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ونزوئــال بــرای انقالبیــون ایران 
سال هاست که تبدیل به کشوری برای 
خودنمایی و رفتارهای شــعاری شده 
است. حدود ســه دهه سیاست های 
ضدآمریکایی کــه از زمان هوگو چاوز، 
رئیس جمهور پیشــین ونزوئال آغاز و 
تا امروز و در دوران ریاســت جمهوری 
پرحاشیه نیکوالس مادورو ادامه دارد، 
ایران و ونزوئال را به عنوان دو متحد نفتی 

کنار یکدیگر قرار داده است.
محمود احمدی نژاد رابطه بســیار 
خوبی با هوگو چاوز داشت و حتی بعد 
از مرگش، تصویر در آغوش گرفتن مادر 
چاوز سال ها سوژه رســانه ها و فعاالن 
سیاسی شده بود. دولت ابراهیم رئیسی، 
که بسیاری آن را دولت سوم احمدی نژاد 
می نامند نیز نگاه ویژه ای به ونزوئال دارد 
تا شاید هر دو کشوری که با تحریم های 
سنگین آمریکا دست و پنجه نرم می 
کنند، راهی برای دور زدن آن پیدا کنند.

 تحریم نفتی، دستور کار 
سفر اوجی به کاراکاس

جواد اوجــی، وزیر نفــت ایران در 
ســفر رســمی به ونزوئال، با نیکالس 
مادورو، رئیس جمهور این کشور دیدار 
و درباره راه های دور زدن و بی اثر کردن 
تحریم های آمریکا علیه هر دو کشور، 

گفت و گو کرد. 
مادورو نیز در توییتر اعالم کرد که 
با وزیر نفت ایران دیداری سازنده برای 
عمیق کردن روابط دوستی و همکاری 
در مسائل انرژی داشته است. تلویزیون 
دولتی تصاویری از ایــن دیدار را که در 
کاخ ریاســت جمهوری در کاراکاس 

برگزار شد، نشان داد.
وزارت نفت ونزوئال هم در بیانیه ای 
اعالم کرد کــه جواد اوجــی با طارق 
العسیمی، همتای ونزوئالیی خود دیدار 
و درباره ایجاد مســیرها و مکانیزم ها 
برای غلبه بر تدابیــر ظالمانه یکجانبه 
که از سوی دولت آمریکا و کشورهای 

هم پیمانش وضع شــده است، گفت و 
گو کرده است.

سفر وزیر نفت ایران به ونزوئال چند 
هفته پس از دیدار یک هیات آمریکایی با 
مادورو صورت می گیرد. این دیدار باعث 
شــد دموکرات ها و جمهوریخواهان با 
چشم انداز لغو تحریم ها علیه واردات 

نفت ونزوئال که هدف آن منزوی کردن 
روسیه بر سر حمله این کشور به اوکراین 
بود، مخالفت کنند. این واکنش ها باعث 
شد کاخ سفید به شفاف سازی مواضع 
خود پرداخته و اعالم کنــد با ونزوئال 
برای واردات نفــت گفت و گوی فعال 

نداشته است.
ایران یکی از تولیدکنندگان بزرگ 
نفت در جهان است و براساس گزارش ها 
در ماه گذشته توانست ظرفیت تولید 
را به ســطح پیــش از اعمــال مجدد 
تحریم هــای آمریکا در ســال ۲۰۱۸ 
بازگرداند. ونزوئال نیز بزرگترین ذخایر 
قطعی نفت جهــان را در اختیار دارد 
که البته تحریم هــای آمریکا را عامل 

فروپاشی صنعت نفت خود می داند.
اوج گرفتن وزیر نفت در ونزوئال 

طارق العیسمی،  وزیر نفت ونزوئال 
که خوش هم از ســوی آمریکا تحریم 
شده است، ویدیویی از دیدار خود با جواد 
اوجی که در دفتر کار وزیر نفت ونزوئال 

صورت گرفت، منتشر کرد. انتشار این 
ویدوئو بازتاب منفی بسیار گسترده ای 
در میان مردم و کاربران فضای مجازی 

