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سخنرانی در جمع مسلمانان شهر کوریچیبا – مهر 1831

اسالم بدنبال اخوت و برادری

آقای محسن شاطرزاده سفیر جمهوری اسالمی ایران در برازیلیا در مراسم شامی که از سوی جامعه
مسلمان کوریتیبا به افتخار ایشان ترتیب داده شده بود  ،اظهار داشت  ،هدف دین اسالم  ،برادری و
همدلی میان مردم برای ایجاد یک جامعه شایسته و سالم است  .وی افزود ما در آینده بدنبال یک جامعه
ایده آل هستیم که در آن انسانها از یک زندگی شایسته برخوردار باشند .
در این سفر ،آقای شاطرزاده بهمراه آقای فروغی آرانی رایزن دوم سفارت  ،عالوه بر تماسهای تجاری
با مقامات سیاسی ایالت دیدار و جامعه مسلمانان شهر کوریتیبا دیدار و گفتگو نمود .
سفیر ایران در حضور جامعه مسلمانان اظهار داشت  :اگر تمام پیامبران در کنار این میز گردهم آیند ،
خواهند گفت که خدا یکی است  .وی خاطر نشان نمود که هیچ تفاوتی میان پیامبران در ارتباط با پیام
الهی وجود ندارد اما این انسانها هستند که به این پریشانی ها و نگرانی ها دامن میزنند.
وی افزود میان مذاهب الهی یک همکاری و تفاهم وجود دارد  .بطوریکه میان جمهوری اسالمی ایران
و واتیکان پنج بار گفتگو صورت گرفته و سانتا سه خرسندی خود را در این رابطه ابراز نموده است .
وی گفت در حال حاضر  ،جمهوری اسالمی ایران تماسهای خود را با کلیسای ارتودوکس روسیه
برقرار نموده است .
نماینده ایران در برزیل به همزیستی مذاهب در اینکشور اشاره نمود و افزود در ایران  ،مسیحیان ،
زرتشتیها  ،یهودیان و اعضای اقلیتهای مذهبی با آزادی کامل مذهبی زندگی میکنند و در مجلس ایران
دارای نماینده هستند  .آقای شاطرزاده افزود این روح اسالم است که به تمام مذاهب دیگر این آزادی را
اعطا نموده است  .در حالیکه غربی ها در کشورشان با حجاب زنان مسلمان مخالفت می نمایند .

سخنرانی سفیر جمهوری اسالمی ایران بمناسبت روزملی

دکتر محسن شاطرزاده

سی امین سالگرد انقالب اسالمی ایران
برازیلیا – 22بهمن 1831

بسم هللا الرحمن الرحیم
 .1جاب آقای ماسی یل میشلتو نماینده مجلس نمایندگان فدرال و معاون اول رئیس گروه پارلمانی برزیل
و ج .اایران
.2جناب آقای سفیر پدرو لوئیس کارنرو مندنسا (معاون محترم وزیر روابط خارجی برزیل در
امور اقتصادی و فناوری برزیل )
.8جناب آقای سفیر هوی دو لیما کاسایس دا سیلوا ( مدیر کل محترم امور تشریفات وزارت روابط
خارجی برزیل )
.4جناب آقای سفیر سرکیس کارمیران ( مدیر کل محترم امور خاورمیانه و آسیای میانه وزارت
امور خارجه برزیل )
. 5سرکار خانم آنا لوسی کابرال پیترسن ( مدیر کل محترم امور حقوق بشر وزارت روابط خارجی
برزیل
سفرای محترم
مقامات محترم کشور دوست برزیل
خانمها
اقایان
 .2جمهوری اسالمی ایران کشوری است که در قلب خاورمیانه واقع شده و تا حدود یک قرن پیش
بنام پرشیا شناخته می شد و از آن پس بعنوان ایران تغییر نام یافت .این سرزمین وسیع چون پلي

دریاي خزررا به خلیج فارس متصل مي كند .فالت ایران از قدیمي ترین كانون هاي تمدن دوران باستان
در آسیا و جهان است.
.8خصوصیات ذاتی ایرانیان را بطور خالصه می توان در تمایل به صلح و آرامش ،دانش طلبی دوستی،
خداجویی ،حق طلبی و ظلم ستیزی ذکر کرد و با همین ویژگی ها در بـهمـن ماه  ( 1851فوریه 1919
) با رهبري امام خمیني(ره) و پس از سالها مبارزه ،نظام شاهنشاهی فرو ریخت و بدنبال آن نظام
جمهوری اسالمي با راي آزادانه  99/3درصد آراء مردم بر پا گردید.
. 4نگاهی اجمالی به تاریخ سی ساله انقالب اسالمي ایران ،فراز و نشیب هاي زیادي را نشان می
دهد .در این بین دستآوردهای ارزنده ای نصیب ملت بزرگ ایران شده است .تثبیت انقالب اسالمي در
مقابل تهدیدات خارجي و داخلي ،سرفرازي و پیروزي افتخارآمیز ملت بزرگ ایران طي  3سال دفاع
مقدس ،بازسازي خرابیهاي جنگ تحمیلي ،تعمیق سطوح مشاركت مردم و ارتقاء موقعیتهاي منطقه اي
و جهاني جمهوري اسالمي ایران بعنوان یك كشور تاثیر گذار در تحوالت منطقه اي و بین المللي ،نمونه
اي بارز از این دستاوردها هستند.
..5در جامعه ایران ،همواره جستجو و تكاپو در یافتن پاسخهاي تازه را مي توان مشاهده كرد .اینك
در جمهوري اسالمي ایران ،آزادیخواهي ،استقالل طلبي و استعمار ستیزي به مثابه سه شعار اساسي بر
محور وفاق ملي استمرار دارد.
.6تحوالت سیاسي ـ اجتماعي سالهاي اخیر در ایران ،در سیاست خارجي كشور نیز بگونه اي
محسوس تبلور یافته است .مفاهیمی چون تشنج زدایي ،توسعه مناسبات دوجانبه ،منطقه ای و بین
المللی با همسایگان و سایر کشورها و نیزگفتگو و همكاري ،فصل هاي نویني را در سیاست خارجي
جمهوري اسالمي ایران گشوده است
. 1در این بین طرح ایجاد جبهه جهانی برای برقراری صلح و عدالت كه از سوي جناب آقاي دکتر
احمدی نژاد رئیس جمهوري اسالمي ایران مطرح شد و اینك موضع مشترك ملل آزادیخواه جهان در
قرن بیست و یكم میالدي می باشد ،یكي از جلوه هاي ظهور اندیشه ی ایران در بستر سیاست بین
المللي است ودر پرتو این سیاست  ،تحرك و توسعه روابط ایران با تمامی کشورها بویژه كشورهاي
همسایه،آمریکای التین  ،آسیا و آفریقا ،طي سال هاي اخیر به شدت گسترش یافته است.
.. 3در عرصه روابط دو جانبه بین جمهوری اسالمی ایران و برزیل باید به استحضار حضار برسانم که
روابط دو کشور از قدمتی صد ساله برخوردار بوده و هم اکنون از قوام و استحکام مناسبی در حوزه
تجاری و فرهنگی و نیز در حوزه سیاسی بهره برده و هر روز توسعه بیشتری می یابد. .
 .9درطی ماههای گذشته هیات های متعددی بین دو کشور در زمینه های فرهنگی ،اقتصادی و سیاسی
مبادله شده است که آخرین آنها سفر فرستاده ویژه  ،حامل پیام جناب آقای احمدی نژاد  ،رییس
جمهوری اسالمی ایران به جناب آقای لوال دا اسیلو ا ،رئیس جمهور محترم برزیل بوده است .

. 11سفر جناب آقای سلسو آموریم وزیر امور خارجه برزیل در راس یک هیات بزرگ اقتصادی به
ایران نقطه عطفی در روابط دو جانبه محسوب می شود .در این دیدار جناب وزیر از همتای ایرانی
خود برای دیدار از برزیل دعوت نموده که درآینده نزدیک انجام می شود .
. . 11سفر روسای جمهور دو کشور به کشور مقابل در دستور کار قرار داشته و برای توسعه هر چه
بیشتر روابط همه جانبه دو کشور برنامه های متعددی در دست اقدام می باشد.
 12در پایان ،از خداوند متعال براي دو دولت ج.ا.ایران و جمهوری فدراتیو برزیل آرزوی موفقیت در
پیشبرد روابط دوستانه و براي دو ملت ایران و برزیل بهروزي و توفیقات روزافزون مسالت مي نمایم.
متشکرم

Em nome de Deus Clemente e Misericordioso

1. Exmo. Senhor Deputado Moacyr Micheletto,
Exmo. Senhor Deputado Nilson Mourão,
Exmo. Senhor Embaixador Pedro Luis Carneiro de Mendonça, SubsecretárioGeral do Ministério das Relações Exteriores,
Exmo. Senhor Embaixador Ruy de Lima Casaes e Silva, Chefe do Cerimonial do
Ministério das Relações Exteriores,
Exmo. Senhor Embaixador Sarkis Karmirian,
Exma. Senhora Ministra Ana Lucy Cabral Petersen,
Honrosos Embaixadores,

Autoridades do país amigo Brasil,
Senhoras e Senhores,

2. A República Islâmica do Irã é um país situado no coração do Oriente Médio.
Há cerca de um século, se chamava Pérsia, sendo depois denominado Irã. Este vasto
território liga, como uma ponte, o Mar Cáspio ao Golfo Pérsico. O Planalto do Irã é um
dos mais antigos centros das civilizações antigas na Ásia e no mundo.

3. As características naturais dos iranianos podem ser resumidas no seu interesse
pela paz, pela tranqüilidade, pela ciência, pela fraternidade, pelo culto a Deus, pela
reivindicação da justiça e pela luta contra a opressão. E com estas especificações, em
fevereiro de 1979, com a liderança do Imam Khomeini, depois de anos e anos de luta, o
regime da dinastia Chah desabou e, em seguida, o sistema da República Islâmica se
instalou, com a aprovação livre de 99,8% do povo iraniano.

4. Um breve olhar sobre a história dos trinta anos da Revolução Islâmica do Irã
revela muitos altos e baixos. Durante esse tempo, o povo iraniano teve muitas conquistas
valiosas:
a estabilidade da Revolução Islâmica frente às ameaças estrangeiras e internas; o
orgulho e a honrosa vitória do grande povo iraniano durante os 8 anos da defesa santa; a
reconstrução de todas as destruições causadas pela guerra imposta; o aprofundamento

dos níveis de participação do povo e a promoção das posições regional e mundial da
República Islâmica do Irã como um país influente nas evoluções regionais e
internacionais são alguns exemplos destas conquistas.

5.

Na sociedade iraniana, percebe-se sempre a busca por novas respostas. Agora,

na República Islâmica do Irã, os três princípios de liberdade, independência e anticolonialismo são os principais símbolos do eixo da união nacional.

6. Os últimos acontecimentos político-sociais no Irã cristalizaram-se de maneira
palpável na política externa do país. Conceitos como distensão, desenvolvimento das
relações bilaterais, regionais e internacionais com vizinhos e com outros países, o diálogo
e a cooperação abriram novos capítulos na política externa da República Islâmica do Irã.

7.

Neste sentido, o projeto de criação de um fronte mundial para o

estabelecimento da paz e da justiça, proposto pelo Exmo. Sr. Mahmoud Ahmadinejad,
Presidente da República Islâmica do Irã, é atualmente a posição conjunta dos países
independentes do mundo neste século 21 e é o surgimento de mais uma reflexão do
pensamento iraniano no percurso da política externa do país. Como reflexo desta política,
a dinâmica do desenvolvimento das relações iranianas com todos os países, sobretudo os
países vizinhos, a América Latina e a África, intensificou-se nestes últimos anos.

8.

Devo ressaltar aos presentes que as relações bilaterais entre a República

Islâmica do Irã e a República Federativa do Brasil, com mais de cem anos, atualmente
contam com solidez e consistência apropriadas nas áreas comercial, cultural e política,
desenvolvendo-se cada vez mais.

9.

Durante os meses anteriores, foram intercambiadas diversas delegações

culturais, econômicas e políticas entre os dois países, cuja mais recente fora a viagem do
enviado especial, portador de mensagem do Exmo. Sr. Mahmoud Ahmadinejad,
Presidente da República Islâmica do Irã ao Exmo. Sr. Luís Inácio Lula da Silva,
honroso presidente da República Federativa do Brasil.

10. A viagem do Exmo. Sr. Celso Amorim, Ministro das Relações Exteriores da
República Federativa do Brasil, chefiando uma importante delegação econômica
brasileira ao Irã, foi um marco relevante nas relações bilaterais. Durante a visita, o
Senhor Ministro convidou o seu homólogo iraniano para uma visita ao Brasil, que será
realizada num futuro próximo.

11.As

viagens dos respectivos presidentes aos dois países estão na pauta de

trabalho e, para um desenvolvimento cada vez maior das relações bilaterais, diversos
programas estão sendo analisados.

12. Por fim, rogo a Deus Supremo sucesso para os dois governos, da República
Islâmica do Irã e da República Federativa do Brasil, no trabalho do desenvolvimento das
relações de amizade e sucesso e prosperidade crescente para os dois povos do Irã e do
Brasil.
Obrigado.

