیه جلسه
هیات دولت با اشــاره به نامه  ۷۲نماینده مجلس
شورای اســامی درباره وضعیت مدیریتی وی در
وزارتنفتگفت:بهنامه 72نمایندهجوابخواهیم
داد،هرکسیچیزیمطرحمیکندبایدباسندباشد،
فعالجوابمیدهیماماحقپیگیریقضاییدارم.

به معنای واقعی آزادیم

احمد خاتمــی ،عضو هیأت رئیســه مجلس
خبرگان رهبری گفت :امروز در کشــور آزادی به
معنای واقعی وجود دارد و از خفقان زمان طاغوت
خبری نیست.رئیس جمهور آمریکا به سران اروپا
پیغام داد در طول سه ماه با همراهی شما جمهوری
اسالمیراسرنگونخواهیمکرد.اینانسانبیعقل
امروز میبیند سه ســال از آن روز گذشته و کاری
از پیش نبرده اســت و بداند که سالهای متمادی
میگذردواووهمههمدستانشمیروندوخاکستر
میشوندامااینانقالبپابرجاخواهندماند.

چینیها جا زدند

علی اکبر صالحی ،معــاون رییس جمهوری و
رییس ســازمان انرژی اتمی از کندی کار توسط
چینیها در مدرنسازی راکتور اراک گالیه کرد و
گفت که میگویند اگر همکاری کنیم ،ممکن است
آمریکاتحریممانکند.ویبااشارهبههمکاریهای
بینالمللی در زمینه ایمنی هســتهای  ،آموزش و
همکاری در پروژه گداخت اروپا گفت :در مجموع
وضعیتهمکاریهایبینالمللیصنعتهستهای
ایدهآلنیستولیخوباست.صالحیاینهشداررا
همدادکهشرکایبرجامبهتعهداتخودعملکنند،
درغیر این صورت دست ایران بسته نیست و برای
مواجههباهرشرایطیگزینههایمختلفیدراختیار
دارد .به گفته وی روسها هرچه را که تعهد کردهاند
بهنحواحسنانجاممیدهند.

سخنگوی دولت در راه است

محمود واعظی ،رئیس دفتر رئیس جمهوری
در بدو ورود به لرســتان در جمع خبرنگاران گفت:
روحانیچندگزینهرابرایتعیینسخنگویدولت
پیشنهاددادهوگزینهنهاییبهزودیاعالممیشود.
رئیسجمهوربهوزراومعاونینآنهادستوردادهکه
چهارشنبههرهفتهوروزهایدیگریکهالزمباشد،
بهرسانههاپاسخگوباشند.

تروریزم دولتی علیه
پروژه فرهنگی استاد!

دفتر حسن رحیمپور ازغدی عضو شورای عالی
انقالبفرهنگیدرپاسخبهبرخیحواشیاظهارات
وی درخصوص طرح کودک همسری اطالعیهای
صادرکرد.درابتدایایناطالعیهطوالنیآمدهاست:
عملیات «ترور شخصیت» ،به ویژه از نوع «تروریزم
دولتی» با بودجــه بیتالمال و در چند رســانه و
خبرگزاری وابســته ،علیه پروژة فرهنگی جناب
رحیم پور وارد مرحله جدیدی شده که بیارتباط با
توطئهدیگریکهدرآینده،اطالعاتیازآندراختیار
عموم قرار خواهد گرفت و از ســوی مافیای خاص،
هدایتمیشود،نیست.جریانفاسدرسانهایباسر
شاخههایی در تهران و قم و هماهنگ با رسانههای
مقیم آمریکا و انگلیس ،بویژه در ماههای اخیر ،در
جهت تخریب شخصیت و تحریف سخنان ایشان،
تقسیمکارکردهاند.

انقالب بیهمتا

آیتاهللاحمدجنتی،دبیرشوراینگهبانبااشاره
باآثارعظیمودگرگونکنندهانقالباسالمیبرملت
ایرانبهویژهجوانانگفت:امامخمینی(ره)باانقالب
اسالمی فطرت انسانی را زنده کرد .انقالب اسالمی،
اینمقطعبیسابقهتاریخیکهبعیداستمشابهی
در آینده هم داشته باشد ،چنان تحول عظیمی بر
اساسمعنویتواسالمایجادکردکهازجوانانزمان
جهل ،فساد و غفلت ،انسانهایی عاشق ایثارگری و
شهادتساخت.