داشت.
وزیر نفت جمهوری اسالمی ایران 
در ادامه شادباش هایی که با »زنده باد 
ایران« و »زنده باد ونزوئال« حین دست 
دادن و به پاس توافقات انجام شــده در 
ونزوئال ســر می دادند، شعار »مرگ بر 
آمریکا« را بر زبان رانــد. اقدامی که با 
واکنش تذکرگونه مقام ونزوئالیی مواجه 

)Don’t say that( شد: این را نگو
 Down with نکته دیگر تلفــظ
USA توســط جواد اوجی است؛ به 
نظر می رسد وزیر نفت ایران لفظ »یو 
اس اِی« را به اشــتباه »یو اس آی« ادا 

می کند.
این رفتــار وزیر نفت بــا واکنش 
گسترده در فضای مجازی مواجه شد 
و بسیاری بر این نکته تاکید کردند که 
دیدارهای رسمی و دیپلماتیک جای 

شواف های شعاری نیست و تذکر دادن 
مقامات ونزوئالیی به مقامات کشورمان 
یک نــوع تحقیر و کوچک شــمردن 

دیپلماسی ایران تلقی می شود.
سید صادق حسینی، روزنامه نگار و 
فعال رسانه ای به حدیثی از امام علی)ع( 
اشاره کرد که: »إذا َملََک األراِذُل َهلََک 
األفاِضُل. هرگاه فرومایــگان زمامدار 
شــوند،گران مایگان نابود گردند« و 
نوشت: »این که اوجی وزیر نفت حتی 
درســت مرگ بر آمریکا نگفت و این 
که وزیــر ونزوئالیی بــه او تذکر داد به 
کنار؛ می خواهم بدانــم وقتی به ایران 
برمی گردد؛ آقای رئیســی یا وزیر امور 
خارجه چــه برخوردی بــا او خواهند 

داشت«. 
پــدرام ســلطانی، نایــب رئیس 
ســابق اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و 
کشــاورزی ایران با ابراز تاسف شدید 
از ویدئوی منتشر شــده و تذکر مقام 
ونزوئالیی به وزیر نفت ایران نوشــت: 
»ویدیــوی دســت دادن وزیــر نفت 
جمهوری اســالمی ایــران با همتای 
ونزوئالییش را چند بار دیدم. کسی که 
سال ها پست ارشد دولتی داشته و اکنون 
وزیر اســت، فرق یک مالقات رسمی 
را با راهپیمایی یا نماز جمعه در کشور 

خودش نمی داند.
 و هنگامی که وزیــر ونزوئالیی به 
وی گفت »این حرف را نزن!«  ای وای! 

ای وای!«
کاربر دیگری نیز با شرح این ماجرا 
نوشت: »رفتار نامتعارف و عجیب جواد 
اوجی، وزیر نفت جمهوری اســالمی و 
عدم آشنایی وی با ابتدایی ترین اصول 
دیپلماتیک، در جریان دیــدار وی با 
طارق العیســمی، وزیر نفت ونزویال، 
سوژه رسانه های داخلی و خارجی شده 
است. این وزیر کابینه رئیسی، طی یک 
دیدار رســمی، در حالی که سردرگم 
و هیجان زده و کیف در دســت جلوی 
پرچم ونزوئال بدون دست دادن با همتای 
ونزویالیی خود قصد نشستن داشت، 
برخالف تمام اصول دیپلماتیک جهانی، 

شعار »مرگ بر امریکا« نیز سر داد.«
 شعارهایی که هزینه اش را 

مردم می دهند
در روزهایی که مردم با مشــکالت 
ناشی از گرانی و کمبود مایحتاج عمومی 
از جمله روغن، ماکارونی و نان دست و 

پنجه نرم می کنند و تحریم ها آثار کامال 
مســتقیمی بر زندگی آنها گذاشــته 
رفتارهای شــعارگونه مدیران دولتی 
بیش از هر زمانی موجب ناراحتی مردم 

