گفت و گو
گفت و گو با کارشناس بینالملل
درباره ایران و آمریکا

توافق تاریخی یا تصاعد
بحران؟!

انتقاد یک نماینده از غیرعلنی بودن جلسه مجلس با وزرا:

مردم از ما انتظار دارند که جلوی وزرا حرف خود را بزنیم
نوروزی عضو کمیسیون کشاورزی مجلس تصریح کرد :متاسفانه
شاهدیم که  ۴۰۰قلم کاال افزایش قیمت داشتهاند و فشار روی
دوش کارمندان ،کارگران ،بازنشســتگان و اقشــار آسیب پذیر
بیشتر شده است و  ۲هفته تمام در حوزه انتخابیه بودیم و صدای
مردم را شنیدیم.

2

رحمت اله نوروزی با بیان اینکه متاسفانه با وجود اینکه کشاورزی
بخش اصلی اقتصاد کشــور اســت اما روزی  ۵ساعت چاههای
کشاورزی از برق محروم هســتند ،گفت :همین مسئله در کنار
نبود پول کلزا و گندم موجب آشفتگی در محصوالت کشاورزی
شده و حتی نانواییهای استان گلستان نیز بسیار شلوغ است.
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ارائه گزارش از «آخرین وضعیت مذاکرات برای رفع تحریمها و کارشکنی آمریکا»:

جلسه«فوقالعاده»مجمعتشخیصبرگزارشد

جلســه فوقالعاده مجمع تشــخیص مصلحت نظام
به ریاســت آیتاهلل آملی الریجانی و با حضور رئیس
مجلس ،نمایندگانی از دولت و مجلس ،شورای عالی
انقالب فرهنگی و دبیر و اعضای مجمع برگزار شد.
آیت اله آملی الریجانی در ابتدای این جلسه با اعالم
ورود به دستور جلسه مربوط به تدوین سیاستهای
کلی برنامه هفتم توسعه ،بر لزوم دقت همراه با تسریع
در بررسیها برای تصویب و ارائه جهت تدوین الیحه
برنامه هفتم و در نهایت تهیه الیحه بودجه سال آینده
کشور بر اساس قانون برنامه هفتم تاکید کرد.
محمدباقر ذوالقدر دبیر مجمع تشــخیص مصلحت
نظام نیز به ارائه گزارشــی از رونــد تهیه متن پیش
نویس سیاستهای کلی بر اساس احصای مهمترین
چالشها و مسائل کشور و همچنین آماری از میزان
تحقق سیاستهای کلی برنامه ششم توسعه در ابعاد
گوناگون تقنینی و اجرایی پرداخت.
همچنین علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی
در ابتدای این جلســه از وضعیت کشور و تالشهای

