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گزارش

 نقض بخشی از حکم طبری
فرجام نیک طبری و دوستان؟

 شرق: بنا بر اخباری که عصر روز گذشته منتشر شد، مشخص شده بخشی از حکم اکبر طبری 
در دیوان عالی کشور نقض و پرونده برای رسیدگی مجدد به دادگاه بدوی ارسال شده است. 
برای طبری، متهمی که در تمام جلسات دادگاه از موضع باال حرف زد و برای جمله معروفش 
در وصف دوســتانش که «اگر بخواهد لواسان را به نامش می زنند» به خاطره ای پاک نشدنی 
در تاریخ شفاهی محاکم مفاسد اقتصادی تبدیل شد، این  فرجام نیکی است. ماجرای طبری 
و همدســتانش داستان یک پرونده معمولی فساد نبود که نقض حکم، آن هم زمانی که که 
دیگر محاکم ویژه مفاسد اقتصادی معروف به محاکم استجازه برگزار نمی شوند، کم اهمیت 
باشد. چند ماه از آغاز ریاست سیدابراهیم رئیسی بر مسند دستگاه عدلیه می گذشت که خبر 
از شناســایی باند فاسدی در دستگاه قضا، رسانه ای شد و خبر آمد مدیریت آن را هم معاون 
مالی مســئول دفتر دو رئیس قوه قضائیه پیشین در دست داشته است؛ یعنی فسادی با عمر 
۲۰ ساله از سوی امین دفتر دو رئیس قوه قضائیه در حالی رقم خورده بود که حتی تحقیقات 
مقدماتی در دوران ریاست قوه قضائیه پیشین، او را از همه اتهامات مبرا تشخیص داده بود. 
اما با تغییر رئیس قوه قضائیه، ورق برگشــت و طبری و همدستانش بازداشت شدند. کاری 
برای تیم طبری «نشد» نداشت و اسامی قضات معروفی همچون قاضی منصوری و قاضی 
بیژن قاســم زاده وقتی در فهرســت متهمان قرار گرفت، ابعاد پیچیده ای از فساد  رقم خورد. 
قضاتی معروف که با قلم خود نه به عدالت که به نفع دوستانشان با دریافت یورو، دالر، سکه، 
ماشین و ... حکم می نوشتند. اما همین قضات در پیشگاه عدالت لباس متهم بر تن کردند و در 
نهایت هم با حکم دادگاه راهی زندان شــدند. البته فرجام قاضی منصوری به تراژدی تبدیل 
شــد و در حالی که می خواست به ایران باز گردد و اعترافاتش می توانست حتی روند محاکم 
تیم طبری را تغییر دهد، به طرز مشــکوکی در بخارســت مرد و پرونده او این گونه مختومه 
شــد. شروع این محاکم با بازداشت طبری رقم خورد. اکبر طبری در تیرماه ۹۸ بازداشت شد 
و نزدیك به یك  ســال بعد در خرداد ۹۹ اولین جلســه دادگاه رســیدگی به جرائمش برگزار 
شــد؛ دادگاهی پرحاشیه که محکمه ای بود برای رســیدگی به اتهام های طبری و ۲۳ نفر از 
همدستانش. بعد از ۱۷ جلسه دادگاه، در نهایت ۲۲ شهریور و با اعالم سخنگوی قوه قضائیه، 
اکبر طبری یا همان «اکبر اتباعی طبری» با مجرم شناخته شــدن در هشــت مورد از ۱۰ اتهام، 
مجموعــا به ۵۸ ســال و ۹ مــاه و ۲۰ روز حبس و قریب به هزار میلیــارد ریال جزای نقدی 
محکوم شــد. در حالی که افکار عمومی امیدوار بود طبری باقی عمــر خود را در زندان و نه 
در لواســان و ویال و امالک رؤیایی  خود بگذراند، دیروز خبر نقض بخشــی از حکم او منتشر 