بسم هللا الرحمن الرحیم

گفتگوی ادیان الهی ؛ مبنای صلح جهانی
دکتر محسن شاطرزاده
سفیر جمهوری اسالمی ایران در برزیل

بیست و سومین کنفرانس بین المللی کشورهای حوزه دریای کارائیب و آمریکای التین
کنفرانس گفتگوی ادیان الهی

 8اسفند  21 - 1831فوریه
سان پائولو – برزیل

جناب آقای رییس
خانم ها
آقایان
حضار محترم

سالم علیکم ،

2119

ضمن تشکر از جمعیت دعوت اسالمی آمریکای التین در برگزاری این کنفرانس  ،سخنان کوتاه خود را
در خصوص ضرورت گفتگوی ادیان توحیدی برای تامین صلح جهانی عرضه می دارم.
اصوال نزول همه ادیان توحیدی از جانب خداوند تبارک و تعالی برای هدایت جامعه بشری به سمت
سعادت و فالح ورستکاری بوده است .همه ادیان ابراهیمی دعوت به توحید و یکتا پرستی نموده و
عمال مفهوم واحدی که همان یگانه پرستی و توحید می باشد را تبلیغ کرده اند .لذا ادیان توحیدی در
ذات دعوت خود ،یکی بوده و هیچگونه افتراق و تفاوتی میان آنها وجود ندارد.
اسالم نه نتها یهودیت و مسحیت را به عنوان ادیان آسمانی و ابراهیمی به رسمیت می شناسد و قرآن
پیامبران آن ادیان یعنی حضرت موسی (ع) و حضرت عیسی (ع) را با احترام و شکوه تمام یاد می کند
بلکه به گونه ای ویژه به جزئیات زندگی حضرت موسی (ع) وحضرت عیسی (ع) پرداخته که به
صراحت می توان گفت  ،به زندگی و کودکی پیامبر اسالم حضرت محمد (ص) در حد آن نپرداخته است.
به عنوان مثال نام حضرت موسی(ع)  186بار و نام حضرت عیسی(ص)  25بار و نام رسول گرامی
اسالم حضرت محمد (ص) فقط  4بار در قرآن ذکر شده است .تجلیلی که از مریم در قرآن مجید صورت
گرفته در انجیل وجود ندارد.
ادیان توحیدی در بطن دعوت خود نه تنها متفاوت نیستند بلکه اگر زنگارزدایی از آنها صورت پذیرد
مشترکات خود و ماهیت واحد خود را به خوبی نشان خواهند داد.پیامبران توحیدی اگر همگی در یک
مکان حضور پیدا کنند نه تنها اختالفی با یکدیگر نخواهند داشت بلکه همه آنها به طور واحد دعوت به
توحید و یگانه پرستی را سر خواهند داد.
امروزه در حالی گفتگوی تمدن ها بعنوان یک ضرورت ظهور و معنا پیدا کرده است که اگر بر پایه و
بنیاد گفتگوی ادیان سامان پیدا نکند راه به جایی نخواهد بردو گفتگویی خواهد بود مبهم و بی سرانجام
 .گوهر تمدن ،فرهنگ است و گوهر فرهنگ باور دینی و معنویت.
همانگونه که هانس گونگ متفکر آلمانی در زمینه گفتگوی مسیحی و اسالمی بیان می کند :
" بدون صلح در میان ادیان صلحی در میان ملت ها تحقق پیدا نمی کند و بدون گفتگوی میان ادیان
صلحی در بین ادیان اتفاق نمی افتد و بدون پژوهش درباره مبانی ادیان ،گفتگویی در میان ادیان برقرار
نمی شود".

بنابراین اگر بدنبال تامین صلح در جهان هستیم و اگر می خواهیم در این جهان زندگی کنیم بایستی به
تامل در مبانی و به برقراری گفتگوی میان ادیان بپردازیم  .امروز این امر یک ضرورت اجتناب ناپذیر
است.
اگر ما مبانی گفتگوی ادیان و تجربه دینی را به قران متکی بدانیم نتایج بسیار مثبتی خواهیم
داشت.قرآن گفتگوی ادیان را مورد تایید قرار می دهد  .در بحث تجربه دینی هم می توانیم از شهود و
مکاشفه در عرفان اسالمی و ایرانی بهره ببریم.
امروزه آنچه که از بررسی های مربوط به جنگ ها و جنایت ها در جهان مالحظه می کنیم به این نتیجه
دست می یازیم که ظالم ها و ستمگر ها و متجاوزین به حقوق بشر عامل آن بوده اند .البته گاهی از
گرایشات دینی هم سوء استفاده هایی کرده اند اما همین سوء استفاده نشانگر حقانیت ادیان الهی هستند
که در فطرت انسانی سرچشمه دارند ولی هیچگاه دین عامل خشونت  ،جنگ و خونریزی نبوده است.
ادیان توحیدی همگی پیام آور صلح  ،دوستی  ،انسانیت و اخالق بوده اند.
بررسی کلمه "شالوم " در دین یهود و در زبان عبری نشان می دهد که این کلمه مفهوم بسیار
وسیعتری از حالت " عدم وجود جنگ " دارد .شالوم یا صلح حالتی است که در آن فرد در درون و
بیرون و یک ملت در درون و بیرون و تمام انسانها و بلکه تمام جهان در حالت کامل بودن ،اعال بودن
و بی نقصی و بهترین شرایط به سر می برند .صلح و " شالوم " در دین و کتاب یهود از چنان جایگاه
واالیی برخوردار است که خداوند صلح کامل را به عنوان مهمترین عنصر رستگاری به جهانیان بشارت
می دهد.
ولی اگر امروز کسانی با نام یهودیت دست به جنایات و کشتار می زنند  ،جنایتکاران و ظالمان و
ستمگرانی هستند که با سوء استفاده از نام دین به دنبال اهداف مادی و غیر انسانی خود در این جهان
هستند.
بررسی مفهوم دو کلمه " صلح " و " سالم " در قرآن هم نشان میدهد که " صلح " به معنای تالش
برای زدودن نفرت و جنگ و " سالم " به معنای آرامش  ،تباهی ناپذیری و استواری و استحکام
تفسیر شده است.
از آموزه های اسالم برای ترویج صلح و سالم می توان به موارد زیر اشاره کرد:

 -1به رسمیت شناختن تعدد ظاهری ادیان و تاکید بر وحدت آنها
 -2قبول اختالف به مثابه سنت الهی
 -8دعوت به بکارگیری عقل
 -4دعوت به گذار از قالبهای فکری و شکستن کلیشه ها
 -5پرهیز از نام گرایی و در بند نام ماندن
 -6بی اعتبار شمردن هر گونه داوری بر اساس قومیت و رنگ و نژاد
 -1مواجهه و مبارزه با خود شیفتگی دینی

براین اساس و با توجه به اعتقادات عمیق اسالمی در خصوص ضرورت پرداختن به گفتگوها
ی دینی  ،سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی جمهوری اسالمی ایران جلسات گفتگوی متعددی را با
مشارکت علمای اسالمی جمهوری اسالمی ایران و علمای مسیحیت کاتولیک و ارتدوکس در طی سالیان
گذشته داشته که دستاوردهای متعددی در نزدیکی دو دین توحیدی اسالم و مسیحیت به یگدیگر بهمراه
آورده است .آخرین دستاورد که در پایان شش دوره مذاکرات علمای دو دین بزرگ الهی در آوریل
 2113در واتیکان بدست آمد صدور بیانیه مشترک واتیکان و علمای اسالمی جمهوری اسالمی ایران
در خصوص مبانی مشترک دو دین در خصوص مفاهیم  " :ایمان و عقل " می باشد .در این بیانیه به
موارد زیر اشاره شده است:
 -1ایمان و عقل هر دو هدیه ای از جانب خداوند تبارک و تعالی است.
 -2ایمان و عقل هرگز در تضاد با یکدیگر قرار نداشته و ندارند.
 -8ایمان هرگز وسیله ای برای خشونت نیست  .همچنین عقل به هیچ وجه نمی تواند برای اثبات
خشونت بکار گرفته شود .البته گاهی سوء استفادهایی با نام ایمان و عقل در بکارگیری
خشونت شده است که هرگز نمی توان آنرا به نام دین  ،ایمان و یا عقل نوشت.
 -4هر دو طرف بر ادامه همکاری های خود در جهت تبیین و ترویج ارزشهای اخالقی ادیان الهی
تاکید نمودند.

 -5مسیحیت و اسالم بایستی تساهل بیشتری با یکدیگر داشته باشند  ،تفاوتهای یکدیگر را درک
نموده و از طرف خداوند بزرگ در خصوص نعمت دین الهی که به آنها ارزانی داشته  ،تشکر
نمایند .این دو دین بزرگ الهی احترام متقابل به یکدیگر و احترام به باورهای دینی یکدیگر را
وجه همت خود قرار می دهند.
 -6از هرگونه کلی گویی در زمینه تعریف مذاهب الهی و تفاوتهای اسالم و مسیحیت و تنوع
تاریخی آنها باید پرهیز کرد.
 -1سنتهای مذهبی نباید بعنوان اصول دینی مورد تاکید قرار گیرند .مبانی همه بررسی ها بایستی
تعالیم الهی درج شده در کتاب مقدس ادیان توحیدی باشد .بدیهی است توجه به مقدسات و
محتوای اعتقادی آنها باید مد نظر قرار گیرد.
 -3این جلسات که با مالقات با پاپ رهبر کاتولیک های جهان به اتمام رسید موجب رضایت دو
طرف بوده و هر دو سال یکبار در تهران و واتیکان برگزار خواهد شد.
مشابه این جلسات و گفتگو ها بین علمای اسالمی و کلیسای ارتدوکس روسیه و نیز علمای
ارتدوکس ارامنه لبنان به طور جدی در جریان است.
در ایران جلسات گفتگوی متعددی بین ادیان توحیدی بطور مستمر تشکیل شده و نتایج آن به
وحدت هر چه بیشتر جامعه و پیروان ادیان الهی انجامیده است.
در پارلمان جمهوری اسالمی ایران کلیه ادیان الهی و توحیدی حتی با پیروان اندک در جامعه ،
دارای نمایندگی رسمی بوده و به هنگام انتخابات پارلمانی  ،اقلیت های مذهبی به انتخاب
نماینده خود از میان کاندیده های دین مربوطه می پردازد.
در پایان ضمن آرزوی توفیقات الهی برای کلیه حضار محترم ،پایداری و ثبات صلح و آرامش
در سراسر جهان در پرتو تعالیم رهایی بخش ادیان توحیدی خواستارم
والسالم و علیکم و رحمه هللا و برکاته
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" مؤتمر حوار أتباع الديانات السماوية "
سان باولو  -البرازيل

سعادة الرئيس ،السيدات و السادة الكرام ،و الحضور المحترمين

السالم عليكم و رحمة اهلل و بركاته و تحياته و رضوانه.

نود أن نشكر مركز الدعوة اإلسالمية ألمريكا الالتينية في انعقاد هذا المؤتمر ،سوف أقدم كلمةَ
مختصرة حول ضرورة حوار األديان التوحيدية لتأمين الصلح العالمي.

إن جميع الرساالت اإلبراهيمية التوحيدية التي أنزلها اهلل سبحانه و تعالى هدفها هداية البشرية نحو
السعادة و تدعو إلى التوحيد الخالص ،من هذا نستنتج أن األديان كلها تدعو إلى عبادة اهلل تبارك و
تعالى و أن محور األديان واح ٌد و يدعو إلى اهلل و عبادته و وحدانيته.

َّ
إن اإلسالم لم يعترف باليهودية و المسيحية كأديان سماوية و إبراهيمية فقط و إنما ذكر األنبياء
(عليهم السالم) و منهم النبي موسى (عليه السالم) و عيسى (عليه السالم) بأفضل ذكر و أجمل صورة
حتى ذكر تفاصيل و جزئيات حياتهم أكثر مما ذكر تفاصيل و جزئيات حياة النبي محمد (صلى اهلل
عليه و آله و سلم) .فقد ذكر اهلل النبي موسى (عليه السالم) في القرآن الكريم  782مرة و ذكر النبي
عيسى (عليه السالم)  62مرة في حين ذكر النبي محمد (صلى اهلل عليه و آله و سلم)  3مرات فقط
و كذلك ذكرت السيدة مريم في القرآن الكريم في تعظيم شئنها و منزلتها ما لم يذكر في اإلنجيل.

إن األديان التوحيدية ،لو تمعنا فيها بدقة ،لرأينا أن النقاط المشتركة بينها أكثر من النقاط

المختلفة ،و أن األنبياء جميعاً لو إجتمعوا في ٍ
مكان واحد لم يختلفوا قط في أخالقهم و سلوكهم و
سوف نرى أنهم جميعاً يدعون إلى وحدانية اهلل و عبادته و تعظيمه.

أن من يدعو إلى حوار الحضارات و ضروريته إن لم يكن فيه حوار األديان ال نصل إلى نتيجة ألن
جوهر الحضارة هو الثقافة و جوهر الثقافة هو الدين ،و كما قال المفكر األلماني ( هانس گونگ ) في
الحوار المسيحي اإلسالمي أنه " :ليس هنالك صلحاً بين الشعوب إن لم يكن حواراً في األديان و
بدون التقارب ال يوجد صلحاً و سالم فإذا لم ندرس مبادئ األديان لم يتحقق الحوار بين األديان "

و إذا أردنا أن نحقق السلم و السالم العالمي و نعيش بأمن و آمان علينا دراسة مبادئ الحوار في

ٍ
وقت أصبح أمراً ضرورياً جداً فلو أخذنا القرآن الكريم نموذجاً في ذلك سوف نحصل على نتائج
إيجابية جيدة ،و القرآن الكريم قد شجع على ذلك و هنالك تجارب كثيرة في هذا الموضوع في العالم
اإلسالمي و إيران.

بعد الدراسات و النظرة السريعة في أسباب وقوع الحروب و الجرائم التي تفتك باإلنسانية نجد أن
الظالمين هم السبب في العدوان على البشرية و يحاولون أن يسيئوا االستفادة من الدين و لكنهم لم
يتمكنوا من ذلك ألن مبادئ الدين لم تشجع إطالقاً على الظلم و الحروب و سفك الدماء و َّ
إن
األديان السماوية جميعها تشجع على السالم و المحبة و األخالق و الحب.

و بعد التحقيق في كلمة " شالوم " في الديانة اليهودية و اللغة العبرية توحي لنا أن هذه الكلمة ال
تبين فقط عدم الحرب بل " السالم بين الشعوب و األشخاص "َّ .
إن السالم و " شالوم " في الديانة و
التعاليم اليهودية تمثل العنصر األعلى للصلح التام بين الشعوب و لكن إذا رأينا من يدعي اليهودية و
يقتل بإسمها ،فإنه يسيئ اإلستفادة باسم الدين و هكذا يشمل هذا المعنى كل الظالمين الذين ينتمون
إلى األديان السماوية األخرى.

و التحقيق في كلمات " الصلح " و " السالم " في القرآن الكريم يبين لنا أن كلمة الصلح تعني
البعد عن الحرب و الحقد و معنى كلمة السالم تعني الهدوء و الراحة و االستقامة.

و أود أن أذكر هنا نموذج من نشر مفاهيم السلم و السالم في اإلسالم:

 -7االعتراف بتعدد األديان و التأكيد بوحدانية المعبود.

 -6االعتراف باإلختالفات بين األديان بمثابة السنة اإللهية.
 -8الدعوة لتثبيت دور العقل.

 -3الدعوة الستخدام المفاهيم الفكرية و كسر الحواجز.

 -2التعايش مع اآلخر و االبتعاد عن االعتداد باالعتقادات الذاتية.
 -2االبتعاد عن كل العصبيات القومية و اللونية و العنصرية.
 -1مواجهة و محاربة الغرور و اإلعجاب الديني بالنفس.

