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روی موج کوتاه

محبوبه ولی

مرداد ســال 90 مرکــز عمومی 
اورشلیم، وابسته به صهیونیست های 
افراطی در گزارشی به حضور ایران و 
فعالیت سپاه پاسداران در آمریکای 
جنوبــی پرداختند و بعــد هم در 
گزارش خود تاکید کردند که ونزوئال 
سکوی پرتاب جمهوری اسالمی به 
حیاط خلوت آمریکا یعنی آمریکای 

التین شده است. 
دو ســال بعد موجی از ســوی 
رسانه ها و شخصیت های آمریکایی 
بــه راه افتاد، تحت عنــوان »ارتش 
نامرئی«. شبکه خبری الجزیره آن 
زمان به این موضوع پرداخت و مطرح 
کرد که این رســانه ها و چهره ها از 
وجود »ارتش نامرئی« تحت هدایت 
ایــران در آمریکای التین ســخن 

می گویند.  
گرچه بسیاری از این گزارش ها 
جوسازی رســانه ای بودند و نه تنها 
ایــران هیچگاه آنهــا را تایید نکرد، 
بلکه ادله قابل اســتنادی نیز برای 
اثبات آنهــا وجود نداشــت، اما به 
هر حال آن ســال ها، بازار نزدیکی 
ایران به آمریکای التیــن گرم بود؛ 
نمونه بــارزش هم ماجــرای مرگ 
هوگو چــاوز، رئیس جمهور ونزوئال 
در اســفند 1391 اســت و سنگ 
تمامی کــه محمــود احمدی نژاد، 

رئیس جمهور وقت ایــران برای آن 
گذاشت. 

گذشــته از حواشــی و شوهای 
پوپولیستی آنچنانی، موضوع ارتباط 
با آمریکای التین همــواره یکی از 
سرفصل های سیاست خارجی ایران 
بوده است. در جریان انقالب اسالمی، 
آمریــکای التین به دلیــل رویکرد 
ضدآمریکایی و ضدامپریالیستی اش 
یکــی از نقاط محبوب روی نقشــه 

جهان برای انقالبی ها بود. 
مالمت روحانی برای دوری از 

دوستان آمریکای التین
بعدتــر امــا برخــی ارتبــاط 
و نزدیکی بــه التین هــا را به دلیل 
فاصله جغرافیایی بســیار از ایران و 
برخی دالیل دیگر، یک دیپلماسی 
پرهزینه برای ایــران تعریف و برای 
صرفه جویی در این هزینــه، از آن 
صرف نظر کردند. از این رو ارتباط با 
کشورهای آمریکای التین مدام در 

فراز و فرود بوده است. 
بعد از دولت احمدی نژاد و آن تب 
تندش در نزدیکی به التین ها، دولت 
روحانی روی کار آمد و با تمرکز روی 
برجام، ارتباط بیشتر با ایاالت متحده 
و اروپا را در دســتور کار قرار داد. از 
این رو از ســوی برخی تحلیلگران و 
سیاســتمداران مورد انتقاد جدی 

قرار گرفت. 
دو ســال پیش، وقتــی دونالد 

ترامپ از برجام خارج شده بود، ایوو 
مورالــس، رئیس جمهوری بولیوی 
در نشست شورای امنیت به ریاست 
دونالــد ترامپ، قاطعانــه از برجام 
حمایت کرد و با اشــارات تاریخی 
دربــاره صنعت نفت ایــران و نقش 
آمریکایی هــا در کودتا علیه دولتی 
که نفت را ملی کرده بود، گفت: حاال 
که ایران اختیار منابع نفتی خود را 
دارد تحت تحریم آمریکا قرار گرفته 

است.
پس از آن ســخنرانی، بسیاری 
دولت روحانی را شماتت کردند که 
از چنین دوســتانی روی برگردانده 
اســت؛ هرچند که دولــت روحانی 
هرگــز چنین ادعایــی را نپذیرفت 
و تاکیــد کرد که همــواره ارتباط با 
آمریکای التین را نیز در سیاســت 

خارجی خود مدنظر داشته است.
دیپلماسی فعال با چاشنی 

شرکت در یک مراسم سیاسی
شواهد این ادعای دولت را بیش از 
هر زمانی می توان در همین ماه های 
اخیر پیدا کرد؛ زمانی که ونزوئال به 
دلیل تحریم های آمریکا دچار بحران 
سوخت شــده بود و ایران چندین 
محموله نفت و بنزین به ســوی آن 
گسیل داشــت و این اقدام بازتاب 
وسیعی نیز پیدا کرد؛ می توان گفت 
این تحریم های آمریکا بود که ایران 
را مجددا به آمریکای التین نزدیک 