شد. جزئیاتی از نقض حکم طبری و اینکه چه مواردی را شامل می شود، منتشر نشده است؛ 
امــا با توجه به روندی کلی که در این گونه موارد طی می شــود، از پیمان حاج محمود عطار، 
وکیل دادگســتری، خواستیم به تشــریح این روند قضائی و نتایج احتمالی آن بپردازد. او به 
«شــرق» گفت: «محکمه اکبر طبری و همدستانش مطابق شــرایط خاص دادگاه های ویژه 
موضوع اســتجازه که به درخواست رئیس وقت قوه قضائیه و موافقت مقام معظم رهبری 
برپا شــده بود، طی شــد. این محاکم بر اساس آیین دادرسی مستقل که در همان گردش کار 
اســتجازه قوه قضائیه پیش بینی شــده بود، قرار داشــت و با مقررات قوانین کیفری مصوب 
مجلس شورای اسالمی و شورای محترم نگهبان، به ویژه قانون دادرسی کیفری، تفاوت های 
قابل مالحظه ای داشت». او ادامه داد: « از سوی دیگر، اطالع رسانی کاملی در خصوص نحوه 
اعتراض یا فرجام خواهی یا اعاده  دادرسی محکومان این محاکم در رسانه های گروهی وجود 
ندارد؛ بنابراین اظهار نظر کارشناسی در خصوص تعیین تکلیف متهمان و محکومان این گونه 
دادگاه ها تا حدودی دشوار است».عطار در تشریح آنچه در رسیدگی جدید رخ خواهد داد نیز 
توضیح داد: «به نظر می رســد با توجه به اینکه مهلت اعتبار موقت مفاد مقررات استجازه 
رئیس قوه قضائیه از مقام معظم رهبری پس از یک دوره تمدید در حال حاضر به پایان رسیده 
و اعتبار این اســتجازه به جهت عدم تمدید آن از سوی معظم له فاقد اعتبار است، در چنین 
مواقعی قوانین آمره مصوب قوه مقننه از جمله قانون مجازات اسالمی و آیین دادرسی کیفری 
که تشــریفات قانونی الزمه را از حیث اعتبار در مدت زمان مصوب دارد، در مورد متهمان و 
محکومان پرونده های محاکم مربوط به استجازه تسری یافته و این قوانین در خصوص افراد 
ذی مدخل در پرونده های یاد شــده الزم االجرا خواهد بود». او تأکید کرد: «اگر این گونه شــود 
که منطقا هم خواهد شــد، این متهمان بار دیگر باید بر اساس قوانین مدون کیفری محاکم 
قضائی محاکمه شوند و اتخاذ تصمیم انجام خواهد شد». به اعتقاد این حقوق دان، «با توجه 
به لزوم رعایت قوانین کیفری مصوب قوه مقننه به جهت منقضی شــدن مهلت اســتجازه 
دادگاه های ویژه اقتصادی، کلیه شــرایط و اصول دادرسی منصفانه در رعایت حقوق شاکی، 
متهم، شاهد و... و نیز اصول حقوق شهروندی نظیر تفسیر مضیق به نفع متهم، اصل برائت 
و تبدیــل مجازات های حبس به مجازات های جایگزین برابر قانون کاهش مجازات حبس و 
سایر مقررات مربوطه الزم الرعایه خواهد بود». بر اساس قوانین فعلی و البته ارفاقات قانونی 
در رابطه با کاهش مجازات حبس، احتماال دور جدید محاکم طبری برای او بسیار آسان تر از 
محاکم ویژه خواهد بود؛ همین امر سبب نگرانی افکار عمومی از باب اعمال این ارفاق ها به 
چنین متهمانی که قرار بود در شرایط ویژه با سخت گیری های محاکم استجازه مجازات شوند 