على هذا األساس و بالنظر إلى العقائد اإلسالمية العميقة و بخصوص الحوار األديان ،قامت
منظمة الثقافة و العالقات اإلسالمية في الجمهورية اإلسالمية اإليرانية بعقد عدة مؤتمرات و حوارات و
بمشاركة علماء مسلمين و مسيحيين كاتوليك و ارثودوكس للتقارب بين الديانتين التوحيديتين اإلسالمية
و المسيحية .و قد نتج عن تلك المحادثات التي دامت على مدى ستة دورات بين العلماء الكبار
أصدروا فيها بياناً مشتركاً في شهر أبريل  6113بين علماء المسلمين في الجمهورية اإلسالمية اإليرانية
و الفاتيكان .ذكروا فيه المشتركات بين الديانتين و بالخصوص في مفاهيم " اإليمان و العقل " و قد
أشاروا فيها ما يلي:

 -7اإليمان و العقل منحة ربانية إلى اإلنسان.
 -6اإليمان و العقل ال تضاد بينهما أبداً.

 -8اإليمان سيد الرفق و ضد الخشونة و أن الخشونة ال تبرر من قبل العقل لكن في بعض

األحيان يسيء اإلستفادة من اإليمان و العقل لصالح الخشونة و لكن هذا ال يمكن أن يتم بإسم الدين.
 -3الطرفان أكدا على التعاون في توضيح و نشر القيم األخالقية لألديان اإللهية.

 -2يجب على اإلسالم و المسيحية أن يتساهالن أكثر معاً ،يدركان االختالفات بينهما و أن
كل من الطرفين يحترمان عقيدة اآلخر.
يشكرا اهلل على نعمة الدين و أن ٍّ
 -2اإلجتناب في طرح االختالفات بين الديانتين المسيحية و اإلسالمية.

 -1العادات و التقاليد الدينية يجب أن ال تطرح كركن من أركان الدين و الترويج لمبادئ وحدانية

اهلل دائماً المذكورة في الكتب المقدسة .يجب احترام المقدسات بين الطرفين.

 -3هذه الجلسات التي تمت بحضور البابا قائد الكاتوليك في العالم أراحت الجميع و ستعقد كل

سنتين مرة في طهران و الفاتيكان.

و قد عقدت مثل هذه الجلسات و الحوارات بين علماء المسلمين و علماء الكنيسة
األرتودوكسية في روسيا و كذلك بين األرمن في لبنان بشكل جدي.

و في ايران عقدت جلسات عدة بين أتباع األديان التوحيدية و بشكل مستمر و قد كانت النتائج
مثمرة و قوت أواصل الوحدة بينهم.

و في برلمان الجمهورية اإلسالمية اإليرانية هنالك مندوبين و ممثلين رسميين عن األديان اإللهية
حتى لو كانوا أقلية و في االنتخابات يرشحون و ينتخبون من قبل األقليات.

و في الختام أتمنى لجميع الحضور المحترمين التوفيقات اإللهية و االستقامة و الثبات و الصلح و
.السالم و األمن في العالم كله تحت ظالل التعاليم الربانية الحرة

و السالم عليكم و رحمة اهلل و بركاته

Em Nome de Deus, o Clemente, O Misericordioso

“Diálogo Entre as Religiões Monoteístas, a Base para a Paz Mundial”

Dr. Mohsen Shaterzadeh Yazdi, Embaixador da República Islâmica do Irã no Brasil
21 de fevereiro de 2009
23º Congresso Internacional Islâmico da América Latina e Caribe – O Diálogo entre os
Seguidores das Religiões Divinas

Senhor Presidente,
Excelentíssimos participantes,
Senhoras e Senhores,

Assalamu Alaykum.

Ao parabenizar o Centro de Divulgacao do Islã para a América Latina por realizar esta
importante conferência, desejo sucesso aos organizadores deste evento e apresentarei breves
palavras concernentes à necessidade de diálogo entre as religiões divinas no sentido de
assegurar a paz mundial.
Essencialmente, com o advento de cada uma das religiões monoteístas, a humanidade
é orientada para uma vida próspera, a salvação e honestidade. Todas as religiões abraâmicas
convidam a adorar um só Deus e, nesse sentido, praticamente todas divulgam um conceito e
um significado de um Deus único. É neste sentido que as religiões monoteístas
substancialmente eram semelhantes em seu apelo e não se verificava nenhuma diferença
entre eles.
O Islã reconhece o Judaísmo e Cristianismo como religiões celestes, e o Alcorão
respeita e glorifica os profetas destas religiões, Moisés e Jesus Cristo (que a paz esteja com
Eles), discorrendo de forma especial e detalhada sobre a vida destes profetas como não o fez
sequer sobre a vida e a infância do profeta do Islã, Mohamed (que a paz esteja com Ele).
Como exemplo, aparecem 136 vezes o nome de Moisés e 25 vezes o nome do profeta Jesus
Cristo, enquanto somente 3 vezes o nome do profeta do Islã, Mohamed (que a paz esteja com
Ele), no Alcorão. A referência a Maria que faz o Alcorão não é verificada sequer na Bíblia.
As religiões divinas, na sua essência, não têm muitas dissonâncias no seu apelo e se as
desenferrujarmos, encontraremos muitas semelhanças e surgirá a unicidade de suas naturezas
semelhantes. Se os profetas divinos se reunissem, não se verificariam diferenças entre eles,
cada um com seu apelo único no seu convite à divindade e à adoração de um Deus único.
Hoje em dia, se o diálogo entre as civilizações tornou-se uma necessidade, certamente,
se esse não for baseado no diálogo entre as religiões, não chegará a lugar algum,
transformando-se em um diálogo ambíguo e sem fim.
A jóia da civilização seria a cultura e a jóia da cultura seriam as crenças religiosas e a
espiritualidade.
Como se refere Hans Küng aos diálogos entre o Cristianismo e o Islã: “Sem a paz entre
as religiões, não haveria paz entre as nações; sem o diálogo entre as religiões, não haverá paz
entre elas e sem pesquisas sobre as origens das religiões, não estabelecerão diálogos entre
elas”.

Entretanto, se estamos em busca de paz no mundo, contemplada nos pilares das
religiões, devem-se estabelecer diálogos entre elas. Hoje, isso é um ponto inevitável e
necessário.
Se, para os princípios e bases desse diálogo inter-religioso e a experiência religiosa,
nos basearmos só no Alcorão, o resultado seria bastante positivo. O Alcorão reconhece o
diálogo entre as religiões. No debate sobre a experiência religiosa, também podemos
aproveitar dos debates sobre o misticismo islâmico e iraniano.
Hoje, o que se vê dos estudos relacionados a guerras e agressões à humanidade
demonstra que os agressores, opressores e violadores dos direitos humanos causaram estes
conflitos. Por vezes, utilizavam-se também das tendências religiosas para alcançar seus
objetivos, e este abuso demonstra, inclusive, que a religião é algo interno e inerente ao ser
humano. Mas nunca a religião foi a causadora da violência e da guerra. Todas as religiões
monoteístas trouxeram a mensagem da paz, da amizade entre os homens e da moralidade.
O estudo sobre o significado da palavra Shalom na religião judaica e na língua hebraica
demonstra que essa palavra tem um significado muito mais amplo que a “não existência da
guerra”. Shalom, ou paz, é um estado de evolução e exaltação da pessoa, da nação, da
humanidade e do mundo em sua totalidade nas melhores condições que lhes sejam possíveis.
A paz e shalom, na religião e no Livro Sagrado do Judaísmo, têm um lugar muito elevado, pois
Deus considera a paz completa como um elemento importante para a salvação. Mas, se hoje
algumas pessoas, em nome do Judaismo, praticam a violência e o genocídio, são criminosos e
agressores que estão à procura de outros objetivos materiais e desumanos neste mundo. Os
estudos sobre o significado da palavra ‘paz’, Salam no Alcorão, demonstram que ela é uma
tentativa de desnudar o ódio e a guerra, pois Salam significa tranqüilidade, eternidade e
firmeza.
Nos ensinamentos do Islã na promoção da paz e Salam, podemos salientar os
seguintes pontos:
1. Reconhecimento da aparente diversidade entre religiões e ênfase à sua unicidade.
2. Aceitação das diferenças como uma tradição divina.
3. Convite a pensar e usar o raciocínio.
4. Convite a ultrapassar os modelos de pensamento e quebrar paradigmas.
5. Evitar denominações e fugir da idéia de dar nomes.

6. Incredibilizar juízos baseados em qualquer tipo de discriminação, seja por raça ou
cor.
7. Enfrentar e lutar contra a idéia da vaidade religiosa.

Nesse sentido, a Organização da Cultura e Comunicação Islâmica da República
Islâmica do Irã, atenta à necessidade de estabelecer diálogos entre as religiões, fundamento
baseado nas crenças islâmicas profundas, organizou nos últimos anos vários encontros e
colóquios com a participação de teólogos da República Islâmica do Irã, da Igreja Católica e dos
Ortodoxos, cujo logro foi a aproximação de duas religiões monoteístas: Islã e Cristianismo e
seu último resultado, após seis rodadas de debates entre os estudiosos das duas religiões no
Vaticano, foi uma declaração conjunta entre o Vaticano e teólogos da República Islâmica do Irã
em abril de 2008 intitulado “As bases comuns entre as duas religiões divinas nos conceitos de
‘fé e razão’”. Nessa declaração, foram salientados os seguintes pontos:
1. Fé e razão são presentes de Deus para a humanidade.
2. Fé e razão não contradizem uma à outra, entretanto a fé deve, em certos casos,
estar acima da razão, nunca contra ela.
3. Fé e razão são intrinsecamente não-violentas. Nem a razão nem a fé deverão ser
usadas para a violência; infelizmente, ambas têm sido algumas vezes utilizadas de
maneira equivocada para perpetrar a violência. Em qualquer caso, estes eventos
não devem questionar nem a fé nem a razão.
4. Ambos os lados concordaram em promover maior cooperação com vistas a
promover a verdadeira religiosidade, em particular espiritualidade, incitar o respeito
aos símbolos sagrados e promover valores morais.
5. Cristãos e Muçulmanos devem ir além da tolerância, aceitar diferenças, enquanto
reconhecem as semelhanças e agradecem a Deus por elas. Isto é o que se
denomina respeito mútuo, pelo qual se condena o menosprezo de crenças
religiosas.
6. Deve-se evitar generalizações ao se tratar de religiões. Diferenças na profissão da
fé Cristã e Islâmica e diversidade dos contextos históricos são fatores importantes a
serem considerados.
7. Tradições religiosas não devem ser julgadas baseadas em um único verso ou
passagem seus respectivos Livros Sagrados. Uma visão holística, bem como um

método hermenêutico adequado, são necessários para uma justa compreensão
deles.
8. Os participantes tiveram a honra e o prazer de serem recebidos, ao final do
colóquio, por Sua Santidade o Papa Bento XVI, que esteve particularmente satisfeito
com a escolha do tema e do local da reunião. Os participantes decidiram organizar
encontros bienais em Teerã e no Vaticano.

À semelhança destas reuniões, os diálogos entre teólogos Islâmicos e a Igreja Ortodoxa
Russa, e também a Igreja Armênia-Libanesa, decorrem firmemente. No Irã, ocorrem
constantemente reuniões entre seguidores de diversas religiões divinas, cujos resultados
fortalecem cada vez mais a unidade entre a sociedade e os seguidores destas religiões. No
parlamento da República Islâmica do Irã, todos os seguidores destas religiões monoteístas,
mesmo minoritárias na sociedade, podem eleger um representante de sua crença.
Finalizando meu discurso, desejo todas as bençãos para os distintos participantes, na
esperança que seja estabelecida a paz e tranqüilidade no mundo inteiro, à luz dos
ensinamentos libertadores das religiões monoteístas.

سخنرانی سفیر جمهوری اسالمی ایران در برزیل
دکتر محسن شاطرزاده

به مناسبت جشن نوروز و سال نو
برازیلیا –  8فروردین 1833

آقایان
خانمها
مهمانان عزیز

قبل از هر چیز ،مقدم میهمانان محترم را گرامی میداریم و امیدوارم اجرای گوشه ای از آئین
نوروزی در سرزمین زیبای برزیل موجب تعمیق دوستی بین ملتها از جمله ملت ایران و برزیل باشد
چرا که در جمله ای مختصر نوروز ایرانی بیان کننده صلح و دوستی است .

در اینجا تنها به فرازی از دعا و آرزویی که مردم ایران در قبل از تحویل سال نو ایراد می
نمایند بسنده می کنم .

این دعا اینست :یا مقلب القلوب و االبصار یا مدبر اللیل و النهار یا محول الحول واالحوال حول حالنا ال
احسن الحال
اى دگرگون كننده قلبها و دیدهها اى تدبیرگر شبها و روزها ،اى متحول كننده سالها و حالتها ،حال ما را
به بهترین حال برگردان .

در این دعا ایرانیان از خداوند می خواهند که سال جدید برای آنها با تحوالت درونی و رسیدن به
کمال الهی و انسانی همراه باشد .در فرهنگ ایرانی – اسالمی حال خوش یا احسن االحال دارای مفهوم و
معنای بسیار متعالی می باشد.

احسن االحال وصف یکی از صفات خداست ،خدایی که خالق زیبایی هاست و زیبائی ها را
د وست دارد و انسان در تفکرات ایرانی ،انسانی است دوستدار نیکی ها و زیبایی ها و باید این زیبایی ها
را در ظاهر و باطن خود حفظ کند.

سفره نوروز ایرانی ،جلوه ای از توجه ایرانیان به زیبایی هاست .طبیعت در بهار ایران که
کشوری با آب و هوای اعتدالی است ،به زیبا ترین وجهی خود را نشان می دهد .نسیم بهاری همراه با
گلهای زیبا و رایحه مست کننده گلها و شکوفه های بهاری و مهاجرات پرندگان همه و همه گوشه ای از
تحول زمین و زیبایی های طبیعت است.

ایرانیان در سفره نوروزی گوشه ای از این خلق جدید و تحول زمینی را بصورت سمبلیک
ترسیم می کنند ،ترسیمی زیبا از زیبایی ،اما در مورد تحوالت درونی ،ایراینان بر این باورند که همراه
با تحول زمینی و طبیعت ،طبیعت درونی انسان نیز باید دچار تحول شود .اگر بین افراد فامیل و دوستان
کدورت و ناراحتی وجود داردباید برطرف شود ،باید تنها به خوبیها و زیبایی ها فکرکرد و تنها یادآور
خوبیها بود و به همین روی ایرانیان در دعای زمان تحویل سال از خداوند می خواهند که سال جدید
برای آنان ،سالی همراه با تحوالت درونی و سیر انسان بسوی کمال ،عشق ،آزادی ،زیبایی و صلح بین
انسانها در سراسر جهان باشد .دعایی که بنوعی یادآور حرکت انسان بسوی کمال است.