شده است.
کاربری به نام حســن نوشت: »ای 
کاش وزیر نفت قبل از شعار در یک دیدار 
دیپلماتیک به فکر حل مساله تحریم ها 
بود. هرچقدر هــم دولتمردان بگویند 
زندگی مردم را به برجام گره نزده اند اما 
سفره مردم به رفع تحریم گره خورده 
و انتظار از مقامات دولتی این است که 

وزیری کاردان باشند تا وزیر شعار.«
کاربر دیگری هم تاکید کرد: »آقای 
وزیر نفت شما که گفته بودید تمام پول 
نفت وصول شده است. چرا در زندگی 
مــردم اتفاقی نمی افتد. شــعار مرگ 
بر آمریکا وقتی شــنیده می شود که 
پول های نفت وصول شــده در سفره و 
زندگی مردم تاثیر داشته باشد وگرنه 

باقی همه حرف است.«
دولتی ناآشنا به اصول دیپلمایک

داستان وزیر نفت نه تنها اولین مورد 
از گاف های عجیب دولتمردان جدید 
نیست، بلکه قطع به یقین آخرین آن 
نیز نخواهد بود. حواشــی سفر ابراهیم 
رئیسی به مسکو و یا حواشی سفر وزیر 
امور خارجه به عراق نیز پیش از این نشان 
داد که در باالترین سطوح دولت اصول 
دیپلماتیک رعایت نمی شود با این حال 
رفتارهای نمایشی و شعارگونه وزیر نفت 
در روزهای سختی مردم بیش از همه به 
چشم آمد و شاید تقدم شعار بر برنامه را 

بیش از پیش به مردم نشان داد.

»مرگ بر آمریکا« موجب تذکر ونزوئال به ایران شد

»اوجی« در حضیضِ شعارزدگی 
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وزیر نفت بدون آشنایی 
با ابتدایی ترین اصول 

دیپلماتیک، در جریان 
دیدار با وزیر نفت ونزویال، 

طی یک دیدار رسمی، 
در حالی که سردرگم و 

هیجان زده و کیف در دست 
با همتای ونزویالیی خود 

قصد نشستن داشت، 
برخالف تمام اصول 

دیپلماتیک جهانی، شعار 
»مرگ بر امریکا« نیز سر 

داد

در روزهایی که مردم با 
مشکالت ناشی از گرانی 

و کمبود مایحتاج عمومی 
از جمله روغن، ماکارونی 

و نان دست و پنجه نرم 
می کنند و تحریم ها آثار 

کامال مستقیمی بر زندگی 
آنها گذاشته رفتارهای 

شعارگونه مدیران دولتی 
بیش از هر زمانی موجب 

ناراحتی شده است

طهمورث حسینی

منابع آگاه به ایسنا خبر دادند:
 حکم اعدام احمدرضا جاللی

 تا پایان اردیبهشت اجرا می شود
خبرگزاری ایسنا،  »از طریق منابع آگاه شنیده شده 
که حکم اعدام احمدرضا جاللی در دستور اقدام قرار 
گرفته و این حکم حداکثر تا آخر اردیبهشت ماه جاری 
اجرا خواهد شد زیرا جاللی پس از محاکمه و طی مسیر 
طوالنی قضائی به اعدام محکوم و حکم صادره مورد 

تایید دیوان عالی کشور قرار گرفت.
گفته می شود اطالعاتی که نوری از برنامه هسته ای 
کشور به سازمان جاسوسی- تروریستی موساد ارائه 
کرده بود، منجر به ترور و شهادت دو دانشمند هسته ای 

کشور شده است.
ایســنا در مطلب خــود آورده اســت که برخی 
تحلیلگران سیاسی معتقدند که کل پروژه بازداشت 
حمید نوری در سوئد و تشکیل دادگاه نمایشی برای 
وی در آن کشور با هدف فشــار بر دولت ایران جهت 
رهاسازی احمدرضا جاللی بوده است.این تحلیلگران 
می گویند دولت ایران با اجرای حکم احمدرضا جاللی، 
ضمن اجرای یک حکم قضایــی الزم االجرا، امکان 
اقدامی دیگر مشابه بازداشت حمید نوری را از دولت 