و این گونه درس عبرتی باشند، شده است.

عبدالرحمن فتح الهی: بعدازظهر جمعه بود که نیکالس مادورو وارد تهران شد. امضای اسناد 
مشترک بین جمهوری اسالمی ایران و ونزوئال با حضور رؤسای جمهور و برخی وزرای دو کشور، 
از جمله سند همکاری راهبردی جامع ۲۰ ساله، تحویل دومین نفتکش ساخت ایران به سفارش 
ونزوئال، برقراری خطوط هوایی بین تهران و کاراکاس و... را می توان از خروجی های این ســفر 
رئیس جمهور ونزوئال به ایران دانست؛ اما در شرایطی که دو کشور در وضعیت اقتصادی چندان 
مطلوبی قرار ندارند و با بحران عمیق دســت و پنجه نرم می کنند، امضای این اسناد چه معنایی 
دارد؟ پاسخ به این سؤال، محور گفت وگوی «شرق» با هادی اعلمی فریمان، تحلیلگر ارشد حوزه 

آمریکای التین است که در ادامه از نظر می گذرانید:
.    در جریان ســفر نیکالس مادورو به ایران شــاهد امضای ســند   
همکاری راهبردی جامع ۲۰ ساله ایران و ونزوئال هستیم. در شرایطی 
که دو کشور در بحران اقتصادی تمام عیار به سر می برند، امضای این 
سند به چه معناست. هر چند پیش از این اسناد مشابهی با روسیه و 
چین نیز  داشــتیم که تاکنون خروجی قابل قبولی از نظر اقتصادی و 

تجاری برای ایران در پی نداشته است؟
همان گونه که به درستی اشاره کردید، حتی امضای اسناد همکاری جامع راهبردی با کشورها 
و ابرقدرت هایی مانند روســیه و چین در شــرایط تحریمی کنونی برای ما خروجی ملموسی از 
نظر اقتصادی و تجاری در پی نداشته است، چه برسد به کشوری مانند ونزوئال که در وضعیت 
به مراتب بدتر و بحرانی تری از ایران به سر می برد؛ بنابراین امضای این دست اسناد نمی تواند از 

نظر اقتصادی و تجاری چندان جدی تلقی شود.
  چرا؛ مسئله فقط به بحران اقتصادی و تحریم در دو کشور بازمی گردد؟  .

به هر حال باید بپذیریم، هم ایران و هم ونزوئال وزنه اقتصادی و تجاری چندان باالیی چه در 
سطح منطقه ای و چه در سطح بین الملل ندارند. ضمنا حاکمیت دالر بر فضای تجاری جهانی 
سبب شده که ایران یا ونزوئال به هر شکلی که بخواهند تحریم های آمریکا را دور بزنند، متأسفانه 
با مشکل مواجه شــوند. به ویژه با توجه به فاکتورها و اقتضائاتی که ونزوئال دارد، اجرائی شدن 
این سند همکاری راهبردی ۲۰ ساله عمال ممکن نیست. به واقع ما نباید راه رفته ای را که یک بار 

آزموده ایم، دوباره امتحان کنیم.
  منظورتان سیاست شکست خورده نگاه به شــرق در دوره احمدی نژاد و تالش برای ارتقای   .

مناسبات با کاراکاس در دولت های نهم و دهم است؟
دقیقا. قدم گذاشتن دوباره در مسیری که یک بار آن را آزموده ایم، یک خطا، آن هم از جنس 

خطای استراتژیک است.
  چرا پیمودن مجدد این مسیر را «خطای استراتژیک» می دانید؟  .