متشکرم

سخنرانی سفیر جمهوری اسالمی ایران در برزیل
دکتر محسن شاطرزاده

به مناسبت روز ارتش جمهوری اسالمی ایران
برازیلیا –  81فروردین 1833

آقایان
خانمها
وابستگان محترم نظامی
شرکت کنندگان محترم

ضمن خوش آمد گویی  ،امروز روزی را در جمهوری اسالمی ایران گرامی میداریم که شاید متفاوت با
سایر کشورها باشد.
هجدهم آوریل بعنوان روز ارتش جمهوری اسالمی ایران در واقع نقطه شروع جریانی است که در 81
سال قبل با وقوع انقالب اسالمی و مردمی رخ داد و تاریخ ثبت همبستگی ارتش جمهوری اسالمی
ایران با جریان انقالب و مردم است.
همین روحیه مردمی و انقالبی در سالهای پس از انقالب در ساختار و نظام حاکم بر نیروهای مسلح
ایران تداوم داشته و شاید آنرا متمایز از ایده های کالسیک نظامهای نظامی کرده باشد .در یک کالم
ارتش ایران نیرویی مردمی است در خدمت نظام و پاسداری از ارزشهای مقدس جمهوری اسالمی
ایران.
تاریخ معاصر ایران در  211سال اخیر نشان میدهد که هرگز کشوری جنگ طلب و یا عاملی در جهت
ایجاد بی ثباتی و درگیری نظامی و اشغال خاک همسایگان و یا مشارکت در جنگ علیه کشور ثالثی
نبوده ایم.

انقالب اسالمی ایران با شعار« نه شرقی  ،نه غربی و استقالل ملی» حرکتی نوینی را در منطقه ایجاد
کرد .قبل از آن بعنوان مثال کشور ایران بعنوان ژاندارم نظامی امریکا و همکاریهای نزدیکی را با این
کشور نه در قالب برابر بلکه در یک الگوی مبتنی بر سلطه و تسلیم کامل داشت.
انقالب اسالمی این پیوند را شکست  .شعار ما در طول این مدت ضمن حفظ استقالل و تمامیت ارضی،
همزیستی مسالمت آمیز با همسایگان ،توسعه مناسبات بر اساس اصل احترام به استقالل و حاکمیت ملی
کشورها و عدم دخالت در امور دیگری بوده است.
البته دفاع از این آرمان هزینه هایی را برای جمهوری اسالمی ایران در پی داشت  .در سه مرحله
قدرتهایی که منافع آنها با آمدن انقالب اسالمی خدشه دار شده بود اقدامات براندازنه را علیه ایران
بعمل آوردند:
 مرحله نخست ترور شخصیت های برجسته انقالب مانند رئیس جمهور ،نخست وزیر ،
نمایندگان مجلس و . . .
 در دومین مرحله تحمیل هشت سال جنگ عراق با ایران اسالمی
 مرحله سوم شروع اعمال تحریمهای همه جانبه علیه کشور
خوشبختانه در تمامی این تحرکات نه تنها خدشه ای بر نظام جمهوری اسالمی ایران وارد نشد بلکه
روز بروز بر اقتدار و قدرت آن در تمامی جوانب سیاسی ،اقتصادی ،نظامی و فنآوری افزوده شده
است.
تحریمهای تحمیلی شکوفایی کشور را در پی داشت .این امر در تمامی جوانب از جمله صنایع نظامی
کشور قابل مشاهده است .ایران امروز در بخش تسلیحات و تجهیزات نظامی بعنوان یکی از کشورهای
پیشرفته و صادر کننده محصوالت نظامی درآمده است.
جمهوری اسالمی ایران معتقد است
 جهان مدافع جهانی عاری از سالحهای هسته ای و سالحهای کشتار جمعی است. در همین راستا جمهوری اسالمی ایران ضمن ارائه پیشنهاد خاورمیانه عاری از تسلیحات هسته ای،در پیمانهای بین المللی از جمله ان.پی.تی عضویت و مشارکت فعال دارد.
برنامه هسته ای جمهوری اسالمی ایران نیز علیرغم جنجالهای قدرتهای بزرگ هرگز دارای اهداف
نظامی نبوده و این نکته بخوبی در تمامی گزارشات فنی آژانس بین المللی انرژی اتمی آمده است.

جای دارد که بعنوان خاتمه اشاره ای نیز بر روابط روبه توسعه میان ایران و برزیل داشته باشیم .دو
کشور ایران و برزیل با برخورداری رابطه ای صدساله امروز در آستانه گسترش فراگیر مناسبات خود

هستند .سفر وزرای خارجه دو کشور نقطه عطفی در تعریف معماری جدید این مناسبات بود که در پی
آن اراده سیاسی مسئولین کشور بر تعمیق و تداوم رفت و آمدهای مقامات عالی رنبه قرار گرفت و در
این مقوله قرار است جناب آقای احمدی نژاد ریاست محترم جمهوری اسالمی ایران در اوائل ماه می
جاری از برزیل دیدار و پیامد آن برنامه ریزی جهت سفر جناب آقای لوال در اواخر سال  2119از
ایران تنظیم گردد.

بهر حال از اینکه کمی سخنان اینجانب طوالنی شد معذرت خواسته همبستگی و سعادت و کامیابی
ملتهای جهان را از خداوند متعال مسئلت دارم.

بسم هللا الرحمن الرحیم

مقاومت اسالمی طلیعه ی حکومت صالحان
و زمینه ساز ظهور منجی بشریت
دکتر محسن شاطرزاده
سفیر جمهوری اسالمی ایران در برازیلیا
 25می  -2119سان پائولو
جناب آقای رئیس
خانمها
آقایان
سالم علیکم
اجازه می خواهم سخن خودم را با ذکر چند آیه از آیات متعدد قرآن کریم در ارتباط با منجی عالم بشریت
شروع کنم:
خداوند تعالی در سوره ی مبارکه ی صف آیه  3می فرماید:

یریدون لیطفئوا نوراهلل بافواههم واهلل متم نوره ولوکره الکافرون
همچنین در سوره مبارکه ی قصص آیه ی  5می فرماید:

و نرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی االرض نجعلهم ائمه ونجعلهم الوارثین
ونیز در سوره مبارکه ی انبیاء آیه ی  115می فرماید:

و لقد کتبنا فی الزبور من بعد الذکر ان االرض یرثها عبادی الصالحون
و در جای دیگر در سوره ی مبارکه ی نور آیه ی  55می فرماید:

وعد اهلل الذین آمنوا منکم وعملوالصالحات لیستخلفنهم فی االرض کما استخلف الذین من قبلهم و لیمکنن
لهم دینهم الذی ارتضی لهم و لیبد لنهم من بعد خوفهم امنا یعبدوننی الیشرکون بی شیئا و من کفر بعد ذالک
فاولئک هم الفاستون
موضوع منجی آخرالزمان ؛ فصل مشترک تمام ادیان الهی و حتی بعضی مکاتب فلسفی است .بر اساس
این اعتقاد ؛ فردی در آخرالزمان ظهور خواهد کرد و پس از مبارزه با ظالمان و ستمگران ؛ جهانی را
که از ظلم وبیداد پر شده است به جهانی پر از عدل و قسط تبدیل می نماید .بشریت خسته از بی عدالتی
وتجاوز و ستمگری  ،هر روز و هر لحظه در انتظار ظهور منجی دادگستر است و این مقتضای عدل
الهی است.
تعالیم

اسالمی و احادیث نبوی همه مشحون از وعده ی الهی برای ظهور مهدی موعود

(عج) از

سالله ی پیامبر (ص) و بر چیدن نظام ظلم و ستمگری است و در این میان آنچه که بسترساز حکومت
صالحان می باشد مردمانی هستند که آمادگی پذیرش این حکومت را پیدا کرده اند و به عبارتی :

« امتی که در انتظار مصلح به سر می برد خود باید صالح باشد»
مقاومت اسالمی با الهام از تعالیم عالیه اسالمی و با اعتقاد راسخ بر پیروزی حق بر باطل و با
سالح ایمان و ایثار و شهادت ؛ به طور قطع طلیعه و روزنه ی امیدی برای امت ستم کشیده ی اسالمی
در مبارزه با طاغوتهای زمانه وبرقراری حکومت صالحان بوده و امیدها را برای تحقق وعدۀ الهی در

برقراری امامت مستضعفین صد چندان نموده است و به راستی که وعدۀ الهی حق است و قطعا تحقق
یافتنی است.
هر چند که کفار و ستمگران به زعم خود و با تکیه بر توان پوشالی و مادی خود  ،به ظاهر خود را
پیروز میدان نبرد یافته اند ولی تجربه ی مقاومت اسالمی در لبنان و فلسطین این خیال باطل را در هم
پیچید و نشان از تحقق وعده الهی را داد .آنجا که سالح ایمان و ایثار و شهادت به کار گرفته شود
دیگرهیچ سالحی را یارای مقابله با آن نیست و قطعا آنان که می خواهند نور خدا را با دهانهایشان
خاموش کنند نه تنها موفق نخواهند شد بلکه نور خدا پرتو افشانی بیشتری پیدا خواهد کرد و امروز ما
شاهد این وعده الهی هستیم و خداوند نور خود را بیشتر از قبل گسترانده است.

مردمانی که به ظاهر از عده وعده ناکافی در جنوب لبنان و در غزه برخوردار بودند با اتکاء به سالح
ایمان آنچنان قدرت و صالبتی از خود در مقابل دشمن غدار و تا دندان مسلح نشان دادند که باعث فخرو
عزت مسلمین و ذلت هر چه بیشتر دشمن کافر شدند .امروز مقاومت اسالمی چنان حماسه ای از خود
نشان داده است که پرچم نجات مردم ظلم کشیده جهان را بدست گرفته است.

امروز مقاومت اسالمی الگوی مبارزان راستین جهانی در احقاق حقوق از دست رفته ی خودشان است
و قطعا چنین الگوئی که با اخالص و اعتقاد الهی و دینداری واقعی مردمان همراه بوده و پشتوانه
تحقق وعدۀ الهی را داشته موفقیت قطعی در پی خواهد داشت.

ترسی که امروز در دل مستکبران جهانی از مقاومت اسالمی نهفته است ترسی جدی و واقعی است
چون هیچ ابزار مادی و هیچ سالح بشری نمی تواند جلوی پیشروی امتی معتقد به شهادت و باور
داشت ؛ جایگاهی چون بهشت الهی و سعادت اخروی را بگیرد و مطمئنا پیروزی از آن مؤمنان و
صالحان خواهد بود هر چند که با ظهور منجی موعود تمام بشریت از گرفتاری ظالمان و جنایت پیشه
گان رهائی یافته و جهانی پراز عدل و داد که مژده ای است که خداوند بزرگ به جهانیان داده است
ایجاد خواهد شد.
سالم و درود بی پایان بر مهدی (عج)  ،موعود امم  ،ذخیرۀ پاک الهی و برپا کنندۀ قسط و عدل در
جهان

 ان یجمع به الکلم ویلم به الشعث به یمالاالرض، السالم علی المهدی الذی وعداهلل عزوجل به االمم
.قسطا وعدال بعد ما ملئت ظلما و جورا
و السالم علی عباداهلل الصالحین

Em nome de Deus, o Clemente, o Misericordioso

A Resistência Islâmica – O anúncio do Estado dos virtuosos e a preparação do
advento do Salvador da Humanidade
Dr. Mohsen Shaterzadeh
Embaixador da República Islâmica do Irã
25 de maio de 2009

Senhor Presidente
Senhoras e senhores
Excelentíssimos Convidados

Salam Aleikum

Se me permitem, quero começar meu discurso com alguns trechos do
Corão Karim sobre o Salvador da Humanidade:

Deus Todo Poderoso, na Sura “Saff”, no versículo 8, diz:

یریدون لیطفئوا نوراهلل بافواههم واهلل متم نوره ولوکره الکافرون
1 – Desejo apagar, com o sopro das bocas, a luz de Allah, e Allah
completará sua luz, ainda que odeiem os renegadores da fé;
E, também, na Sura “Cassas”, no versículo 5, diz:

و نرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی االرض نجعلهم ائمه ونجعلهم الوارثین

2 - E Nós desejamos agraciar os subjugados na Terra, designando-os Imams
e constituindo-os os herdeiros da Terra;
A seguir, na Sura “Anbiya”, no versículo 105, diz:

و لقد کتبنا فی الزبور من بعد الذکر ان االرض یرثها عبادی الصالحون
3 – É, com efeito, temos prescrito, nos salmos, depois da mensagem (dada
a Moisés), que a Terra, herda-la-ão Meus servos virtuosos;
E numa outra referência, na Sura “Nour”, no versículo 55, diz:

وعد اهلل الذین آمنوا منکم وعملوالصالحات لیستخلفنهم فی االرض کما استخلف الذین من قبلهم و
لیمکنن لهم دینهم الذی ارتضی لهم و لیبد لنهم من بعد خوفهم امنا یعبدوننی الیشرکون بی شیئا
و من کفر بعد ذالک فاولئک هم الفاستون

4 – Allah prometeu àqueles dentre vós que crêem e fazem as boas obras
que os fará suceder na Terra, como fez com seus antepassados, consolidaramlhes a religião que escolheu para eles e trocar suas apreensão por tranqüilidade –
que Me adorem e nada Me associarão. E quem renega a fé, depois disso, esses
são os perversos.

A crença no Salvador no derradeiro dia é o ponto comum de todas as
religiões divinas e existe até algumas escolas filosóficas. De acordo com essa
crença, ressurgirá alguém no fim dos tempos e erguerá a bandeira da luta contra
opressores e tiranos, pois retornará para o mundo a justiça, a bonança e os
direitos. A humanidade, exausta de injustiças e infortúnios, opressão e agressões
a todo momento, espera ansiosamente o advento desse Salvador, isto é, a certeza
da justiça divina. Os ensinamentos do Islã e as citações do Profeta (que a paz
esteja com Ele)têm referências com a promessa de Deus da chegada do Mahdi
prometido, um descendente do Profeta do Islã (que a paz esteja com Ele), quem
retirará do mundo a injustiça e a opressão. Nesse sentido, as nações que se
prepararem para aceitar a governança dos virtuosos e íntegros, são as nações que
merecerão esse Estado ou, em outras palavras, “a nação que tenha saudade e
esperança no Messias tem que ser virtuosa e nobre”.