خاور میانه

عکس:خبرآنالین

در حالی که بعد از واکنش ایران نســبت به
قطعنامه شــورای حکام فضــای حاکم در
قبال پرونده هستهای ایران تند شده ،به نظر
میرسد در حال حاضر دو طرف بر سر یک دو
راهی قرار دارند که انتخاب هر کدام میتواند
تبعات خاص خود را داشته باشد.
در وهلــه اول اگر اوضاع بــه همین منوال
پیش رود ،احتمال تصویــب قطعنامه الزام
آور علیه ایران در شــورای حــکام و ارجاع
پرونده هســتهای ایران به شــورای امنیت
وجود دارد ،که این موضوع ســطح تنشها
را به سطح بیسابقهای افزایش خواهد داد.
اما در وهله دوم ،به نظر میرسد اگر ایران و
آمریکا اراده سیاسی الزم برای توافق را داشته
باشــند ،احیای برجام دردسترس است ،اما
حصول این موضوع نسبت به سه ماه گذشته
بسیارسختترشده ،حال باید دید در عرصه
میدانی و دیپلماســی دو طرف کدام راه را
انتخاب خواهند کرد.
در این زمینه بسیاری از کارشناسان معترف
هســتند که دو طرف به توافق نیاز دارند و
عم ً
ال راهی جزء این گزینه برای طرفین وجود
ندارد .حشــمتاله فالحتپیشه کارشناس
مسائل بینالملل با اشــاره به اینکه واقعیت
این است برجام دارای ساختار مریضی است
که قطعنامه اخیر شورای حکام به منزله یک
تصادف هولناک برای این ســاختار مریض
عمل کرد ،اظهار داشت :این قطعنامه باعث
تقویت مواضع افراطی هم درایران و هم در
آمریکا شــد ،درحالی که تا گذشته احیای
برجام رویکــرد دولت بایدن بــود ،درحال
حاضراین موضوع جای خود را به سیاســت
مهار ایران داده است.
وی افزود :در ایران نیز طرح مجدد مسائلی
نظیر خروج ایران ازمعاهده انپیتی بعد از
این قطعنامه از ســوی محافل تندرو انجام
شد ،این درحالی اســت که عوامل آشوبزا
به منظور بر هم زدن برجام به ســرکردگی
رژیم اســراییل نیز طی این مدت ،با انجام
اقدمــات مختلف ســعی در به بنبســت
کشیدن مذاکرات داشت ،که همچنان این
روند را ادامــه میدهد و قطعنامه شــورای
حکام موضع این عوامل آشــوبزا و مخرب
را تقویت کرده اســت .فالحتپیشه گفت:
درحال حاضرنیزاگرموضوع را فقط درقالب
کشــورهای عضو برجام و بخصوص ایران و
آمریکا ببینیم ،یک طــرح ابتکاری میتواند
قبل از اینکه تصاعد بحران رخ دهد ،به نوعی
فضا را برگردانــد ،به بیان دیگــر قطعنامه
شورای حکام و در مقابل آن اقدامات متقابل
ایــران میتواند به نوعی یک هشــدار برای
طرفین تلقی شود ،اما با طرحهای ابتکاری
و راهحلهای سیاسی امکان بازگشت وجود
دارد .این استاد دانشــگاه اضافه کرد :اما از
سوی دیگر باید این نکته را در نظر گرفت که
عوامل خارج از میز مذاکره برجام ،از جمله
رژیم صهیونیستی برای شکست دیپلماسی
کارشکنیهای بســیاری را انجام داده ،طی
چند وقت اخیر که این موضوع آسیب فراوانی
به برجام زده ،از ســوی دیگر ســفر رافائل
گروســی دبیرکل آژانس بینالمللی انرژی
اتمی به سرزمینهای اشــغالی و بعد از آن
نشست شورای حکام و صدور قطعنامه علیه
ایران ،بزرگترین ضربه را بــه اعتماد ایران
نسبت به آژانس زد.وی ادامه داد :بعد از این
نیز ایران به سختی به آژانس اطمینان خواهد
کرد ،در این زمینه سخنان گروسی در مورد
اسناد ادعایی صهیونیســتها علیه برنامه
هســتهای ایران وضعیت را پیچیده کرده و
به نوعی گروسی در این زمینه متهم ردیف
اول است ،چنین وضعیتی موضع طرفداران
ساخت بمب در ایران را تقویت خواهد کرد،
اگر این وضعیت ادامه پیدا کند ،ایران ممکن
است دست به استفاده از سازوکارهایی بزند
که مدیریت اوضاع را از دست آمریکا و آژانس
نیز خارج کند.
این استاد دانشگاه تصریح کرد :اما درمقابل
یک تصمیم سیاســی بین ایــران و آمریکا
میتواند وضعیت را تغییر دهد ،در این زمینه
دســتیابی به یک راهحل میانه کــه بتواند
حد مقــدورات دو طرف را محقق ســازند،
میتواند باعث کنترل عوامل آشوبزا از جمله
رژیمصهیونیســتی شود ،ازســویی درحال
حاضربه نظر میرسد آمریکا و آژانس نیز از
تند شدن فضا غافلگیر شدند و انتظار چنین
وضعیتی را نداشتند.
فالحتپیشه خاطرنشان کرد :تا چند وقت
گذشته آمریکا اسراییل را به نوعی در قبال
برجام مهارکرده بود ،امــا این اواخربه نوعی
دولت بایــدن نیزبا صهیونیســتها تبانی
کردهاند ،نتیجه این امر نیز واکنش واکنش
تند و بحق ایران نسبت به قطعنامه شورای
حکام بود ،در هر حــال نیز علیرغم وضعیت
موجود ،کماکان دو طرف میتوانند به یک
راه حل میانه دســت پیدا کنند ،اما اوضاع
نسبت به ســه ماه پیش بســیار پیچیدهتر
شــده و احیــای برجام بســیار مشــکل
است.
منبع :فرارو