چون کشور اکنون به هیچ عنوان در شرایط اقتصادی و تجاری دوران احمدی نژاد هم به سر 
نمی برد. ما در یک بحران عمیق تر اقتصادی، اجتماعی و دیپلماتیک به مراتب عمیق تری از دولت 
نهم و دهم زیست می کنیم. حتی در دوران احمدی نژاد به جز یکی، دو سال پایانی حیات دولت 
دهم که وضعیت بهتر از االن بود، سرمایه گذاری های کالن از سوی ایران در ونزوئال، تالش برای 
برقراری خطوط هوایی بین تهران و کاراکاس، بحث های مربوط به سرمایه گذاری های مالی در 
امور بانکی ونزوئال و مسائلی از این دست مطرح شد؛ اما د رنهایت همه آنها به دلیل بحران های 
اقتصادی داخلی در دو کشور و مهم تر از ههم پارامتر تحریم به بن بست رسید. اکنون که ایران 

اصال توان و رمقی برای توسعه تجاری با کشوری که وضعیتش بدتر از ماست را ندارد. ضمنا دو 
کشور نمی توانند نهایتا خارج از حاکمیت دالر بر مناسبات اقتصادی و تجاری حرکت کنند. فارغ از 
محاسن و معایب حاکمیت دالر بر بازار جهانی نهایتا ما در این وضعیت قرار داریم. توان اقتصادی 
بحران زده تهران و کاراکاس هم به قدری نیست که یارای خروج از حاکمیت دالر را داشته باشند.

  یعنی هیچ زمینه همکاری وجود ندارد؟  .
زمینــه همکاری وجود دارد؛ ولی کامال محدود و مختصر و تنها به حوزه انرژی، تهاتر کاال و 
بحث هایی درخصوص تالش ایران برای ایجاد نوســازی و بهسازی صنایع پاالیشگاهی ونزوئال 
باز می گردد که خود جمهوری اســالمی هم در این عرصه توان و دانش به روزی ندارد. البته با 
توجه به اخبار واصله فروش مشتقات نفتی با قیمت های ناچیز به ونزوئال هم مؤید آن است که 
ضرر این همکاری ها بیشتر از منافعش است. اقتصاد ایران هم مانند اقتصاد ونزوئال با بیماری 
اقتصاد نفتی و اقتصاد تک محصولی دست به گریبان است. البته کاراکاس به دنبال آن است که 
با سیاست خارجی چندجانبه گرایانه و منعطف تر بتواند بعد از جنگ اوکراین شرایط بهتری برای 

فروش نفت داشته باشد.
  به جنگ اوکراین اشاره کردید. اتفاقا ایاالت متحده بعد از این جنگ تمایل داشت برخی کشورها   .

مانند ایران و ونزوئال دوباره به بازار انرژی بازگردند تا اهرم فشار روسیه در این زمینه بی اثر شود. به 
چه دلیلی تالش های بایدن برای حضور حداقل ونزوئال در بازار جهانی انرژی به شکست خورد؟