کرد. ســفر پارســال محمدجواد 
ظریف، وزیر امور خارجه کشورمان 
به بولیوی را هم می توان در شــمار 

همین شواهد آورد. 
عالوه بر این ها ظریف این روزها 
در آمریکای التین به ســر می برد. 
سفر او به سه کشور آمریکای التین، 
یعنی ونزوئال، بولیوی و کوباســت. 
البته بهانه سفر شــرکت در مراسم 
تحلیف لوئیس آرسه، رئیس جمهور 
جدید بولیوی و چهره های نزدیک 
ایوو مورالس اســت؛ امــا آنطور که 
سخنگوی وزارت امور خارجه گفته 
این سفر اهدافی فراتر از شرکت در 

یک مراسم سیاسی دارد. 
سعید خطیب زاده هفته گذشته 
در تشریح اهداف و ابعاد سفر ظریف، 
به قرابت های سیاسی این سه کشور 

با ایــران و همکاری هــای دوجانبه 
اشاره کرد. او مشخصا تاکید کرد که 
ونزوئال یکی از مقاصد اصلی صدور 
خدمات فنی و مهندسی کشورمان 
است و بخش های خصوصی ایرانی 
پروژه های مختلفی را در این کشور 
اجرا کرده و یا در دست اجرا دارند. به 
گفته او در بخــش انرژی نیز ونزوئال 
همــکاری خوبی با ایران داشــته و 
همچنین افتتاح اولین فروشــگاه 
زنجیــره ای ایــران در کاراکاس 
توســط بخش خصوصی را می توان 
از فعالیت هــای جدیــد در بخش 
تجاری روابط عنوان کرد که توسط 
شرکت های خصوصی عالقه مند در 
حال اجراست. تســری این سطح از 
روابط به کوبا و بولیوی نیز می تواند 

مدنظر ایران باشد. 
 ملت ونزوئال 

به ایران عشق می ورزند
اظهــارات دیــروز مقامــات 
ونزوئالیی پس از سفر ظریف نشان 
از استقبال آنها از توســعه روابط با 
ایران دارد. خورخه آریزا، وزیر امور 
خارجه ونزوئال دیــروز در توییتی با 
اشــاره به دیدار خود با محمدجواد 
ظریف، نوشت: »ملت ونزوئال بیش از 
آنکه قدردان همبستگی و شجاعت 
ملت و دولــت ایران باشــند که در 
لحظات دشوار به ما کمک کرده اند، 

به آن ها عشق می ورزند.«
نیکوالس مادورو، رئیس جمهور 
ونزوئال نیز پس از دیدارش با ظریف 
در توییتی نوشت: »امروز )۵ نوامبر( 
لذت پذیرایی از محمدجواد ظریف، 
وزیــر خارجه جمهوری اســالمی 
ایران را داشــتم. این بازدید روحیه 
تزلزل ناپذیــر روابــط راهبــردی 
همکاری و همبســتگی میان ایران 

و ونزوئال را به تأیید رساند.«
ظریف چهارشنبه وارد کاراکاس 
شده و مورد اســتقبال وزیر خارجه 
ونزوئال قرار گرفته بود و دیروز پس از 
آن استقبال و این بدرقه، راهی کوبا 
شد و ساعاتی بعد در هاوانا فرود آمد.  
او دیدارها و مذاکراتی نیز در کوبا 
خواهد داشــت و بعد هم به عنوان 
آخریــن مقصد ســفر وارد بولیوی 
خواهد شــد تا عالوه بر شرکت در 
مراسم تحلیف رئیس جمهور جدید، 
دیپلماسی با دولت جدید بولیوی را 

نیز به کار اندازد. 

تاریک و روشن یک سیاست
اکنــون کــه دولــت روحانی 
تحرک بیشــتری بــرای ارتباط با 
التینی هــا از خود نشــان می دهد، 
هنوز نیــز بســیاری معتقدند که 
خــرج کــردن ایــن حجــم از 
دیپلماسی برای آن ســر دنیا و آن 
هــم کشــورهای فقیــر آمریکای 
التین، سیاســت پرهزینه ای است 
 که دخلــش بــه انــدازه خرجش 

نخواهد بود. 
در مقابل اما برخــی دیگر تاکید 
می کنند که هنگام رویارویی ایران 
و آمریکا، ایــران همواره از ســوی 
پایگاه هــای آمریکایی در مجاورت 
خود تهدید می شود، در حالی که در 
نزدیکی آمریکا، هیچ پایگاه نظامی 
متعلق بــه ایران وجود نــدارد. این 
دسته اســتدالل می کنند که ایران 
باید نفــوذ خود در حیــاط خلوت 
آمریکا را گســترش دهد تــا از این 
طریق پاســخی بــرای تهدیدهای 