سوئد سلب خواهد کرد.«
    

آیت اهلل مکارم شیرازی: 
حجاج ایرانی حساسیت 

عربستانی ها را تحریک نکنند
یک مرجع تقلید از حجاج ایرانی خواست در سفر به 

مکه رفتارهای حساسیت برانگیز از خود نشان ندهند.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی دفتر آیت اهلل ناصر 
مکارم شــیرازی، این مرجع تقلید شــیعه در دیدار 
حجت االسالم سیدعبدالفتاح نواب نماینده ولی فقیه 
در امور حج و زیارت و رییس سازمان حج، علت وضعیت 
کنونی مناسبات ایران با عربستان را اشتباهاتی دانست 
که صورت گرفته و افزود: باید به وســیله حج کاری 
کرد که بدبینی ها تبدیل به خوش بینی شــود. این 
مناسک، به صورت مستقیم حج است ولی به صورت 
غیرمستقیم یک مسأله سیاسی است هرچند اسم امور 

سیاسی برده نشود.
وی بر دوری از مســائلی که باعــث برانگیختن 
حساسیت طرف مقابل می شود، اشاره کرده و گفت: 
باید برنامه های عبادی سیاســی بــه گونه ای برگزار 
گردد که ضمن رضایت حجاج ایرانی، باعث تحریک 

و برانگیختن حساسیت های آنان نشود.
    

گزارش روزنامه سوئدی از بازداشت 
یک شهروند این کشور در ایران

یک روزنامه سوئدی از بازداشت یک شهروند این 
کشور در ایران خبر داده است. 

به گزارش رسانه ها روزنامه سوئدی آفتونبالدت در 
گزارشی نوشت فرد بازداشت شده یک مرد حدودا سی  
ساله است.آفتانبالدت دستگیری این فرد را به محاکمه 

حمید نوری مرتبط دانسته است.
محاکمه حمید نوری این هفته به پایان رسید و قرار 
اســت حکم او تا پایان تیر اعالم شود. دادستان سوئد 

برای او درخواست حبس ابد داده است.
    

نامه شدیداللحن بسیج 
دانشجویی به رئیسی

شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی کشور در 
نامه ای به رئیس جمهور تاکید کرد: اقالم باقیمانده ای 
کــه ارز ترجیحی دریافت می کنند، حســاس ترین 
کاالهای موجود در سبد زندگی مردم به حساب آمده 

و مردم تحمل گران شدن یکباره همگی آنها را ندارند!
به گزارش فارس در این نامه آمده است: متاسفانه 
تبعات عدم اطالع رسانی درست دولت در مورد اصالح 
یارانه ها و خصوصا یارانه ارز ترجیحی باعث شده، در کنار 
به هم ریختن بازار کاالهای مرتبط با آرد، بازار روغن و 
قند و شــکر نیز به هم ریخته و به یک باره این کاالها 
کمیاب یا نایاب شده که سیگنالی بسیار نگران کننده  

در درون خود دارد.
بسیج دانشجویی در نامه خود تاکید کرده است: 
بسیج دانشجویی به عنوان چشم بیدار مردم با عنایت 
به شبکه گسترده خود در کشور به جد به شما اعالم 
می دارد که جامعــه آمادگی الزم بــرای این میزان 
افزایش قیمت های یکباره با این سطح از بی برنامگی 
در اجرا را ندارد. دلســوزانه به شما اعالم می داریم که 
بهم ریختگی بازارها در چند هفتــه اخیر و خصوصا 
تصمیم شوک آور وزارت جهاد کشــاورزی در مورد 
افزایش چندبرابری قیمت آرد صنف و صنعت، می تواند 
تبعات و ناآرامی های اجتماعی به دنبال خود داشته 
باشــد خصوصا امروز که رســانه های ضد انقالب و 
ضدمردمی در کمین نشسته اند تا کشور را به آشوب 
بکشند و از ثمره آشوب ها کشور و مردم مستضعف را 
بیشتر تحت فشار تحریم ها قرار دهند. الزم است که 
دولت محترم در حوزه تصمیم گیری و اطالع رسانی 
با هماهنگی و قدرت بسیار بیشتری وارد عمل شده 
و از تصمیمات شــوک آور و بدون اقناع افکار عمومی 

پرهیز کند.