نماینده مردم علی آباد در مجلس شــورای اســامی با انتقاد از
تصمیم هیات رئیسه مبنی بر غیرعلنی کردن جلسه امروز با حضور
وزرا ،ادامه داد :چرا با وجود اینکه وزرای تعاون ،کار و رفاه اجتماعی
و جهاد کشاورزی در جلسه حضور داشتند جلسه غیرعلنی برگزار
شد .ما صدای مردم هستیم و از دولت با رأی اعتماد خود حمایت
کردیم چرا باید جلسات به صورت غیرعلنی برگزار شود.
وی تصریح کرد :مردم باید در جریان امور قرار گیرند ،امروز همه
چیز گران شده و  ۴۰۰قلم کاال افزایش قیمت داشته است .امروز
فشار روی بازنشستگان ،کارمندان ،کارگران و اقشار آسیب پذیر

است.
نوروزی با بیان اینکه مردم از ما انتظار دارند که جلوی وزرا حرف
خود را بزنیم ،گفت :مردم با پیامــک مطالبه خود را به ما عنوان
کردند و میخواهند صدای آنها باشیم.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس اضافه کرد :با این وجود عنوان
شده که قیمت روغن مجددا ً ۱۷درصد گرانتر خواهد شد و مردم
باید بدانند نمایندگان و خادمان ملت با وجود اینکه تعامل با دولت
دارند اما صدای آنها هســتند و نظرات خود را به صورت شفاف
بیان خواهند کرد.

نیروهای مســلح و ارکان گوناگون نظام در برقراری
امنیت در داخل و منطقه خلیج فارس گزارشــی داد
و آزادســازی نفتکش حامل نفت ایــران در آبهای

همسایهها

یک رسانه صهیونیستی ادعا کرد:

کمک ترکیه به صهیونیستهای برای مقابله با حمالت ایران

یک رسانه صهیونیستی ادعا کرد که سازمان اطالعات ترکیه برای خنثی سازی حمالت انتقام جویانه ایران علیه
مسئوالن اسرائیلی در خاک ترکیه به این رژیم کمک میکند .به گزارش ایسنا به نقل از النشره ،شبکه  ۱۳رژیم
صهیونیستی اعالم کرد که سازمان امنیت این رژیم برای خنثی کردن حمله انتقام جویانه ایران در ترکیه تالش
میکند و هشدار سفر به کشور ترکیه همچنان وجود دارد .این شبکه با بیان این که نگرانیها برگرفته از این است
که ایرانیها مصمم هستند تا انتقام ترورهای منسوب به اســرائیل و سازمان موساد را بگیرند ،ادعا کرد :ایرانیها
پس از اینکه نتوانستند به مسئولین و شخصیتهای ارشد اسرائیلی دست یابند اکنون به دنبال هدف قرار دادن
گردشگران اسرائیلی در خارج هستند.
این شبکه صهیونیستی همچنین اعالم کرد :سازمان اطالعات ترکیه در خنثی سازی حمالت ایران در خاک ترکیه
به اسرائیل کمک میکند و جنگ مغزها میان سازمان اطالعات اسرائیل و ایران درخصوص حنثی سازی این نوع
حمالت همچنان ادامه دارد.
به گزارش ایسنا ،در پی ترور شهید سرهنگ پاسدار حسین صیاد خدایی به دست عوامل تروریستی و هشدار مقامات
ارشد نظامی ایران به مسببان این اقدام ،خبرگزاری رویترز نوشت که اسراییل با توجه به وجود تهدید انتقامجویی
ایران به خاطر ترور این شهید ،به شهروندانش درباره سفر به ترکیه هشدار داده است.
شورای امنیت داخلی رژیم صهیونیستی پیش از این در بیانیهای مدعی شد که تهران ممکن است به دنبال آسیب
رساندن به اسراییلیها در ترکیه باشد و این کشور را در دستهبندی «کشور پر خطر» قرار داد .ترکیه یکی از مقاصد
توریستی پر طرفدار برای اسراییلیهاست و دو طرف اخیرا ً در حال بهبود بخشیدن به روابطشان بودهاند.
بر اساس این گزارش ،اوایل خرداد دو عنصر تروریستی موتور سوار با شلیک به سرهنگ پاسدار حسین صیاد خدایی
در تهران هنگام ورود به منزلش وی را به شهادت رساندند.
از آنجایی که رسانههای آمریکایی حدس میزنند
که جو بایدن ،رئیس جمهوری ایاالت متحده آمریکا
به زودی به ریاض سفر کند و با محمد بن سلمان،
ولیعهد عربســتان نیز مالقات داشته باشد ،شور و
هیجان زیادی در واشــنگتن به وجود آمده است.
برخی از اعضای حزب بایدن یعنی حزب دموکرات
نیز به او درباره مالقات با وارث  36ساله تاج و تخت
عربستان هشدار میدهند.
باید توجه داشت که عربستان سعودی ،سیزدهمین
کشــور بزرگ جهان ،فقط از نظر جغرافیایی مهم
نیست ،بلکه این پادشاهی به عنوان یک صادرکننده
پیشرو در نفت ،از نظر استراتژیک نیز مهم است و
همچنین از نظر سیاســی متحد سنتی آمریکا ،به
عنوان مثال در معامالت با ایران ،به حساب میآید.
دونالد ترامپ ،رئیس جمهوری سابق ایاالت متحده
با سفر به عربستان به عنوان اولین سفر خارجی خود
بر این اهمیت تاکید کرد.
اما بایدن میخواست از سلف خود در این موضوع
فاصله بگیرد و از زمان تصدی قــدرت هرگز با بن
ســلمان مالقات نکرده که از دیــدگاه ریاض ،یک
توهین به حساب میآید .بایدن همچنین موضعی در

یونان را مرهون ایســتادگی ملت ایران مقابل زیاده
خواهی اســتکبار دانســت .وی همچنین گزارشی
از آخرین وضعیــت مذاکرات برای رفــع تحریمها

تحلیلگر سرشناس جهان عرب هشدار داد:

خاورمیانه در یک قدمی جنگ جدید

«عبدالباری عطوان» گفت :سرقت منابع گازی و نفتی لبنان از سوی رژیم صهیونیستی نشان میدهد همه امور به
سوی درگیری نظامی پیش میرود و تصمیم جنگ گرفته شده است .این درگیری چهره منطقه را به سود محور
مقاومت تغییر خواهد داد.به گزارش تحریریه« ،عبدالباری عطوان» تحلیلگر سرشناس جهان عرب و سردبیر روزنامه
«رأی الیوم» در «یوتیوب» عنوان داشت منطقه در آستانه ورود به جنگ است .سخنرانی سید «حسن نصراهلل»
دبیرکل حزب اهلل هم بیانگر آن است که وقوع جنگ قطعی است و وی تصمیم خود را برای جنگ گرفته است .او
با همه فرماندهان نظامی و امنیتی و رهبران سیاسی در این زمینه مشورت کرده است .آنان طرح خود را ترسیم
کردهاند و به نتیجه قطعی رسیدهاند که باید وارد جنگ شوند .زیرا رسیدن کشتی یونانی که در استخراج گاز نقش
دارد به میدان گازی «کریش» لبنان که این کشور با رژیم صهیونیستی درباره آن اختالف دارد نشان میدهد که
رژیم صهیونیستی طرح خود برای سرقت گاز لبنان را پیش میبرد.
یک پایگاه اطالعاتی اسرائیلی هم اعالم کرده است که اسرائیل خود را برای مقابله با حمله لبنان به کشتی لبنانی و
سکوهای استخراج گاز آماده میکند .عطوان افزود :سید حسن نصراله هم اعالم کرده است مأموریت ما به عنوان
مقاومت حمایت از حقوق مردم لبنان و ثروتهای این کشور و استخراج آن برای رهایی مردم لبنان از بحران است.
این نشان میدهد که آزادسازی منابع گازی و نفت لبنان از آزاد سازی جنوب لبنان هم برای مقاومت مهمتر است
زیرا آمارهای غربی نشان میدهد که در این منطقه  ۶۰۰میلیارد دالر ثروت نفتی و گازی وجود دارد .این در حالی
است که همه بدهکاریهای لبنان  ۱۰۰میلیارد دالر است.
این ثروت سبب میشود که لبنان از همه کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس ثروتمندتر شود .در نتیجه شهروندان
کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس برای کار به این کشور میآیند و این کشــور به مرواید خاورمیانه و بهشت
خداوند در زمین تبدیل میشود.

صرف نظرازرفتارهای دموکراتها در برابر اعراب قابل بررسی است؛

چرا ناگهان عربستان

قبال محمد بن سلمان برسر جنگ یمن دارد که او را
بیش از پیش ناخرسند کرده است .همچنین رئیس
جمهوری امریکا یکی از سرســختترین منتقدان
سیاستهای ضد حقوق بشــری ولیعهد عربستان
بوده اســت .اما در بهار ،جنگ تجاوزکارانه روسیه
علیه اوکراین وضعیت جهان را به طرز چشمگیری
تغییر داد .یکی از پیامدهــای آن ،افزایش قیمت
نفت در سراســر جهان و در نتیجه اهمیت فزاینده
کشورهای صادرکننده نفت مانند عربستان سعودی
و ونزوئالست .تالش واشنگتن برای ترغیب ریاض به
تولید نفت بیشتر به منظور کاهش رشد قیمتها و در
نتیجه تخلیه خزانه جنگی روسیه در نهایت موفقیت
آمیز بود :اوپک به رهبری عربستان سعودی اخیرا ً
با افزایش تولید موافقت کــرد .اما به گفته ولیعهد
عربستان ،این امتیاز بهای خود را دارد :بن سلمان از
رئیس جمهوری آمریکا میخواهد که سرانجام او را
به عنوان شریک و حاکم واقعی عربستان سعودی به

اعتراضات مسلمانان هند به اظهارات توهین آمیز سخنگوی حزب حاکم هند درباره پیامبر اسالم (ص).
منبع :رویترز

و کارشــکنی آمریــکا را بــه اعضای مجمــع ارائه
کرد.
براساس این گزارش ،بحث و بررسی پیرامون کلیات
سیاســتهای کلی برنامه هفتم با اظهار نظر تعداد
زیادی از اعضای مجمع و نمایندگان دولت و مجلس
پایان یافت و بــا تصمیم اعضای مجمع تشــخیص
مصلحت نظام مقرر شــد که از جلسه آینده ،بندهای
پیشنهادی متن سیاستهای کلی برنامه هفتم مورد
بررسی قرار گیرد.
سند سیاستی که از ســوی مقام معظم رهبری برای
اظهار نظر مشورتی مجمع تشخیص مصلحت نظام
ارسال شده است ،شامل  ۲۱بند در حوزههای اقتصادی
و زیربنایی ،علمی ،آموزشــی و فنــاوری ،فرهنگی،
اجتماعی ،دفاعی و امنیتی و نیــز حقوقی ،قضایی و
اداری اســت که پس از اظهار نظر مجمع تشخیص
مصلحت نظام به تصویب مقام معظم رهبری میرسد
و مبنای تدوین الیحه برنامه هفتم توسعه کشور قرار
میگیرد.