آمریکا داشته باشد. 
مــراودات تجــاری و اقتصادی 
نیز دلیل دیگری بــرای نزدیکی به 
آمریکای التین است؛ هرچند که آنها 
از ایران دور هســتند، اما مولفه های 
بســیاری وجود دارد کــه آنها را به 
یک گزینه برای همکاری اقتصادی 

تبدیل می کند. 
حال بایــد دید آیا دیپلماســی 
فعال دولــت در آمریــکای التین، 
اتفــاق بزرگی را رقــم خواهد زد یا 
اینکه آن اتفــاق قبــل از آنکه رخ 
دهــد، در ارتبــاط بــا التینی هــا 
 دستخوش فراز و فرودهای متداول 

خواهد شد. 

ظریف با بدرقه کاراکاس، وارد هاوانا شد؛

پروازهاییبرایتحکیمپیوندباالتینیها

خبر

عضو جامعه روحانیت مبارز گفت: هرکسی 
در آمریکا سر کار بیاید باید در مقابل او به اقتضای 
سیاست های جمهوری اسالمی عمل شود، یعنی 
حفظ منافع ملی، انقالبی گری و مقابله با دشمن 

امری ضروری است.
حجت االسالم احمد ســالک، نماینده ادوار 
مجلس در گفتگو با مهر با اشــاره بــه احتمال 
بکارگیــری دوگانــه مقابله-مذاکره توســط 
اصالح طلبان در صورت پیــروزی جو بایدن در 

آمریکا، اظهار داشت: هرکســی در آمریکا چه از 
حزب جمهوری خواه چه دموکرات، بر ســر کار 
بیاید برای جمهوری اسالمی، که سیاست هایش 
مبتنی بر اصول انقالبی و اسالمی است، تغییری 

ایجاد نخواهد شد.
ســالک افزود: بایدن و ترامپ ســر و ته یک 
کرباس هستند و خیلی برای ایران تفاوتی ندارند. 
جمهوری اســالمی هم هیچگاه از سیاست ظلم 

ستیزی خود کوتاه نخواهد آمد.

وی تاکید کرد: در صورت انتخاب هر فردی در 
آمریکا، مسئولین کشور بویژه وزارت امورخارجه 
باید توجه داشــته باشــند که نتیجه انتخابات 
آمریکا را مصادره به مطلوب نکنند. هرکسی در 
آمریکا ســرکار بیاید باید در مقابل او به اقتضای 
سیاست های جمهوری اسالمی عمل کرد یعنی 
حفظ منافع ملی، انقالبی گری و مقابله با دشمن 

امری ضروری است.
عضو جامعه روحانیت مبارز تصریح کرد: امروز 

عده ای مســئله را طوری مطرح می کنند که اگر 
بایدن بیاید مذاکرات شروع می شود زیرا تفاوتی 
بین بایدن، ترامپ و اوباما وجود ندارد. این طوری 
نشود که عده ای خودشان را پیروز صحنه مطرح 
کنند و بگویند ما ترامپی که از برجام خارج شد را 
کنار زدیم و بایدنی که به برجام معتقد است روی 
کار آمد. سالک گفت: اگر بایدن بخواهد به برجام و 
مذاکرات برگردد، دیگر دولت آقای روحانی فرصتی 

ندارد که بخواهد مذاکرات را به نتیجه ای برساند.

وی با بیان اینکه گفته رئیس جمهور مبنی 
بر اینکه انتخابات آمریکا برای ما مهم نیســت 
با مواضع طرفداران و جریان سیاســی روحانی 
فاصله دارد، گفت: عناصری در دولت هســتند 
که می خواهند ارتباط بــا دولت جدید آمریکا 

برقرار شود.

سالک:

سیاستانقالبیگریوظلمستیزیباپیروزی»بایدن«تعطیلنمیشود

 شماره   653 /  شنبه 17 آبان   1399  /   21 ربیع االول 1442  /  7 نوامبر   2020

امیر حیدری: 
تغییرژئوپلتیکمنطقه

خطقرمزماست
امیر سرتیپ کیومرث حیدری، فرمانده نیروی 
زمینی ارتش در خصوص نگرانی های به وجود آمده 
به علت درگیری ها در منطقه قره باغ میان دو کشور 
ارمنســتان و جمهوری آذربایجان گفت: تاکید ما 
بر آرامش و پیگیری موضــوع و اختالفات از طریق 
گفتگو و مذاکره میان دو کشــور است. وی با بیان 
اینکه جمهوری اسالمی ایران تغییر در ژئوپلیتیک 
منطقه را نمی پذیرد، تاکید کرد: حفظ ژئوپلیتیک 
منطقه قابل احترام و خط قرمز ماست و هیچ قدرتی 
نباید درصدد تغییر در جغرافیای منطقه باشد و ما 
این موضوع را برنمی تابیم. روز گذشــته تجهیزات 
توپخانه ای و زرهی ارتش به مناطق مرزی نزدیک 

به قره باغ اعزام شد. 
    