روی موج کوتاه

خبر

ســخنگوی  وزارت امور خارجه آمریکا در یک  
کنفرانس خبری اعالم کرد که بازگشت به برجام 
به نفع منافع ملی آمریکاست و دست نیافتن ایران 
به سالح هسته مهمترین تعهد جو بایدن است. به 
گزارش ایســنا به نقل از وبگاه وزارت امور خارجه 
آمریکا، ند پرایس سخنگوی وزارت امور خارجه 
این کشور در یک  کنفرانس خبری در پاسخ به این 
 B سوال که در صورت به کار نیامدن برجام، پالن
آمریکا چه خواهد بود، گفت: برجام از نظر ما هنوز 
در راســتای منافع امنیت ملی ماست، در اصل به 
این خاطر که دوباره می تواند بر برنامه هســته ای 
ایران محدودیت اعمال کند که از سال ۲۰۱۸ در 
موقعیتی قرار گرفته که توانسته به روش هایی که 
برای ما و بسیاری از متحدان و شرکایمان در سراسر 

جهان غیر قابل قبولند، پیشرفت داشته باشد.

پرایس ادامه داد: اگر ما در موقعیت بازگشتی 
دوجانبه به پایبندی کامل به برجام قرار بگیریم، 
کاری کــه می کند ایــن خواهد بود کــه دوباره 
سخت ترین مقررات نظارت و راستی آزمایی را که تا 
به حال مورد توافق قرار گرفته، دوباره اعمال می کند. 
نکته مهم دیگر این است که موجب طوالنی تر شدن 
زمان گریز]هسته ای[ ایران خواهد شد، یعنی مدت 
زمانی که اگر ایران بخواهد مسیر تسلیحاتی شدن 
را در پیش بگیرد، بتواند مواد شکافت پذیر الزم را به 
دست بیاورد. بازگشت به برجام باعث طوالنی تر 
شدن این بازه زمانی خواهد شد که برای ما به طرز 

غیرقابل قبولی کوتاه است.
او همچنین گفت: بنابراین مــا می دانیم که 
وضعیت موجــود نمی تواند مدت زیــادی ادامه 
پیدا کند. یا ما در موقعیت بازگشــت به پایبندی 

به برجام قرار می گیریم و شاهد اعمال دوباره آن 
محدودیت ها بر برنامه هسته ای ایران خواهیم بود 
یا مسیر دیگری را در پیش می گیریم. از ابتدا برای 
ما روشن بود که هیچ وقت تضمینی برای بازگشتی 

دوجانبه به پایبندی وجود نداشت. 
ســخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا عالوه 
بر این گفت: رئیس جمهــور بایدن تعهد دارد که 
ایران هیچ گاه نتواند به یک سالح هسته ای دست 
پیدا کند. اگر برجام دوباره اجرایی شود، وسیله این 
کار خواهد بود. اما با متحدان و شرکایمان در جهان 
همکاری می کنیم تا ابزاری برای عملی کردن این 
تعهد رئیس جمهور بایدن تعیین کنیم، چه برجامی 
در کار باشد چه نباشد.او افزود: کارشناسان ما در 
این جا و در جامعه اطالعاتی و جاهای دیگر  مدام 
در حال ارزیابی مزایای بازگشت بالقوه به برجام اند. 

معیاری که استفاده می کنیم، این است. ما موقعیت 
فعلی مان را با مزایای بالقوه بازگشت احتمالی به 
برجام مقایســه می کنیم. در این مرحله، چنین 
بازگشتی همچنان ما را به مهم ترین و فوری ترین 
اهدافمان در زمینه عدم اشاعه تسلیحات هسته ای 
می رساند و حداقل از دید دولت، قویا در راستای 
منافع ملی ماســت. به همین دلیل اســت که ما 

همچنان حداقل فعال به دنبال بازگشتی دوجانبه 
به پایبندی هستیم.

پرایس در این راستا گفت: ممکن است زمانی فرا 
برسد که ارزیابی ها نشان دهد برنامه هسته ای ایران 
بیش از حد پیشرفت داشته است که اجرایی کردن 
بازگشتی بالقوه به برجام دیگر در راستای منافعمان 

نیست. اما ما هنوز به آن نقطه نرسیده ایم.