رسمیت بشناسد و دقیقاً میداند که در حال حاضر
چه قدرتی دارد .کشور او که اغلب توسط غرب مورد
انتقاد قرار میگیرد ،به عنوان تأمین کننده انرژی
دوباره بسیار اهمیت دارد .قیمت باالی نفت باعث
شد شرکت دولتی آرامکو بیشترین سود را از زمان
عرضه اولیه ســهام خود در پایان ســال  2019به
دست آورد :در سه ماهه اول تقریباً  40میلیارد دالر.
به همین دلیل است که بازاندیشی در کاخ سفید از
مدتها قبل آغاز شده است.
مقامات دولت آمریکا در ماههای اخیر بارها به خلیج
فارس سفر کردهاند .مشــاوران بایدن نیز اخیرا ً از
رئیس جمهورشان خواســتهاند تا تنشها را کم و
فضا در روابط دو کشور را تلطیف کند که ظاهرا ً او
اکنون پذیرفته است .در حال حاضر ،او احتماالً سفر
به عربستان سعودی را با سفر به اسرائیل در ماه ژوئیه
توام خواهد کرد ،البته اگر دولت آشــفته در بیت
المقدس همچنان پابرجا باشد.

بایدن هفته گذشــته از «رهبری شجاعانه» ریاض
پس از تمدید آتش بس شکننده در یمن جنگ زده
تمجید کرد .اتفاقی که در نوع خود از سوی رئیس
جمهوری امریکا بی ســابقه محسوب میشود .اما
در پس مبارزه عربستان با گروه حوثیها ،منافع و
ترسهای گستردهتری وجود دارد .زیرا ریاض آن را
اساساً به عنوان رقابتی با ایران بر سر قدرت و نفوذ در
منطقه میداند .به عنوان مثال ،حوثیها بارها با پهپاد
به تأسیسات نفتی عربستان حمله کردهاند در حالی
که ریاض نتوانسته است در برابر این حمالت کاری از
پیش ببرد .این امر مایه شرمساری ولیعهد محمد بن
سلمان شده است که مانند دیگر کشورهای منطقه،
قدرت طلبی ایران را یک خطر میبیند.
اگر تالشهــا برای متقاعــد کردن تهــران برای
امضای توافق هستهای جدید شکست بخورد ،این
تهدید میتواند حتی بیشتر شود .اما شانس غرب
برای رســیدن به تفاهم با جمهوری اسالمی ایران
اندک به نظر میرســد .این موضوع نیــز احتماالً
در زمان سفر بایدن به عربســتان سعودی مطرح
خواهد شد.
منبع :تحریریه دیپلماسی ایرانی

یک گروه داوطلب دانمارکی در حال مین روبی در اوکراین.