بعد از جنگ اوکراین دولت بایدن در گام اول به دنبال بازگشــت دو کشــور کلیدی یعنی 
ایران و ونزوئال به بازار جهانی انرژی بود تا کمبود انرژی رفع شــود؛ اما تالش کنگره آمریکا و 
کارشکنی برخی از سناتورها نهایتا سبب شد که دولت بایدن نتواند ونزوئال را به بازار جهانی 
انرژی بازگرداند؛ چون مســائل مربوط به حقوق بشر، نبود آزادی و دموکراسی در ونزوئال و به 
رسمیت نشناختن دولت مادورو بهانه الزم را به کنگره آمریکا در جهت عدم بازگشت ونزوئال 
به بازار جهانی داد. هرچند خود نیکالس مادورو به شدت مشتاق بود و کماکان مشتاق است 
که با گفت وگو و دیپلماسی با آمریکا زمینه رفع تحریم ها و بازگشت ونزوئال به بازار انرژی را رقم 
بزند. البته ایران هم در وضعیت مشابه می توانست در یک فرصت تاریخی بی نظیر با احیای 
برجام خود را به بازار جهانی بازگرداند، آن هم در شرایطی که بعد از جنگ اوکراین شاهد شیب 
صعودی قیمت نفت هستیم که متأسفانه این فرصت طالیی به دلیل صدور قطع نامه شورای 
حکام آژانس از دســت رفت. البته من هنوز اعتقاد دارم که می توان به احیای برجام امیدوار 
بود به شرط آنکه ایران از واکنش های احساسی و تند نسبت به قطع نامه شورای حکام دست 
بردارد و سیاســت  خارجی، منطقی، منعطف و هوشمند را در دستور کار قرار دهد تا بتوان از 
ظرفیت کنونی بازار جهانی انرژی در راســتای تحقق منافع ملی استفاده کنیم. البته جا دارد 
در این مصاحبه با روزنامه «شــرق» یک هشدار مهم  دولت رئیسی بدهم. با شناختی که من 
از سیاســت خارجی ونزوئال دارم، اگر مذاکرات دولت مادورو با بایدن به نتیجه برسد یا اینکه 
در گفت وگوها با جریان اپوزیســیون داخلی امیدی حاصل شود، مطمئن باشید که ونزوئال با 
وجود مجموعه سفرهای نیکالس مادورو به ترکیه، ایران یا الجزایر و امضای سند همکاری های 
متعدد مانند همین سند جامع همکاری راهبردی ۲۰ ساله با تهران به سمت واشنگتن خواهد 
رفت و این توافقات و قراردادها را کنار خواهد گذاشت؛ بنابراین این دست مواضع رئیس جمهور 
ونزوئال درخصوص مبارزه با امپریالیسم، مقابله با تحریم آمریکا، ظهور قدرت های جدید، آغاز 
فصل همکاری با کشورهایی مانند ایران یک لفاظی دیپلماتیک و سیاسی صرف است؛ چون 

اکنون ونزوئال به ایران نیازمند است. مطمئنا با تغییر این شرایط، سیاست خارجی کاراکاس هم 
تغییر پیدا خواهد کرد. برای ونزوئال منافع اولویت دارد. همین شــعارها و قراردادها در زمان 
احمدی نژاد هم از سوی تهران و کاراکاس مطرح شد اما نهایتا شکست خورد. االن که وضعیت 
هر دو کشور به مراتب بدتر   از ۱۰ سال پیش است. طبق گفته آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه 
ایاالت متحده، اگر مذاکرات دولت مادورو با جریان اپوزیسیون در مکزیک به نتیجه برسد، امکان 
لغو بخشــی از تحریم های ونزوئال وجود دارد. در چنین شرایطی قطعا برای کاراکاس بهترین 
و عقالنی ترین ســناریو آن است که به سمت برقراری روابط با آمریکایی ها برود. البته باز هم 
تأکید می کنم مشــابه همین وضعیت برای ایران نیز وجود دارد. ما هم می توانیم با مذاکره با 
آمریکایی ها و احیای برجام و با کمترین هزینه دوباره روابط اقتصادی و تجاری خود را گسترش 
دهیم، منوط به اینکه این سیاست خارجی هزینه زا، تنش زا و بی فایده را کنار بگذاریم. البته همه 
اینها مشروط به آن است که ایران تعدیل سیاست خود را تا قبل از سفر جو بایدن به عربستان 

سعودی در دستور کار قرار دهد.
 چرا تا قبل از سفر بایدن به عربستان؟  .

چون اگر پای رئیس جمهور آمریکا به ریاض باز شــود، قطعا محمد بن سلمان با هر ابزاری 
مانع از این خواهد شد که دولت بایدن به سمت احیای برجام پیش برود.

  در این بین به نظر می رسد فضای سیاسی-اجتماعی آمریکای التین در حال گذار و رجعت به   .
نگرش چپ است. چون عالوه بر کشورهایی مانند ونزوئال، نیکاراگوئه، بولیوی و کوبا، تحوالتی مانند 
بازگشت داسیلوا در برزیل، انتخابات کلمبیا و کنار رفتن ایوان دوکه (رئیس جمهوری فعلی کلمبیا) 
و احتمال شکست رودولفو هرناندز در برابر کهنه چریک چپ گرا یعنی گوستاوو پترو یا تغییرات 
در شیلی با روی کار آمدن گابریل بوریک مؤید این گزاره است؛ کما اینکه این احتمال درخصوص 
آرژانتین و مکزیک هم وجود دارد. آیا پررنگ شــدن نگرش چپ در آمریکای التین این امید را در 
تهران ایجاد کرده است که می تواند به سمت برقراری روابط با ونزوئال و کشورهایی از این دست 