زاخارووا اعالم کرد؛
ایران،روسیهوترکیهدرپی
برگزارینشستبعدیآستانه

ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت خارجه روسیه 
روز پنج شــنبه اعالم کرد که ایران، روسیه و ترکیه 
در حال کار روی برگزاری روند آستانه در خصوص 
مسئله سوریه هســتند. وی با بیان اینکه به دلیل 
همه گیری ویروس کرونا تاریخ برگزاری پانزدهمین 
نشست بین المللی بر سر ســوریه به تعویق افتاد، 
افزود: تالش داریم تا از وقفه اجباری ایجاد شــده 
برای همفکری با شــرکایمان به منظور پر کردن 
نشست های آستانه با موضوعات و گفت وگوهای 
مســتحکم برای فائق آمدن بر مشکالت موجود 
استفاده  کنیم تا محتوای این نشست ها نه تنها مهم 

بلکه تاثیرگذار و سازنده نیز باشد.
    

نگرانیترکیالفیصلازپیروزی
بایدنوبازگشتشبهبرجام

به گزارش ایسنا به نقل از الخلیج الجدید، ترکی 
الفیصل، رئیس پیشین سازمان اطالعات عربستان 
گفت: پیروزی جو بایدن در انتخابات آمریکا مرا نگران 
می کند زیرا او متعهد به بازگشت به توافق هسته ای 
ایران است. وی با حضور در نشستی در ابوظبی تاکید 
کرد: جو بایدن گفت که سیاست ترامپ در خاورمیانه 
و خروجش از برجام را نقض می کند. ترکی الفیصل 
گفت: جو بایدن تاکید کرد که به برجام باز می گردد 
اما او شروطی برای بازگشت دارد و ما هنوز نمی دانیم 

که شرط های او چیست.
    

راهاندازیصفحهویژه
»آمریکایآشفته«درپایگاه
اطالعرسانیرهبرانقالب

صفحــه ویژه »آمریــکای آشــفته« در پایگاه 
اطالع رســانی Khamenei.ir آغاز به کار کرد. 
»رژیم آمریکا به شــّدت دچار انحطاط سیاســی 
و انحطــاط مدنــی و انحطاط اخالقی اســت. این 
امپراتورِی این جــوری دیری نخواهد پایید؛ معلوم 
است که وقتی کار یک سیاســت، کار یک رژیم به 
اینجا رسید، این دیگر خیلی عمر طوالنی نخواهد 
کرد و منهدم خواهد شد.« این تعابیر، بیانات رهبر 
انقالب اسالمی درباره وضعیت آشفته و روبه انهدام 
آمریکا در سخنرانی تلویزیونی 13 آبان است. به همین 
 Khamenei.ir مناسبت پایگاه اطالع رســانی

پرونده »آمریکای  آشفته« را منتشر می کند.
    

توصیهآیتاهللعلویگرگانی
دربارهحساسیتهایشهرقم

خبرگزاری حوزه نوشت: آیت اهلل سید محمدعلی 
علوی گرگانی از مراجع تقلید در دیدار سید مرتضی 
سقائیان نژاد شهردار قم گفت: قم از اهمیت ویژه ای 
برخوردار بوده و در همه زمینه ها استثنایی است واین 
شهر باید در مسائل فرهنگی و اخالقی الگو باشد. وی 
افزود: قم در حوزه های مختلفی نیاز به خدمت دارد 
و این شهر را به پیشرفتی برسانید که مردم آن را در 
ایران و دنیا مثال بزنند، وقتی به چنین هدفی فکر 
کنید در ادامه راه نیز از مشکل ها و سختی  ها خسته 
نمی شود. باید قم را به الگویی برای تمام شهرهای 

اسالمی تبدیل کنید.
    