منبع :یورونیوز

سرمقاله
ادامه از صفحه یک
ضمن آنکه از آنجا که دو کشور تحت تحریم
هســتند ،مالحظاتی برای گسترش روابط
دارند .نکته دیگر این اســت که ونزوئال از
طرف اتحادیه اروپا حمایت بیشتری نسبت
به ایران داشته است.
ویژه آن که ایران قصد دارد روابط خود را در
درجه نخست ،با شــرکای شرقی – روسیه
و چین – و همچنین هند و جمهوریهای
آســیای مرکزی بهبود بخشــد .به همین
خاطر ما هنوز نمیتوانیم از یک همگرائی
مؤثــر بیــن ایــران و ونزوئــا صحبــت
کنیم.
امضای سند همکاری دردی از
دو کشور دوا نمیکند
واقعیت این است که هم ونزوئال و هم ایران
صنعت ضعیفی دارند و تقریباً چیزی برای
خرید از یکدیگر وجود ندارند ضمن اینکه
هر دو کشــور پولی ندارند و برای افزایش
تولیدات خود به منابع مالی نیاز دارند که
بدون فروش نفت این امر غیرممکن است.
(معروف اســت که ونزوئال دارای ابرتورم
است ،چنانکه ارزش کاغذی که برای انتشار
پول استفاده میشود از خود پول کاغذی
در ونزوئال بیشتر اســت) همچنین ایران
اص ً
ال توان و رمقی برای توســعه تجاری با
کشــوری که وضعیتش بدتر از خودش را
ندارد.
مضــاف براینکــه دو کشــور نمیتوانند
نهایتاً خارج از حاکمیت دالر بر مناسبات
اقتصادی و تجاری حرکت کنند .در جریان
ســفردوروزه مادورو به ایران هم هرچند
شــاهد امضای ســند همکاری راهبردی
جامع  ۲۰ســاله ایران و ونزوئال هستیم اما
باید گفــت حتی امضای اســناد همکاری
جامع راهبردی با کشورها و ابرقدرتهایی
مانند روســیه و چین در شرایط تحریمی
کنونی برای ما خروجی ملموســی از نظر
اقتصادی و تجاری در پی نداشــته است،
چه برسد به کشــوری مانند ونزوئال که در
وضعیت به مراتب بدتــر و بحرانیتری از
ایران به ســر میبرد .بنابراین امضای این
دست اســناد نمیتواند از نظر اقتصادی و
تجاری چندان جدی تلقی شود.
شاید ونزوئال ایران را حوزه نفت
دور بزند
همان گونه که گفته شــد زمینه همکاری
بین دو کشــور وجــود دارد ،ولــی کام ً
ال
محدود و مختصر و تنها بــه حوزه انرژی،
تهاتر کاال و بحثهایی در خصوص تالش
ایران برای ایجاد نوسازی و بهسازی صنایع
پاالیشــگاهی ونزوئال باز میگردد که خود
جمهوری اسالمی هم در این عرصه توان و
دانش به روزی ندارد .البته با توجه به اخبار
واصله فروش مشتقات نفتی با قیمتهای
ناچیز به ونزوئال هم موید آن است که ضرر
این همکاریها بیشــتر از منافعش است.
اقتصاد ایران هــم مانند اقتصــاد ونزوئال
با بیمــاری اقتصــاد نفتــی و اقتصاد تک
محصولی دســت به گریبان اســت .البته
کاراکاس به دنبال آن است که با سیاست
خارجی چند جانبه گرایانــه و منعطفتر
بتواند بعد از جنگ اوکراین شرایط بهتری
برای فروش نفت داشته باشد .ضمن اینکه
مسئله جنگ اوکراین و روسیه و نیاز غرب
به جایگزین نفت روسیه باعث شده تا نفت
ایران و ونزوئال موردتوجه قرار گیرد که در
این زمینه تســهیالتی ارائه شده است .اما
برخورد آمریکا با ونزوئال و ایران یکســان
نبوده است.
به طور مثال طی سالهای گذشته شرکت
شــیلون به حضور خــود در ونزوئال ادامه
داده است.
اخیرا ً شــرکت ایتالیاییانی و اســپانیایی
رپســول هم موافقت آمریکا را برای خرید
نفــت و تأمین نیازهای اروپایی به دســت
آوردهاند .درحالیکه این تســهیالت برای
ایران ارائه نشده است؛ بنابراین میتوانیم
اشــاره کنیــم کــه در بعد انــرژی یعنی
قویترین زمینه همکاری ،ایران و ونزوئال
از دو تیپ بازارهــا و مشــتریان متفاوت
برخوردارنــد ضمــن اینکه طبــق گفته
«بلینکن» وزیرامور خارجه ایاالت متحده
اگر مذاکرات با دولت مادورو به نتیجه برسد
امکان لغو بخشی از تحریمهای ونزوئال در
ازای فروش نفت این کشور به اتحادیه اروپا
وجود دارد .در چنین شرایطی قطعاً برای
کاراکاس بهترین و عقالنیترین ســناریو
آن اســت که به ســمت برقراری روابط با
آمریکاییها برود.