 سخنگوی  وزارت امور خارجه آمریکا: 

بازگشت به برجام همچنان در راستای منافع ملی ماست

عضو کمیســیون صنایــع و معادن 
مجلس شورای اسالمی در رابطه با مساله 
استیضاح ها برخی از وزرای دولت گفت: 
پیش بینی من به شــخصه این است که 
در این هفته مجلس استیضاح ها را اعالم 
وصول کرده و در دستور کار قرار دهد، اگر 
این کار را نکند به عملکرد هیات رئیســه 
ایراد وارد است و حتما ما تذکرات جدی را 

به هیات رئیسه خواهیم داشت.
لطف اهلل ســیاهکلی، در گفت وگو با ایلنا و در پاسخ به 
این سوال که آیا جلوگیری از طرح استیضاح ها به منظور 
تعامل با دولت انجام می شــود، عنوان کــرد: به نظر من 
دولت خیلی این رفتار را مثبت ارزیابی نمی کند، بعضی از 

دوستان فکر می کنند که اگر استیضاح ها 
را اعالم وصول نکنند کمک به دولت است، 
اما دولت اعتقادی به این ندارد، اگر داشت 

که از مجلس دفاع می کرد.
وی همچنیــن تصریح کــرد: انجام 
وظایف مجلس، تضعیف دولت نیســت. 
من معتقدم که برعکس است و به دولت 
قوت و قدرت می دهــد، به مردم هم امید 
می دهد اگر وظیفه مــان را عمل نکنیم 
مردم می گویند که »اینها باهم ساخت و پاخت کرده اند« 
ما باید اثبات کنیم که اینگونه نیســت؛ هم مجلس و هم 
دولت قوای مستقل از هم هستند و باید وظایف خودشان 

را انجام دهند.

 آیت اهلل جوادی آملــی در پیامی به آیین 
اختتامیه کنگره بین المللی اقتصاد تاکید کرد 
که ملتی که ســتون فقراتش از فقر شکسته 

قدرت قیام ندارد؛ چه رسد به مقاومت.
به گزارش شــفقنا وی دراین پیام با بیان 
اینکه مال در نظام اســالمی به منزله ستون 
فقرات یک ملّت است، اظهار داشتند: عناصر 
محوری اقتصاد را قرآن کریم در چند آیه بیان 
کرده است: عنصر اول این است که مال را به 

منزله ستون فقرات یک ملّت و جامعه معرفی کرد که این ثروت 
مملکت را نباید به دست سفیهان سپرد، زیرا ثروت مملکت عامل 
قیام و استقامت و پایداری یک ملّت است. اگر سفیه ستون فقرات 
یک ملّت را به دست بگیرد این ستون را می شکند و این ملّت را 

زمین گیر می کند.وی اظهار داشتند: عنصر 
دوم آن است که اگر ملّتی نتواند ستون فقراتش 
را حفظ بکند فقیر است؛ یعنی ستون فقرات او 
شکسته است.اگر این ستون محفوظ نماند 
و در اثر ربا و مانند آن آسیب ببیند، این ملّت 
فقیر می شود. فقیر به آن ملّتی می گویند که 
ستون فقراتش شکسته است، زیرا عامل قیام 
که ثروت است آن را از دست داد و از آن بهره 
صحیح نبرد.مرجع تقلید شیعیان با بیان اینکه 
ملتی که ستون فقراتش شکسته است، قدرت قیام ندارد، اظهار 
داشتند: عنصر سوم آن است ملتی که ستون فقراتش شکسته 
است این قدرت قیام ندارد چه رسد به مقاومت، تا برسد به اقتصاد 

مقاومتی. ملّتی که عامل قیام ندارد، یک ملّت ویلچری است.

نماینده قزوین در مجلس:

احتماال استیضاح  وزرا این هفته اعالم وصول شود
آیت اهلل جوادی آملی: 

ملت فقیر، قدرت قیام ندارد، چه رسد به مقاومت 