در آمریکای التین برود؟
اگرچه آمریکای التین دوباره به ســمت نگرش های چپ بازگشته است؛ اما به هیچ عنوان، 
تأکید دارم به هیچ عنوان نگرش چپ کنونی با نگرش های چپ کمونیستی و سوسیالیستی مانند 

ونزوئال، نیکاراگوئه، بولیوی و کوبا قابل قیاس نیست.
  چرا؟  .

نگرش چــپ در ونزوئال، کوبا، نیکاراگوئه و بولیوی بیشــتر به شــعارهای ضدآمریکایی و 
ضدامپریالیســتی بازمی گردد و جریانی است که قدرت را خارج از پروسه دموکراسی و صندوق 
رأی قدرت در این ســال ها در قبضه خود نگه داشته اند اما درخصوص کشورهایی مانند شیلی 
تحوالت مربوط بــه انتخابات ۲۹ خرداد کلمبیا و دیگر کشــورهای حوزه آمریکای التین مانند 
احتمال بازگشت داسیلوا در برزیل ناظر به یک چپ مدرن است که بیشتر نگاه های عدالت محور، 
مبارزه با فقر، مبارزه با فساد، حمایت از حقوق زنان، آزادی رسانه ها و نظایر آن را تبلیغ می کند. 
پس هیچ وقت نگاه چپ این کشورها با ونزوئال، کوبا، بولیوی و نیکاراگوئه قابل قیاس نیست تا 
ایران دلخوش به روابط با آنها باشــد. این کشورها از برزیل تا کلمبیا و شیلی هیچ گاه مناسبات 
خود را به آمریکا به دلیل نگاه های چپ کنار نمی گذارند؛ کما اینکه همان زمان آقای لوال داسیلوا 
رئیس جمهور برزیل روابط گسترده اقتصادی، سیاسی، تجاری و دیپلماتیک خود را با آمریکا کنار 

نگذاشت.

«شرق» در گفت وگو با تحلیلگر ارشد حوزه آمریکای التین به بررسی توافقات تهران- کاراکاس در جریان سفر مادورو به ایران پرداخت

سند همکاری راهبردی ۲۰ ساله، عمال ممکن نیست

 پایگاه اطالع رســانی دفتر مقام معظم رهبــری: حضرت آیت اهللا 
خامنه ای رهبر معظم انقالب اســالمی عصر دیروز (شــنبه) در 
دیدار آقای نیکالس مادورو، رئیس جمهور ونزوئال و هیئت همراه 
با اشــاره به ایستادگی دو کشور ایران و ونزوئال در مقابل فشارهای 
سنگین و جنگ ترکیبی آمریکا، تأکید کردند: تجربه موفقیت آمیز دو 
کشور نشان داد تنها راه مقابله با این فشارها مقاومت و ایستادگی 
است. رهبر انقالب اسالمی با اشاره به پیروزی دولت و ملت ونزوئال 
در مبارزه ای ســخت با آمریکا و جنگ ترکیبی و همه جانبه ای که 
بر ضد ونزوئال به راه انداخته شــده بود، خطــاب به آقای مادورو 
گفتند: مقاومت جنابعالی و ملت ونزوئال بسیار با ارزش است زیرا 
قدر و منزلت و لیاقت یک ملت و کشور و رهبران آن کشور را ارتقا 
می دهد و امروز قاعدتا نگاه آمریکا به ونزوئال متفاوت از گذشــته 
است. حضرت آیت اهللا خامنه ای همچنین با اشاره به پیشرفت ها 