Sem dúvida, a resistência islâmica inspirada pelos sublimes ensinamentos
do Islã e, com a forte crença na vitória da verdade sobre o mal, com a arma da fé,
do sacrifício e do martírio, seria uma fresta de esperança para a nação injustiçada
islâmica em sua luta contra os tiranos da atualidade e no sentido de se instituir a
governança dos virtuosos. E isso aumentará as esperanças da concretização das
promessas divinas da criação do Imamat dos oprimidos. Obviamente, a promessa
de Deus é verdadeira e, decididamente, a verdade prevalecerá.

Apesar de esses tiranos aparentemente pensarem, baseando-se num falso
poder de materialismo, que são vitoriosos nesse cenário de combate, a
experiência da resistência islâmica no Líbano e na Palestina os desiludiu e deu a
demonstração da promessa divina de que contra a fé, o sacrifício e o martírio,
nenhuma arma pode vencer. Obviamente, os que querem apagar a luz de Deus
com o sopro de suas bocas, não somente descobrem que não é possível apagá-la
como seu sopro faz com que as chamas do poder divino também se alastrem. E
hoje testemunhamos que a luz de Deus está cada vez irradia mais.

Um povo pequeno pela quantidade no Sul do Líbano e na Faixa de Gaza,
apoiado na força da fé, demonstrou o seu poder e a rigidez perante um inimigo
arrogante e armado até os dentes. Assim, trouxe uma glória e uma honra para
todos os muçulmanos e a desgraça e humilhação cada vez maior a um inimigo
arrogante.

Hoje, a resistência islâmica criou uma epopéia de tal forma que tem, com
ele, a bandeira da orientação e o caminho da salvação do mundo da opressão e
da injustiça.

Hoje, a resistência islâmica se tornou um modelo para os verdadeiros
combatentes mundiais na procura de seus direitos e, sem dúvida, esse modelo,
que se baseia na fé e na verdadeira religião do povo, e com um forte apoio da
concretização da promessa divina, permanecerá e vencerá.

O receio dos arrogantes mundiais de hoje à resistência islâmica é um medo
válido, porque nenhum instrumento ou armamento material pode enfrentar o
avanço de uma nação que crê fortemente no martírio e no paraíso divino, na
salvação e na prosperidade no dia do julgamento. Certamente, a vitória será dos
seguidores de Allah e dos virtuosos.

Sem dúvida alguma, o Salvador prometido chegará e libertará a
humanidade dos opressores e criminosos e criará um mundo cheio de justiça, que
o Deus Todo Poderoso anunciou ao mundo. Definitivamente, esse dia há de
chegar e o Mahdi prometido virá.

Saúdo com intensidade o Mahdi, O Prometido às nações (que a paz esteja
com ele), criador da justiça no mundo e um trunfo divino e imaculado.

 ان یجمع به الکلم ویلم به الشعث به، «السالم علی المهدی الذی وعداهلل عزوجل به االمم
.»یمالاالرض قسطا وعدال بعد ما ملئت ظلما و جورا

Va Salamo Ala Ebadellahe Salehin

بسم هللا الرحمن الرحیم

امام خمینی (ره)  ،احیاگر بیداری اسالمی
دکتر محسن شاطرزاده
سفیر جمهوری اسالمی ایران در برازیلیا

 14خرداد 1833
 4ژوئن 2119
سان پائولو -مسجد محمد رسول هللا (ص)

جناب آقای رئیس
خانمها
آقایان
حضار محترم
سالم علیکم

امروز در سالگرد رحلت بزرگ مردی دور هم جمع شده ایم وبه وصف خصائل و اندیشه های
انسانی می پردازیم که شاید بدون اغراق بتوا ن گفت همه ابعاد وجودی این خورشید تابان تا کنون
شناخته نشده است.
امام خمینی(ره)  ،خورشیدی بود که از مغرب طلوع کرد  ،عارفی بود که در فلسفه سر آمد
زمان خود بود  ،فقیهی بود که درامر حکومت  ،قدرتهای مستکبر زمانه را مقهور خود ساخت ؛
شاعری بود که شاعران معاصر را متحیر کرد ؛ وارسته ای بود که صوفیان دوران را هم پشت سر
گذاشت  ،نویسنده ای بود که نوشته های او تا اعماق جان جهانیان نفوذ کرده و بر قلبها نشست ،
سخنوری بود که علیرغم سادگی کلمات و سخنان او ؛ دلهای مشتاقان را شعله ور ساخته و خیزش
عظیم مردمی ایجادنمود  ،مردی انقالبی بود که انقالبیون جهان را مغلوب خود کرد و مومنی بود که
کاخ عظیم بیدادگران و مستکبران را به لرزه درآورده و خیزشهای عظیم اسالمی قرن معاصر را بنیان
نهاد و به راستی او
احیاگر بیداری اسالمی
بود .او از تبار ابراهیم (ع)  ،محمد(ص) و حسین (ع) و بت شکن زمانه ما بود.
امام خمینی(ره) معمارانقالب اسالمی و نظریه پرداز والیت فقیه بود .ویژگیهای منحصربه فرد
رهبری امام خمینی(ره) عامل اصلی تمایز انقالب اسالمی از دو انقالب بزرگ معاصر یعنی انقالب
فرانسه و انقالب روسیه بوده و انقالب اسالمی را سرآمد همه انقالبهای جهانی در جهان معاصر نمود.
رکن اساسی در اندیشه امام خمینی برای مبارزه با ظلم و ستمگری و طاغوت ،اعتقاد به مبداء
هستی و توحید و بندگی خدای یگانه بود .او با ایمان راسخ خود  ،مبارزه ای ابراهیم گونه را شروع
نمود و در این راه پایداری و استقامت نمود و سرانجام با پشتوانه عنایات ا لهی و مردمی مومن و بپا
خواسته  ،پیروزی عظیم نهضت اسالمی را در این قرن به ثبت رساند.
پیروزی نهضت اسالمی به رهبری امام خمینی(ره)  ،ریشه در ایمان و اعتقا د او به  8موضوع
داشت:
-1

ایمان به هدف ؛

-2

ایمان به راه و روش ؛

-8

ایمان به نتیجه .

امام خمینی (ره) از بدو شروع نهضت اسالمی در سال  1842شمسی (  1968میالدی) هدف
مبارزه را اعتالی کلمه توحید و احیاء امر به معروف و نهی از منکر در جامعه اسالمی قرار داد.
همان رسالتی که انبیاء و اولیاء الهی از آدم (ع) تا ابراهیم (ع) و از ابراهیم (ع) تا محمد (ص) بر
دوش گرفته و اوج آن در نهضت عاشورائی فرزند رسول خدا  ،حسین بن علی(ع) در کربال تجلی یافته
است  .این نهضت با هدف واالی خود و با رخنه در جان و اعماق اندیشه و تفکر مردم موحد و جامعه
ایمانی ایران  ،جوشش عظیمی را ایجاد کرد که ثمره آن پیروزی نهضت عظیم اسالمی مردم ایران در
سا ل  1851شمسی ( 1919میالدی) بود.
روش امام خمینی (ره) در رهبری نهضت اسالمی کامال متفاوت با روش دیگررهبران انقالبهای
خونین و مسلحانه در جهان بود .او با تکیه بر توده های عظیم مردمی و با بسیج آحاد جامعه اسالمی
سعی در مبارزه با طاغوت تا دندان مسلح داشت و همین امر رمز پیروزی عظیم و تاریخی نهضت
اسالمی در سال  1851شمسی ( 1919میالدی) بود .امام خمینی (ره) باور داشت که هیچ ارتش و
نیروی مسلحی توانایی مقاومت در برابر مردمی مومن و بپا خواسته و آرزومند شهادت را ندارد  ،لذا
تکیه اصلی نهضت اسالمی ایران به رهبری امام خمینی (ره) بر بسیج توده های میلیونی مردم به پا
خواسته بود  .این امرهم موجب سرنگونی رژیم استبدادی ایران و هم عامل بقای انقالب اسالمی تا
کنون بوده و هم رمز مقاومت و ایستادگی در برابر جهانخواران و استکبار جهانی و صهیونیسم خون
آشام شده است.
سخنان ساده ولی توفنده امام خمینی(ره)  ،آنچنان خروشی را در مردم بپا خواسته ایران و نیز در
میان ملتهای مظلوم و ستم کشیده جهان ایجاد می کرد که کمترتحلیلگری امکان تحلیل واقعی آن را می
یافت  ،ولی اودر ارتباط عمیق خود با توده های میلیونی مردم و در جمله ای ساده ضمن نشان دادن
راه سعادت و کمال در دنیای ابدی  ،این رمز را که همانا شهادت در راه انجام تکالیف الهی است به
زیبایی به تصویر می کشید که :
ملتی که شهادت دارد اسارت ندارد

امام خمینی(ره) با ایمان به پیروزی حق بر باطل  ،نتیجه نهضت را بر همگان روشن کرده بود.
او با ترسیم راه توحیدی  ،مشعل فروزان هدایت و ا فتخار جامعه اسالمی را در دست گرفته و عزت و
افتخاربرای جامعه اسالمی آفرید و براستی که او را باید احیاگر بیداری اسالمی در جهان امروز لقب
داد .
نامش جاوید  ،راهش پر رهرو و رهروانش عزیز و پرا فتخار باد.
و السالم علی عبا دهللا الصالحین

Em nome de Deus, o Clemente, o Misericordioso

Imam Khomeini – o Revitalizador da Consciência Islâmica

Dr. Mohsen Shaterzadeh
Embaixador da República Islâmica do Irã em Brasília

04 de junho de 2009

São Paulo – Mesquita Mohammad, o Mensageiro

Sr. Presidente,
Senhores e senhoras,

Prezados convidados,

Salam Aleikum,

Hoje, nos reunimos aqui no aniversário do falecimento de um grande homem,
descrevendo seus atributos e seus pensamentos humanos. Sem exagero, posso dizer
que nossos conhecimentos são, ainda, muito aquém das dimensões desse sol
brilhante.

Imam Khomeini foi o sol que brilhou do ocidente, um sábio, um destacado
filósofo e um teólogo singular, cuja governança

subjugou todas as potências

arrogantes da atualidade; um poeta que também foi admirado por todos os poetas
contemporâneos; um virtuoso que ultrapassou todas os sofistas de seu tempo; um
grande escritor, cujas palavras penetraram na profundidade do espírito e do coração
do mundo; eloqüente orador que, apesar de ter uma linguagem muito simples, tinha
retórica clara que iluminava seus admiradores, criando grande mobilização popular; foi
um revolucionário que atraiu, também, os revolucionários mundiais e um piedoso que
fez tremer as estruturas de opressão, tirania e arrogância, fundando uma grande
revolução nesse século e, sem dúvida, foi a

revitalização da consciência humana.

Descendente de Abraão, de Mohammad e de Hossein (que a paz esteja com
eles), Imam Khomeini quebrou os ídolos da atualidade.

Imam Khomeini, o arquiteto da Revolução Islâmica, foi quem apresentou
a idéia do governo dos sábios. As características da liderança do Imam
Khomeini eram o principal motivo de distinção entre a Revolução Islâmica e as
duas grandes revoluções contemporâneas - a Revolução Francesa e a Revolução
Russa. Portanto, sem dúvida, a Revolução Islâmica do Irã é singular dentre as
demais revoluções na historia contemporânea. Singular em seu estímulo à
insurgência e à rebelião. Certamente, foi uma dádiva sagrada, um presente
divino à oprimida e saqueada nação islâmica.
Um dos principais pilares do pensamento do Imam Khomeini na luta contra a
opressão e os tiranos é a crença no Criador do mundo, no monoteísmo e na
devoção a Deus. Imam Khomeini, com sua fé sólida, iniciou, tal como o profeta
Abraão, uma luta insistente, com o apoio e a bondade de Deus e com um
grande suporte da população fiel e revoltada, registrou a grande vitória do
movimento islâmico nesse século.
A vitória do movimento islâmico, com a liderança do Imam Khomeini, tem
raízes na fé e na crença, baseada em três pontos:



A crença no objetivo;



Acreditar no caminho e no modo de agir;



Acreditar no resultado;

Desde o início desse movimento islâmico em 1963, o objetivo de Imam
Khomeini era lutar para que se exaltasse a palavra da fé em um Deus único, criando
uma sociedade islâmica saudável e sã. A mesma missão dos profetas e os grandes
homens de Deus, desde Adão até Abraão, e de Abraão até Mohammad, cujo auge era
a resistência (movimento de Ashura) do descendente do profeta Mohammad (que a paz
esteja com ele) Hossein Ebne Ali na Kabala. Esse movimento, com seu grande objetivo,
penetrou na alma e na profundidade dos pensamentos do povo e na sociedade
iraniana, criando um grade entusiasmo cujo fruto foi a vitória do movimento islâmico
do povo iraniano, em 1979.

O modo de atuação da liderança do Imam Khomeini nesse movimento islâmico
era completamente diferente dos moldes de outros líderes, das revoluções sangrentas
e armadas no mundo. Ele se baseou na grande movimentação do povo e na
mobilização em massa da sociedade islâmica em sua luta contra o tirano, armado até
os dentes. Esse foi o segredo da grande e histórica vitória do movimento islâmico, em
1979. Imam Khomeini acreditava que nenhum exército ou forças militares podem
resistir perante um povo crente, de fé, revoltado e inspirado na idéia do martírio. Por
isso, o principal pilar do movimento islâmico iraniano, com a liderança do Imam
Khomeini, era nesse sentido da mobilização massiva de milhões de pessoas. Isso
resultou no colapso do regime autoritário de então, do Irã, e foi o motivo da
sobrevivência da Revolução Islâmica até a atualidade, e o segredo da resistência e do
enfrentamento perante os arrogantes mundiais e Sionistas sanguessugas.