انتقالاجسادخانواده»ایراننژاد«
بهایرانباهزینهدولت

کمال حســین پور، نماینده مردم سردشت در 
مجلس شورای اســالمی از انتقال اجساد »خانواه 
ایران نژاد« که چندی پیــش در حین مهاجرت به 
خارج از کشور در کانال مانش غرق شدند، با هزینه 
دولت خبر داد و گفت: خانواده این عزیران در ایران 
توانایی پرداخت هزینه ســنگین انتقال اجساد را 
نداشتند. از این رو هزینه پرواز را دولت ایران متقبل 
شده، وزارت خارجه همه اقدامات را انجام داده و هیچ 

مشکل قانونی و مالی وجود ندارد. 

اکنون که دولت روحانی 
تحرک بیشتری برای 

ارتباط با التینی ها از خود 
نشان می دهد، هنوز نیز 

بسیاری معتقدند که 
خرج کردن این حجم از 

دیپلماسی برای آن سر دنیا 
و آن هم کشورهای فقیر 

آمریکای التین، سیاست 
پرهزینه ای است که 

دخلش به اندازه خرجش 
نخواهد بود

خورخه آریزا، وزیر امور 
خارجه ونزوئال دیروز در 
توییتی با اشاره به دیدار 

خود با محمدجواد ظریف، 
نوشت: ملت ونزوئال بیش از 
آنکه قدردان همبستگی و 

شجاعت ملت و دولت ایران 
باشند که در لحظات دشوار 
به ما کمک کرده اند، به آن ها 

عشق می ورزند

معاون سیاسی ســپاه گفت: آماده باش نیروهای امنیتی 
آمریکا شبیه آماده باش هایی است که در کشورهای مختلف 
برای مواجهه با تهدیدات خارجی داده می شــود و این نشان 

می دهد آمریکا در شرایط خاصی قرار گرفته است.
سردار یداهلل جوانی در گفتگو با تسنیم درباره احتمال وقوع 
جنگ داخلی در جریان اعالم نتایج انتخابات ریاست جمهوری 
آمریکا گفت: طی هفته های گذشته شاهد این بودیم که افکار 
عمومی در کل جهان تحت تاثیر حوادث آمریکا قرار گرفت و 
کمیت و کیفیت رقابت ها و نوع ادبیاتی که در انتخابات آمریکا 
به کار گرفته شد، خیلی از مسائل را تحت الشــعاع قرار داد و 

تحلیلگران نیز هر کدام از منظری به تحلیل انتخابات آمریکا 
پرداختند.

وی افزود: یک جنبه این تحلیل ها نیز همین بحرانی است که 
آمریکا دچار آن شده و احتمال عمق پیدا کردن این بحران و در 

پی آن وقوع آشوب های داخلی در آمریکا وجود دارد.
سردار جوانی با بیان اینکه احتمال وقوع آشوب های داخلی 
در آمریکا امری دور از ذهن نیســت، ادامه داد: خود مقامات 
آمریکایی و مقامات پلیس این کشــور نیز اذعان می کنند که 

آمریکا باید برای حوادث پس از انتخابات آماده باشد.
معاون سیاسی سپاه ادامه داد: وقتی در ایالت های مهم آمریکا 

نیروهای امنیتی به حالت آماده باش در می آیند نشان از بحرانی 
است که ممکن است آمریکا دچار آن شود. 

وی تصریح کرد: امروزه دارد مشخص می شود آنچه حتی در 
داخل کشور ما روشنفکرهای غربگرای ایرانی سعی می کردند به 
مردم ارائه دهند و منتقد نظام مردمساالری دینی بودند چیست 
و امروز محصول چنین نظام سیاسی را مشاهده می کنیم که 

حتی نظام آمریکا را نیز دچار بحران کرده تا جایی که سردمداران 
آمریکایی نیز نگران حوادث پیشرو هستند.

سردار جوانی با بیان اینکه مشــکل ما با جمهوریخواه ها و 
دموکرات ها نیست بلکه مشکل اصلی ما با اصل نظام سیاسی 
آمریکا اســت، عنوان کرد: نظام آمریکا یک نظام استکباری 
است و بر همین اساس رهبر انقالب فرمودند که مسائل کشور 
را به مسائل خارجی گره نزنید؛ ما نظام استکباری آمریکا را یک 

تهدید برای منافع خودمان می دانیم.
معاون سیاسی سپاه تاکید کرد: جمهوریخواه و دموکرات 
در دشــمنی با ملت ایران هیچ تفاومتی ندارند و شاید تنها در 
تکنیک ها و روش ها با هم تفاوت کنند. اساسا نظام استکباری 
آمریکا با پیشرفت و استقالل ملت ایران مخالف است و طبیعی 
است که در داخل کشور بحث بر سر  اینکه چه کسی در آمریکا 

سر کار بیاید بی معنی است.

سردار جوانی: 

احتمالآشوبداخلیدرآمریکازیاداست