و ابتکارهای علمی و فناوری جمهوری اسالمی ایران در سال های 
اخیر افزودند: این گام های بلند در شــرایطی برداشــته شده است 
که ســنگین ترین و بی سابقه ترین تحریم ها و فشارها بر ملت ایران 
تحمیل شــد و آمریکایی ها خودشــان نام آن را «فشار حداکثری» 
گذاشــتند. ایشان تأکید کردند: مقاومت ملت ایران باعث شکست 
سیاســت فشــار حداکثری شــد، به گونه ای که یکی از مسئوالن 
برجسته سیاسی آمریکا چندی پیش تعبیر «شکست مفتضحانه» 
را به کار ُبرد.رهبر انقالب اســالمی خاطرنشان کردند: نتیجه ای که 
می توان از ایســتادگی و موفقیت دو ملــت ایران و ونزوئال گرفت، 
این است که تنها راه عالج در مقابل فشارها، ایستادگی و مقاومت 
اســت ضمن آنکه باید همکاری ها و ارتباطــات میان جمهوری 
اســالمی ایران و دولت بولیواری ونزوئال بیش از پیش مستحکم و 
نزدیک شود.حضرت آیت اهللا خامنه ای با استقبال از امضای سند 

همکاری ۲۰ ساله میان ایران و ونزوئال گفتند: الزمه همکاری های 
بلندمدت پیگیری توافقات و به سرانجام رســاندن آنها ست.ایشان 
با اشــاره به همکاری های صمیمانه ایران و ونزوئال، خاطرنشــان 
کردند: دو کشــور با هیچ کشــوری این گونه روابط نزدیک ندارند و 
جمهوری اسالمی ایران نشان داده است که در مواقع خطر، خطر 
می کند و دست دوســتان خود را می گیرد.رهبر انقالب همچنین 
از مواضع ضدصهیونیســتی آقای مادورو تجلیل کردند و گفتند: 
موضع گیری های چندی قبل جنابعالی علیه رژیم صهیونیســتی 
بســیار درســت و شــجاعانه بود.در این دیدار که آقای رئیســی 
رئیس جمهور کشورمان نیز حضور داشت، رئیس جمهور ونزوئال از 
حمایت های ایران در مبارزه سخت ملت ونزوئال با آمریکا قدردانی 
کرد و گفت: شــما در هنگامی که شرایط ونزوئال بسیار سخت بود 
و هیچ کشــوری کمک نمی کرد به یاری ما آمدید و کمک کردید تا 

از آن شرایط خارج شــویم.رئیس جمهور ونزوئال با تشریح شرایط 
سخت اقتصادی این کشور در سال های اخیر افزود: همان طور که 
جنابعالی گفتید آمریکایی ها یک جنــگ تدریجی و چندُبعدی را 
علیه کشور ما آغاز کردند ولی ما توانستیم با ایستادگی و استفاده از 
فرصت هایی که تحریم ها در اختیار ما قرار داد، مقابله همه جانبه 
را با تهاجم آمریکا آغاز کنیم و اکنون شــرایط ونزوئال بهتر از چند 
سال قبل اســت.آقای مادورو همچنین با اشاره به مذاکرات خود 
در تهران و امضای ســند همکاری افزود: ما در حال طراحی یک 
نقشه راه دقیق برای همکاری با ایران در زمینه های مختلف به ویژه 
در بخش علم و فناوری هستیم.رئیس جمهور ونزوئال همچنین با 
تأکید بر اینکه کشــورش موضوع فلسطین را یک موضوع مقدس 
بشری می داند، گفت: به علت همین اعتقاد، رژیم صهیونیستی از 

طریق موساد در حال توطئه مستمر بر ضد ونزوئال است.

رهبر انقالب اسالمی در دیدار رئیس جمهوری ونزوئال:
تجربه ایران و ونزوئال نشان داد تنها راه پیروزی دربرابر فشارهای آمریکا مقاومت است