A

retórica

muito simples, mas forte, de Imam Khomeini, criou uma grande

mobilização do povo revoltado do Irã, e também, nas nações injustiçadas e oprimidas
do mundo. Poucos críticos podem ter um comentário real sobre os fatos. Mas, ele, na
sua relação profunda com a grande massa do povo, numa simples frase ao demonstrar
o caminho da salvação, da prosperidade e do aperfeiçoamento ao mundo eterno,
evidenciou que o martírio é o segredo para praticar os deveres divinos, como diz nessa
frase:

Uma nação que acredita no martírio, não se rende

Imam Khomeini, acreditando na vitória da verdade sobre o mal, demonstrou o
resultado desse movimento para todos, traçando o caminho do monoteísmo e com a
tocha da orientação e orgulho da sociedade na mão, trouxe a dignidade e a honra para
a sociedade islâmica e, sem dúvida, temos que o chamar do Revitalizador da
consciência islâmica no mundo atual.

Que seu nome seja eterno , que seu caminho com muitos seguidores, que
seguidores sempre dignos e honrados.

seus

بسم هللا الرحمن الرحیم

روز جهانی قدس  ،روز همبستگی جهانی با مردم مظلوم فلسطین و روز
غلبه بر مستکبرین
دکتر محسن شاطرزاده
سفیر جمهوری اسالمی ایران در برزیل

مجلس نمایندگان برزیل
برازیلیا 21-شهریور  16 – 1833سپتامبر 2119

معاون محترم اول رییس مجلس نمایندگان ؛ جناب آقای MARCO MAIA
رییس محترم گروه دوستی عرب برزیل در مجلس نمایندگان؛ جناب آقایNILSON MOURÃO.
سفیر محترم فلسطین ؛ جناب آقای IBRAHIM MOHAMED KHALIL ALZEBEN
اسقف محترم کلیسای ارتودوکس ؛ جناب آقای JUAN RUSTOM

بیت المقدس  ،شهر عدالت  ،شهر امین  ،شهر مقدس و شهر خدا  ،مرکز ادیان الهی بوده و همواره
مورد احترام وتوجه ویژه پیروان ادیان توحیدی بوده است.

این شهر نخستین قبله مسلمانان  ،دومین مسجد مسلمانان و یکی از چهار قصر بهشتی دنیاست و لذا
عالوه بر چند میلیون یهودی و نیز پیرون آئین مسیحیت مورد توجه ویژه بیش از یک میلیارد مسلمان
در سراسر جهان قرار دارد.

در طول صدها سال حاکمیت اسالمی بر شهر بیت المقدس ،همواره پیروان ادیان توحیدی در این شهر
در کمال آرامش و صلح زندگی مسالمت آمیزی در کنار یکدیگر داشته و به آداب و عبادات خود مشغول
بوده اند ولی بیش از پنجاه سال است که این شهر گرفتار هجوم نژاد پرستان دیکتاتور و جنایتکاران و
متجاوزین به حقوق بشر شده و آرامش را به خود ندیده است.

بیت المقدس پاره تن فلسطین است و آنچه پس از تجاوز به این شهر مقدس توسط جنایتکاران
صهیونیست انجام شده و ظلم ها و ستم هایی که بر مردم مظلوم فلسطین اعم از مسیحی و مسلمان روا
داشته شده  ،زخمی کهنه و دردناکی را در جامعه بشری ایجاد نموده و مسوولیت جامعه بشری را در
درمان این زخم و ریشه کن کردن پایه های ظلم و تجاوز در قدس شریف و نابود کردن عوامل و
مجریان این ستمگری و جنایت و برپایی مجدد صلح و آرامش برای پیروان ادیان الهی دوچندان نموده
است.

مردم مظلوم فلسطین اعم از کودکان  ،زنان و مردان در آتشی که سال هاست توسط نژاد پرستان
خونخوار فراهم شده می سوزند  .کشتار های مردم مظلوم فلسطین در صبرا و شتیال و آخرین آنها در
غزه هرگز فراموش نخواهد شد و بشریت هرگز خود را نخواهد بخشید مگر اینکه دست جنایتکاران را
ازسرمردم مظلوم و قدس شریف کوتاه گرداند.

سی سال پیش در سال  1931به ابتکار امام خمینی بنیانگذار انقالب اسالمی ایران و در حمایت از
مردم مظلوم فلسطین ودفاع از قدس شریف  ،روز جهانی قدس در جهت همبستگی جهانی مسلمانان با
مردم ستم کشیده فلسطین و ایجاد حرکتی جهانی برای رهایی قدس شریف از چنگال جنایت پیشگان
اعالم گردید.

در این روز همه ساله عالقمندان به صلح و آرامش در جامعه جهانی و خصوصا مسلمانان سراسر
جهان فریاد اعتراض خود را علیه اشغالگران قدس شریف اعالم می کنند.

روز جهانی قدس روز غلبه مستضعفین علیه مستکبرین و ظالمان است.

روز جهانی قدس روز فریاد علیه جنایت  ،نژاد پرستی  ،سیاهی و تباهی و ظلم و تعدی است.

روز جهانی قدس روز کوتاه کردن دست جالد های حاکم بر فلسطین است.

روز جهانی قدس روز رهایی از بند ستم  ،روز صلح  .روز حاکمیت عدالت پیشگان است.

روز جهانی قدس روز تعیین سرنوشت ملت های مظلوم و رهایی آنان از چنگال ستم پیشگان است.

روز جهانی قدس روز خروج ملت ها از سیطره استکبار جهانی است.

روز جهانی قدس روز پایان رکود و سکون و روز حرکت و انقالب برای پایان دادن به حیات نژاد
پرستان و جنایتکاران است.

روز جهانی قدس روز جدایی حق از باطل و روز غلبه بر باطل است.

روز جهانی قدس روز صلح و آرامش است .روز نجات بشریت است.روز حاکمیت بندگان خدا بر
سرنوشت خویش است .روز رهایی ازشیطان است و روز نجات است.

روز جهانی قدس روز توحید است .روز آرامش پیروان ادیان توحیدی است و روز عبادت و بندگی
خدای یکتا است.

والسالم علیکم و رحمه هللا و برکاته

Em nome de Deus Clemente e Misericordioso
Dia Mundial de Ghods, dia de solidariedade mundial com o povo oprimido da Palestina, dia de
vitória de oprimidos contra cruéis.

Deputado MARCO MAIA, 1º Vice-Presidente da Câmara dos Deputados;
Deputado NILSON MOURÃO, Presidente do Grupo Parlamentar Brasil / Países Árabes;
Sr. IBRAHIM MOHAMED KHALIL ALZEBEN, embaixador da Palestina;
Pe. JUAN RUSTOM, Paróquia São Jorge, Brasília – representando as comunidades cristãs;

1. Jerusalém, cidade da justiça, Cidade de Probidade, Cidade Santa, Cidade de Deus, era o centro
das religiões divinas e sempre era respeitada e atraía a atenção específica dos seguidores das
religiões monotéistas.

2. Esta cidade, a primeira Meca dos Mulçumanos é a segunda mesquita dos mulçumanos e é
considerada um dos quatro castelos do paraíso, é o centro de atenção específica de mais de um
bilhão de mulçumanos no mundo, além de alguns milhões de judeus e seguidores do
cristianismo.

3. Durante centenas de anos na governança islâmica na Santa Jerusalém, os seguidores das
religiões monotéistas sempre viviam na maior tranquilidade e paz juntos nesta cidade, e
continuavam celebrando suas tradições e cultos religiosos.Há mais de 50 anos que esta cidade
ficou afetada pela invasão de racistas, ditadores, criminosos e violadores dos direitos humanos e
perdeu a sua calma e tranquilidade.

4. A Santa Jerusalém é um pedaço do corpo da Palestina, e o que aconteceu nesta cidade depois
da invasão dos criminosos sionistas, e crueldades contra o povo oprimido da Palestina sejam
cristãos ou mulçumanos, deixou uma ferida profunda e dolorosa na sociedade humana. Este
fato redobrou a responsabilidade da sociedade humana, para curar esta ferida e desraisar a

tirania e invasão na santa Jerusalém, eliminando os elementos causadores dessa crueldade e
crime para erguer novamente a paz e a tranquilidade para os seguidores das religiões
monoteístas.
5. O povo oprimido da Palestina, sejam crianças, mulheres e homens, estão anos e anos dentro de
um incêndio provocado pelos racistas sanguinários. As matanças da população oprimida da
palestina na Sabra e Shetila, e ultimamente em Ghaza, nunca serão esquecidas. A humanidade
nunca se perdoará se não afastar a mão dos criminosos da palestina oprimida e a Santa
Jerusalém.
6. Há 30 anos, em 1980, com a iniciativa do Aiatolah Eman Khomeini, fundador da Revolução
Islâmica do Irã, para apoiar o povo oprimido da Palestina e defender a Santa Ghods,foi definido
o dia mundial de Ghods, dia da solidariedade mundial dos mulçumanos com o povo oprimido da
Palestina para promover um movimento mundial para salvar a santa Jerusalem da mão dos
criminosos.
7. Todos os anos, neste dia, os que desejam paz e tranquilidade na sociedade mundial e,
especialmente os mulçumanos do mundo inteiro levantam gritos de protestos contra os
invasores de Jerusalem.
8. Dia Mundial de Ghods é o dia da vitória dos oprimidos contra arrogantes e cruéis.
Dia Mundial de Ghods é o dia de gritos contra o crime, racismo, trevas, tirania e invasão.

9. Dia Mundial de Ghods é o dia de afastar a mão dos assassinos que se apropriaram da Palestina.
Dia Mundial de Ghods é dia da salvação da crueldade, dia da paz, dia da soberania da justiça e
dos justos.

10. Dia Mundial de Ghods é o dia de definição do destino dos povos oprimidos, o dia da salvação
das garras dos cruéis.
Dia Mundial de Ghods é o dia da salvação dos povos do cerco da dominação dos poderosos
arrogantes.

11. Dia Mundial de Ghods é o dia do final do silêncio e imobilidade , é o início de um movimento e
revolução para findar a existência dos racistas e cruéis.
Dia Mundial de Ghods é o dia da separação do justo do injusto, é o dia da vitória da justiça à
injustiça.

12. Dia Mundial de Ghods é o dia da Paz e da tranquilidade, é o dia da salvação da humanidade, dia
da soberania do povo de Deus sobre seus destinos, é o dia de se salvar da mão do satan, é o dia
da salvação.
Dia Mundial de Ghods é o dia do monoteísmo, dia de tranquilidade dos seguidores do
monoteísmo, dia da veneração ao único Deus.

Obrigado.

بسم هللا ارحمن الرحیم

سخنرانی سفیر جمهوری اسالمی ایران بمناسبت روزملی
دکتر محسن شاطرزاده

سی و یکمین سالگرد انقالب اسالمی ایران
برازیلیا – 22بهمن 1833

عالی جناب آقای سفیر روبرتو ژاگواریب معاون محترم سیاسی وزیر روابط خارجی
عالی جناب آقای ادیسون لبان وزیر محترم انرژی
عالی جناب آقای نلسون جوبین وزیر محترم دفاع
عالی جناب آقای دکتر رزنده وزیر محترم علو م و تکنولوژی
سرکار خانم ماریا کالرا مدیر کل محترم آسیا و اقیانوسیه
سفرای محترم /مقامات محترم کشور دوست برزیل
خانمها
آقایان
 .1جمهوری اسالمی ایران کشوری است در قلب خاورمیانه که چون پلي دریاي خزر را به خلیج فارس
و آسیا را به اروپا متصل مي كند .فالت ایران با هفت هزار سال تاریخ تمدن از قدیمي ترین كانون هاي
تمدن دوران باستان در آسیا و جهان است.

.2خصوصیات ذاتی ایرانیان در صلح ؛ دانش طلبی  ،خداجویی ،حق طلبی و ظلم ستیزی خالصه می
شود  .با همین ویژگی ها در بـهمـن ماه  ( 1851فوریه  ) 1919و با رهبري امام خمیني(ره) و پس
از سالها مبارزه ،نظام استبدادی و وابسته شاهنشاهی فرو ریخته و بدنبال آن نظام جمهوری اسالمي با
مشارکت وسیع مردمی و راي آزادانه  99/3درصد آراء مردم بر پا گردید.

 . 8مردم ساالری دینی ویژگی بارز نظام جمهوری اسالمی ایران است .مشارکت وسیع و همه جانبه
مردم در بیش از سی انتخابات در طول حیات سی ساله انقالب اسالمی و با تکیه به آرمانخواهی دینی و
اسالمی جهت تعیین سرنوشت خود؛ مصداق بارز این مهم است.

 .4در جامعه ایران ،همواره جستجو و تكاپودر یافتن پاسخهاي تازه را مي توان مشاهده كرد .اینك در
جمهوري اسالمي ایران ،آزادیخواهي ،استقالل طلبي و استعمار ستیزي به مثابه سه شعار اساسي بر
محور وفاق ملي استمرار دارد .تالش برای دستیابی به قله های علم ؛ دانش و تکنولوژی ریشه در
اعماق فرهنگ و جان مردم ایران و خصوصا جوانان پرتالش این کشور دارد  .در سیاست خارجي
مفاهیمی چون تشنج زدایي ،توسعه مناسبات دوجانبه ،منطقه ای و بین المللی با همسایگان و سایر
کشورها و نیزگفتگو و همكاري ،فصل هاي نویني را در سیاست خارجي جمهوري اسالمي ایران گشوده
است.

.5در پرتو استراتژی ایجاد جبهه جهانی برای برقراری صلح و عدالت ونیز توسعه روابط بین
کشورهای جنوب  ،تحرك و توسعه روابط جمهوری اسالمی ایران با تمامی کشورها بویژه كشورهاي
همسایه،آمریکای التین  ،آسیا و آفریقا ،طي سال هاي اخیر به شدت گسترش یافته است.

 .6روابط دو جانبه بین جمهوری اسالمی ایران و جمهوری فدراتیو برزیل از قدمتی صد ساله
برخوردار بوده و هم اکنون ازپویایی ورشد و قوام و استحکام مناسبی در حوزه های مختلف اعم از
اقتصادی  ،فرهنگی ؛ سیاسی ؛علمی و تکنولوژیکی برخوردار می باشد.

 .1جمهوری اسالمی ایران تالشهای ریاست محترم جمهوری برزیل و نیز مقامات عالی آنرا برای
برقراری صلح و عدالت همه جانبه در جهان و مبارزه با ظلم و بی عدالتی تحسین کرده و به این
تالشها به چشم احترام نگاه می کند  .براین اساس حمایت خود را از ورود کشور دوست ؛ برزیل به
عنوان عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل در راستای تالشها برای اصالح ساختار سازمان ملل و
احقاق حقوق کشور های مظلوم اعالم می کند.

 .1درطی سال گذشته بیش از  41هیئت مختلف در زمینه های فرهنگی ،اقتصادی ؛ سیاسی ؛ بانکی ؛
علمی و تکنولوژیکی بین دو کشور مبادله شده است که آخرین آنها سفر جناب آقای دکتر احمدی نژاد
 ،ریاست محترم جمهوری اسالمی ایران در راس یک هیات بزرگ سیاسی و اقتصادی به برزیل در 28

نوامبر  2119و امضای بیش از ده سند در عرصه های مختلف فرهنگی  ،سیاسی ؛ اقتصادی ؛
کشاورزی؛ تکنولوژیکی و بانکی بود  .این سفر بعنوان اولین سفررییس دولت ایران به برزیل پس از
پنجاه سال نقطه عطفی در روابط دو کشور محسوب می شود.

. 9سفرهای متعدد و رایزنی ها و مشورتهای وزرای خارجه دو کشور در طول سال گذشته حاکی از
عالقمندی و تالش دو کشور برای تعمیق روابط دو جانبه می باشد.

 .11براساس برنامه ریزیهای انجام شده ؛ درنیمه اول سالجاری ریاست محترم جمهوری فدراتیو برزیل
جناب آقای لوئیس ایناسیو لوال داسیلوا در راس یک هیات بزرگ اقتصادی از جمهوری اسالمی ایران
دیدار خواهند نمود  .انتظار می رود در خالل این سفر مهم اسناد متعدد دیگری در حوزه های علمی ،
ورزشی  ،میراث فرهنگی  ،قضایی و اقتصادی به امضای دوطرف برسد .

 .11قبل از سفرریاست محترم جمهوری برزیل به جمهوری اسالمی ایران شاهد سفر مقامات و وزرای
مختلف دولت محترم برزیل و نیز هیات های بزرگ اقتصادی برزیلی خواهیم بود .

 .12توسعه روز افزون روابط دو کشور مرهون آرمانهای بلند رهبران دو کشور و نیز تالشهای
خستگی ناپذیر مقامات مسئول در وزارخارجه دو کشور می باشد .

 .18در اینجا برخود الزم می دانم از تالشهای عالی جناب آقای سفیر روبرتو ژاکواریب معاون محترم
وزیر روابط خارجی برزیل که نقش به سزایی در ایجاد فصل نوین روابط دو کشور داشته اند تشکر و
تقدیر نمایم و بهمین سبب هدیه ای را به ایشان تقدیم می دارم.

متشکرم

بسم هللا الرحمن الرحیم

انقالب اسالمی ایران انفجار نور و طلیعه رهایی از ظلمت
دکتر محسن شاطرزاده
سفیر جمهوری اسالمی ایران در برزیل

سی و یکمین سالگرد انقالب اسالمی ایران
مسجد محمد رسول هللا (ص)– سان پائولو – برزیل – بهمن 1833

جناب آقای شیخ محمد مغربی امام مسجد برزیل
جناب آقای اسقف منصور دمسکیوس ریاست محترم دایره اسقفی مسیحان ارتودکس برزیل
جناب آقای جوزف سیاح کنسول محترم لبنان
جناب آقای ابراهیم عیسی کنسول محترم سوریه
جناب آقای سعید مراد نماینده محترم مجلس ایالت سان پائولو
جناب آقای شیخ علی ابو ریا امام مسجد محمد رسول هللا
جناب آقای شیخ قربانیان
جناب آقای شیخ طالب خزرجی
حضار محترم ؛ برادران و خواهران گرامی

سالم علیکم

امشب در سی و یکمین سالگرد انقالب اسالمی ایران در فاصله هزاران کیلومتراز ایران اسالمی به
یادبود آن انقالب عظیم الهی جمع شده ایم و یاد و شکوه آن سالها را گرامی می داریم.

انقالب اسالمی ایران به رهبری امام خمینی (قدس سره) مردی از تبار ابراهیم (علیه السالم) و محمد
(صلی هللا علیه و آله) در مبارزه ای نفسگیر و بی امان و با پشتیبانی مردمی بی سالح اما با ایمان در
 22بهمن سال  1851شمسی ( 1919میالدی) بر یک رژیم مستبد و تا دندان مسلح که از سوی تمامی
مستکبرین جهانی حمایت می شد غلبه نموده و پرچم عدالت خواهی اسالم را به اهتزار درآورد.

خیزش مردمی در ایران با الهام از تعالیم رهایی بخش اسالم و با تاسی به قیام امام حسین ( علیه
السالم) وآموختن از راه ورسم شهیدان کربال منجر به انفجار نوری شد که پرتو های پر فروغ آن در
تمام گیتی گسترانیده شده و نوید بخش رهایی از تاریکی و ظلم و ستمگری شد  .این انقالب دست
ستمگران و مستکبرین جهانی به سردمداری آمریکای جنایتکار و صهیونیزم خونخوار را که در
منطقه حساس خاورمیانه پنجه انداخته است از خاک ایران قطع کرد و هم اکنون میرود که با اتحاد
ملتهای مظلوم و ستم کشیده درمنطقه خصوصا فلسطین و لبنان عزیز ریشه آنها را خشکانده و آنها را
با ذلت و خواری تا ابد از سرزمین اسالمی طرد نماید.

امسال اربعین امام حسین (علیه السالم) با ماه فوریه و روزهاي پیروزي انقالب اسالمي ایران به
رهبري امام خمیني (قدس سره) مصادف شده است .امام خمیني (قدس سره) تاكید داشت كه این انقالب
از

بركات

قیام

امام

حسین

(علیه

السالم)

و

فریادهاي

[انقالبي]

ایشان

است.

این انقالب یك تحول تاریخي بزرگ در عصر حاضر است و آثار و نشانههاي مهم آن در آینده براي
همه روشن خواهد شد.

انقالب اسالمی ایران منادی وحدت مسلمین در مقابل مستکبران جهانی به سردمداری شیطان بزرگ
بوده است .امروز اتحاد بین مسلمین و وحدت بین شیعه و سنی از ضروریات جامعه اسالمی و رمز
حیات و بقاء جامعه اسالمی است .دشمنان مسلمین نه تنها می خواهند فتنه را در میان شیعه و سني
ایجاد كنند بلكه ميخواهند جنگ بین مسلمانان ؛ بین شیعه و سني ،بین سنيها با یكدیگر و بین شیعیان
با یكدیگر به راه بیاندازند .امروز شاهد بسیاري از عملیات كشتار  ،عملیات انتحاري در افغانستان،
پاكستان و در عراق ویمن هستیم و این درد بزرگی برای جامعه اسالمی است.این برادر کشی که توسط
جریانهاي تكفیري وابسته به صهیونیستهای جنایتکار صورت می پذیرد نه تنها شیعیان بلكه بسیاري
از سنيها را هدف قرار ميدهند .آنها تنها به حمله علیه مواضع عقیدتي و یا فكري بسنده نميكنند بلكه
به كشتار و ارتكاب جنایت و مباح شمردن خون مسلمانان متوسل ميشوند همان اتفاقي كه در دو روز
گذشته در مسیر كربال رخ داد و بسیاري از افراد شهید شدند .این نشان ميدهد كه جریانهاي تكفیري
هیچ مانعي براي قتل و كشتار هزاران نفر در مسیر كربال و در جهت اجراي طرح خود نميبینند و این
بسیار دردناك است.

برادران و خواهران عزیز ؛ امروز رسالتی سنگین بر دوش ما گذاشته شده و انهم پاسداشت حریم
ایمان و عدالت و مبارزه با ظلم وتباهی و دفاع از کیان و عزت اسالمی در مقابل جنایتکاران دیو
سیرت و ظالمان جنایتکار و توسعه و بسط صلح و عدالت در صحنه جهانی است و انهم میسر نخواهد
شد مگر با اتحاد و وحدت عملی همه مستضعفین عالم و موحدین راستین و معتقدان به تعالیم الهی و
خصوصا تعالیم آزادیبخش اسالمی که آنهم دور از دسترس نیست چراکه  :الیس الصبح بقریب ؟ ( آیا
صبح نزدیک نیست؟)

والسالم علیکم و رحمه هللا و برکاته

بسم هللا الرحمن الرحیم

مقاومت اسالمی رمز پیروزی مستضعفین بر مستکبرین جهانی
دکتر محسن شاطرزاده
سفیر جمهوری اسالمی ایران در برازیلیا
 25می  - 2111سان پائولو

جناب آقای جوزف سیاح کنسول محترم لبنان
جناب آقای ابراهیم عیسی کنسول محترم سوریه
جناب آقای سعید مراد نماینده محترم پارلمان سان پائولو
جناب آقای محمد صادق ابراهیمی
جناب آقای شیخ محمد مغربی امام محترم مسجد برزیل
جناب آقای شیخ فهد علم الدینی
جناب آقای شیخ محمد البقاعی
جناب آقای المطران اسقف ادغار ماضی
جناب آقای المطران اسقف دمسکینوس منصور
جناب آقای شیخ عبدالحمید محمد علی
سرکار خانم مریم عطیه شهردار سابق

خانمها
آقایان
سالم علیکم ،
جهان امروز وارد مرحله جدیدی از نظم خود شده که مرگ یک جانبه گرایی و ظهور قدرتهای جدید در
صحنه بین الملل از خصیصه های بارز آن است .در این میان آنچه که بعنوان عامل بارز این تغییر و
تحوالت در جهان امروز قابل بیان بوده و قدرتهای سلطه گر و ظالم را به چالش جدی کشیده است نقش
بنیادی مقاومت و خصوصا مقاومت اسالمی در بیداری و پایداری ملتهای ستم کشیده و به پا خواسته
می باشد .مقاومت اسالمی با بهره بردن از ارزشهای واالی اسالمی و جایگاه رفیع شهادت آنچنان
پایمردی در مقابل سلطه گران جهانی و خصوصا صهیونیزم خونخوار نشان داد که الگوی ارزشمندی
برای همه مبارزین درسراسر عالم هستی گردید.
مقاوت اسالمی لبنان صحنه ظهور و نبرد شجاع مردانی بود که دشمن قدار صهیونیزم را به خفت و
خواری کشانده و ذلت اسراییل جنایتکار را به رخ جهانیان کشید.
مقاومت اسالمی با الهام از تعالیم عالیه اسالمی و با اعتقاد راسخ بر پیروزی حق بر باطل و با سالح
ایمان و ایثار و شهادت ؛ به طور قطع طلیعه و روزنه ی امیدی برای امت ستم کشیده ی اسالمی در
مبارزه با طاغوتهای زمانه وبرقراری حکومت صالحان بوده و امیدها را برای تحقق وعدۀ الهی در
برقراری امامت مستضعفین صد چندان نموده است و به راستی که وعدۀ الهی حق است و قطعا تحقق
یافتنی است.
هر چند که کفار و ستمگران به زعم خود و با تکیه بر توان پوشالی و مادی خود  ،به ظاهر امید به
پیروزی در این نبرد دارند ولی تجربه ی مقاومت اسالمی در لبنان و فلسطین این خیال باطل را در هم
پیچید و نشان از تحقق وعده الهی را داد .آنجا که سالح ایمان و ایثار و شهادت به کار گرفته شود
دیگر هیچ سالحی را یارای مقابله با آن نیست و قطعا آنان که می خواهند نور خدا را با دهانهایشان
خاموش کنند نه تنها موفق نخواهند شد بلکه نور خدا پرتو افشانی بیشتری پیدا خواهد کرد و امروز ما
شاهد این وعده الهی هستیم و خداوند نور خود را بیشتر از قبل گسترانده است.
مردمانی که به ظاهر از عده وعده ناکافی در جنوب لبنان و در غزه برخوردار بودند با اتکاء به سالح
ایمان آنچنان قدرت و صالبتی از خود در مقابل دشمن غدار و تا دندان مسلح نشان دادند که باعث فخرو
عزت مسلمین و ذلت هر چه بیشتر دشمن کافر شدند .امروز مقاومت اسالمی چنان حماسه ای از خود
نشان داده است که پرچم نجات مردم ظلم کشیده جهان را بدست گرفته است.
امروز مقاومت اسالمی الگوی مبارزان راستین جهانی در احقاق حقوق از دست رفته ی خودشان است
و قطعا چنین الگوئی که با اخالص و اعتقاد الهی و دینداری واقعی مردمان همراه بوده و پشتوانه
تحقق وعدۀ الهی را داشته موفقیت قطعی در پی خواهد داشت.

ترسی که امروز در دل مستکبران جهانی از مقاومت اسالمی نهفته است ترسی جدی و واقعی است
چون هیچ ابزار مادی و هیچ سالح بشری نمی تواند جلوی پیشروی امتی معتقد به شهادت و باور
داشت جایگاهی چون بهشت الهی و سعادت اخروی را بگیرد و مطمئنا پیروزی از آن مؤمنان و
صالحان خواهد بود هر چند که با ظهور منجی موعود تمام بشریت از گرفتاری ظالمان و جنایت پیشه
گان رهائی یافته و جهانی پراز عدل و داد که مژده ای است که خداوند بزرگ به جهانیان داده است
ایجاد خواهد شد.

و السالم علی عبادهللا الصالحین

Em nome de Deus, o Clemente, o Misericordioso

A Resistência Islâmica é a Chave da Vitória dos Oprimidos
Contra os Arrogantes Mundiais

Dr. Mohsen Shaterzadeh
Embaixador da República Islâmica do Irã em Brasília

25 de maio de 2010

São Paulo – Mesquita Mohammad, o Mensageiro

Excm. Sr. ___________________
Excm. Sr. ___________________
Excm. Sr. ___________________
Excm. Sr. ___________________
Excm. Sr. ___________________
Excm. Sr. ___________________
Senhoras e senhores,

Salam Aleikum,

O mundo atual entrou num novo período de sua ordem. A morte do
unilateralismo e a emergência dos novos poderes no cenário mundial são algumas
características dessa nova era. Neste caso, o elemento relevante destas mudanças e
evoluções no mundo atual que colocou os poderosos opressores e cruéis perante
novos desafios é o papel fundamental da resistência e sobretudo a resistência islâmica,
junto com a consciêntização e resistência dos povos oprimidos e revoltados. A
resistência islâmica, beneficiada pelos altos valores islâmicos e a elevadíssima posição
do martírio enfrentou com uma bravura tão relevante os dominadores mundiais e
especialmente o sionismo sanguinário que virou um exemplo valioso para todos os
militantes no mundo.

A resistência islâmica no Líbano foi a cena da emergência e a batalha corajosa
dos homens que levou o inimigo traidor, o sionismo, ao fracasso vergonhoso e
demonstrou o desastre de Israel ao mundo inteiro.

A resistência islâmica beneficiando-se dos elevados ensinamentos islâmicos e
da convicção nítida da vitória da verdade sobre o falso e, com a arma da fé e do
martírio, era, certamente, um precursor e uma abertura de esperança para o povo
oprimido islâmico na batalha contra os arrogantes e pelo estabelecimento do governo
dos justos. Assim, multiplicou a esperança para a instalação da governança dos
oprimidos. Em verdade, o compromisso de Deus é a verdade e certamente viável.

Além de que os arrogantes e opressores, apoiando-se em aos seus poderes
aparentes e poderes materiais imaginam que poderão ganhar nessa luta. Mas a
experiência da resistência islâmica no Líbano e na Palestina esmagou esta imaginação
falsa e demonstrou a realização do compromisso de Deus. Onde se luta usando as
armas da fé e do martírio, nenhuma arma pode ter força de confronto. Certamente os
que pretendem apagar a luz de Deus soprando, não só não conseguirão, mas a luz de
Deus se refletiria ainad mais. Hoje nós assistimos ao compromisso de Deus e o Deus
expandiu sua luz mais que nunca.

Os homens que não estavam numerosos e lutaram no sul do Líbano e na Faixa
de Gaza, se apoiando a arma da fé, demonstratram uma força e resistência tão grande

perante o inimigo traidor e armado até os dentes que causaram o orgulho para
muçulmanos e desastre ao inimigo arrogante.

Hoje, a resistência islâmica demonstrou uma bravura tão grande que leva nas
mãos a bandeira da salvação dos oprimidos do mundo.

Hoje, a resistência islâmica é o molde dos militantes da verdade no mundo para
requisitar os seus direitos perdidos, certamente este molde será acompanhado com fé
em Deus e religiosidade verdadeira do povo, assim terá como suporte a realização do
compromisso de Deus e chegará a um sucesso absoluto.

Hoje, o medo dos arrogantes mundiais da resistência islâmica é um medo sério
e efetivo. Porque nenhum elemento material e nenhuma arma feita pelo homem
poderá impedir o avanço de um povo crente em Deus e no martírio ao paríso de Deus
e felicidade no outro mundo. Assim, sem dúvida, os crentes e justos serão vitoriosos.
Além disso, com o aparecimento do salvador prometido, toda a humanidade será salv
da mão dos cruéis e criminosos e o mundo será repleto de justiça e o compromisso de
Deus com os homens será realizado.

بسم هللا الرحمن الرحیم

امام خمینی (ره)  ،اسطوره مقاوت و پایداری
دکتر محسن شاطرزاده
در برازیلیا سفیر جمهوری اسالمی ایران

 14خرداد 1839
 4ژوئن 2111
سان پائولو -مسجد محمد رسول هللا (ص)

خانمها
آقایان
حضار محترم

سالم علیکم
امروز بیست و یکمین سالگرد رحلت بزرگ مردی را پاس می داریم که حقیقتا اسطوره تاریخ
بود  .امام خمینی (رحمه هللا علیه) بنیانگزار انقالبی بزرگ در جهان معاصر بود که انقالبهای بزرگی
چون انقالب کبیر فرانسه و نیز انقالب کمونیستی روسیه را مقهور خود ساخته و اندیشه ای نوین
مبتنی بر مبارزه توحیدی در مقابل ستمگران و مستکبران را ارائه کرده و راه جدیدی رابرای مبارزه
رهایی بخش به مبارزین جهانی نشان داد.

اندیشه امام خمینی (رحمه هللا علیه) مبتنی برتوحید و وحدت کلمه و بسیج توده های مردمی و
مقاومت و پایداری آنچنان تحولی در جهان امروز ایجادکرد که پایه های ظلم و ستمگری را لرزان کرده
؛ کاخ آنها را ویران نموده و ستمگران و سلطه گران را به وحشت و نگرانی واداشته است.
تفکر الهی و انقالبی امام خمینی (رحمه هللا علیه) الگوی مبارزین راستین در سراسر جهان
خصوصا لبنان و فلسطین و عراق و افغانستان شده و نقشه سلطه گران را برای سلطه برجهان اسالم
برمال ساخته و آنها را ناکام گذاشته است.
امام خمینی(ره) معمارانقالب اسالمی و نظریه پرداز والیت فقیه بود .ویژگیهای منحصربه فرد
رهبری امام خمینی(ره) عامل اصلی تمایز انقالب اسالمی از دو انقالب بزرگ معاصر یعنی انقالب
فرانسه و انقالب روسیه بوده و انقالب اسالمی را سرآمد همه انقالبهای جهانی در جهان معاصر نمود.
رکن اساسی در اندیشه امام خمینی برای مبارزه با ظلم و ستمگری و طاغوت ،اعتقاد به مبداء
هستی و توحید و بندگی خدای یگانه بود .او با ایمان راسخ خود  ،مبارزه ای ابراهیم گونه را شروع
نمود و در این راه پایداری و استقامت نمود و سرانجام با پشتوانه عنایات ا لهی و مردمی مومن و بپا
خواسته  ،پیروزی عظیم نهضت اسالمی را در این قرن به ثبت رساند.
پیروزی نهضت اسالمی به رهبری امام خمینی(ره)  ،ریشه در ایمان و اعتقا د او به  8موضوع
داشت:
-7

ایمان به هدف ؛

-6

ایمان به راه و روش ؛

-8

ایمان به نتیجه .

آنچه که امروز در فلسطین می گذرد و جنایات صهیونیستها در غزه و فلسطین و جنوب لبنان و
جنایت اخیر آنها در حمله به کاروانهای کمکهای انسان دوستانه نشان استیصال رژیم جنایتکار
صهیونیزم در مقابل مقاومت و پایداری مردمی بپا خاسته است که برای رهایی خود از چنگال خون
آشامان صهیونیزم تمسک به راه وروش مراد خود یعنی امام خمینی(رحمه هللا علیه) جسته و با انتخاب

شهادت و سرای جاوید؛ حیات ابدی را انتخاب کرده و خود را جاودانه ساخته و رژیم اشغالگر را به
خفت و زاری کشانده اند.
امام خمینی (ره) باور داشت که هیچ ارتش و نیروی مسلحی توانایی مقاومت در برابر مردمی
مومن و بپا خواسته و آرزومند شهادت را ندارد  ،لذا تکیه اصلی نهضت اسالمی ایران به رهبری امام
خمینی (ره) بر بسیج توده های میلیونی مردم به پا خواسته و مقاومت و پایداری آنها بود  .این امرهم
موجب سرنگونی رژیم استبدادی ایران و هم عامل بقای انقالب اسالمی تا کنون بوده و هم رمز مقاومت
و ایستادگی در برابر جهانخواران و استکبار جهانی و صهیونیسم خون آشام شده است.
نامش جاوید  ،راهش پر رهرو و رهروانش عزیز و پرا فتخار باد.
و السالم علی عبادهللا الصالحین

رهبر كلیساي ارتدوكس آمریكاي التین:

امام خميني (ره) نخستين منادي نجات مستضعفين جهان بود
خبرگزاري فارس :اسقف "ديميتري منصور " رهبر كليساي ارتدوكس آمريكاي التين در مراسم بيست و دومين
سالگرد ارتحال بنيانگذار انقالب اسالمي در برزيل اظهار داشت امام خميني(ره) كسي بود كه براي نخستين بار شعار
رفتن صهيونيسم و نجات مستضعفين را سر داد.

به گزارش خبرنگار فارس از منطقه آمريكاي التين ،مراسم بيست و دومين سالگرد ارتحال حضرت امام
خميني(ره) با حضور شخصيت هاي مسلمان و مسيحي ،سركنسول كشور سوريه ،جمعي از شخصيت

هاي محلي ،ايرانيان ،مسلمانان و شيعيان مقيم در مسجد محمد رسول هللا(ص) در شهر "سان پائولو "
در برزيل برگزار شد.

در اين مراسم ،اسقف "ديميتري منصور " ،رهبر كليساي ارتدوكس آمريكاي التين مستقر در سان پائولو نيز
طي سخناني به ويژگي هاي برجسته شخصيتي حضرت امام خميني(ره) و تاثيرات انقالب اسالمي ايران
بر تحوالت منطقه اشاره كرد.

وي با انتقاد شديد از رژيم صهيونيستي اظهار داشت :در ايران به همه اديان الهي احترام گذاشته مي
شود و حتي تعدادي زيادي كنيسه يهودي وجود دارد و اماكن مذهبي اقليت ها كمك هاي دولتي را به
منظور بازسازي و برگزاري مناسبت هاي مذهبي دريافت مي دارند .اسقف ديميتري منصور تاكيد كرد
يهوديت در ايران منفور نيست.

رهبر كليساي ارتدوكس آمريكاي التين به ديدار خود از منزل ساده حضرت امام(ره) و مقايسه آن با تجمالت
دوره شاه اشاره كرد و گفت :امام خميني كسي بود كه براي نخستين بار شعار رفتن صهيونيسم و نجات
مستضعفين را سر داد.

همچنين "سيد امير هاشم " ،امام جماعت مسجد سان پائولو و رئيس دارالفتواي لبنان نيز به سخنراني
پرداختند .وي در سخنان خود امام خميني را احياگر دين دانست و به تشريح ابعاد شخصيتي ايشان
پرداخت.

"محسن شاطرزاده " ،سفير جمهوري اسالمي ايران در برزيل ،ديگر سخنران مراسم سالگرد رحلت امام
خميني(ره) بود.

وي در آغاز سخنان خود گفت :امروز در بيست و دومين سالگرد رحلت مردي الهي و رهبري بزرگ دور هم
جمع شده ايم كه پايه هاي ستمگري در جهان امروز را متزلزل كرده و پرچم عدالت خواهي و مبارزه براي
احقاق حقوق مستضعفان را برافراشت.

شاطرزاده افزود :امام(ره) خورشيدي بود كه از مغرب طلوع كرد ،عارفي بود كه در فلسفه سر آمد زمان
خود بود ،فقيهي بود كه در امر حكومت قدرت هاي مستكبر زمانه را مقهور خود ساخت.

وي در وصف ابعاد شخصيتي امام(ره) اضافه كرد :او شاعري بود كه شاعران معاصر را متحير كرد ،عارف
وارسته اي بود كه صوفيان دوران را پشت سر گذاشت ،نويسنده اي بود كه نوشته هاي او تا اعماق جان
جهانيان نفوذ كرده و بر قلبها نشست ،سخنوري بود كه به رغم سادگي كلمات و سخنان او ،دل هاي
مشتاقان را شعله ور ساخته و خيزش عظيم مردمي ايجاد كرد.

سفير ايران در برزيل خاطرنشان كرد :امام(ره) مردي انقالبي بود كه انقالبيون جهان را مغلوب خود كرد و
مومني بود كه كاخ عظيم بيدادگران و مستكبران را به لرزه در آورد و الگوي مبارزه در راه حق و بر اساس
دين الهي را بنيان نهاد.

وي اظهار داشت :امام خميني(ره) معمار انقالب اسالمي بود .تكيه ايشان بر بسيج توده هاي مردمي و
با تكيه به ارزش هاي دين الهي رمز موفقيت بي نظير و تاريخي او بود.

به عقيده سفير ايران در برزيل ،ركن اساسي در انديشه امام خميني(ره) براي مبارزه با ظلم و ستمگري و
طاغوت ،اعتقاد به مبداء هستي و توحيد و بندگي خداي يگانه بود.

وي افزود :ايمان امام خميني و مقاومت و پايداري در مقابل سلطه گران زورگو الهام بخش مبارزين شده و
رمز پيروزي در سايه مقاومت را بر همگان آشكار ساخت و امروز شاهد به ثمر رسيدن ميوه هاي مقاومت
اسالمي در كشورهاي خاورميانه و در اقصي نقاط عالم هستيم.

شاطرزاده خاطرنشان كرد :روش امام خميني(ره) در رهبري نهضت اسالمي متفاوت با روش ديگر رهبران
انقالب هاي خونين و مسلحانه معاصر در جهان بود .او با تكيه بر توده هاي عظيم مردمي و با بسيج آحاد
جامعه اسالمي و ايستادگي و مقاومت سعي در مبارزه با طاغوت تا دندان مسلح داشت و بر اين اساس
پيروزي عظيم و تاريخي نهضت اسالمي ايران را رقم زد.

وي اضافه كرد :امام خميني(ره) باور داشت كه هيچ ارتش و نيروي مسلحي توانايي مقاومت در برابر
مردمي مومن و بپا خواسته و آرزومند شهادت را ندارد.

سفير جمهوري اسالمي ايران در برزيل گفت :امام خميني(ره) هژموني استكبار جهاني به سركردگي
آمريكاي جهانخوار را بر هم زده و امروز پايه هاي سلطه گران متزلزل تر از هر زمان ديگري است.

وي افزود :خاورميانه امروز فردايي روشن را نويد مي دهد كه در سايه مقاومت و عزت مردم بپا خواسته
شكل گرفته و در آن خاورميانه جايي براي شيطان بزرگ و اذنابش همچون اسراييل جنايتكار وجود نخواهد
داشت.

شاطرزاده اضافه كرد :مطمئنا شكل گيري اتحاد كشورهاي اسالمي در آينده نزديك آرزويي ممكن و دست
يافتني است كه وعده آن در سخنان امام خميني داده شده است.

سفير ايران در پايان سخنان خود اظهار داشت :امام خميني(ره) با ايمان به پيروزي حق بر باطل ،نتيجه
نهضت را بر همگان روشن كرده بود .او با ترسيم راه توحيدي ،مشعل فروزان هدايت و افتخار جامعه
اسالمي را در دست گرفته و عزت و افتخار براي جامعه اسالمي آفريد.

در پايان اين مراسم فيلم تهيه شده در خصوص زندگي و ارتحال حضرت امام(ره) به نمايش در آمد.

O falecido Imam Khomeini, fundador da Revolução Islâmica, nasceu na cidade de
Khomein, cerca de 350 kms ao sul de Teerã, na província central, no dia 20 de
Jamadi-Al-Thani, o ano de 1320 LH, (24 de setembro de 1902) . Dia, também, do
aniversário do nascimento de Fatima Zahra (SA), a filha do, mais nobre
Mensageiro de Alá Hazrat Mohammad (A paz esteja com ele).
Recebeu o nome de Ruhollah (espírito de Deus). Seu pai, Ayatollah Sayyed

Mostafa Musavi, assumiu a liderança religiosa do povo de Khomein e vilas
próximas após seu retorno do centro da teologia islâmica na cidade de Najaf, no
Iraque. Mas apenas alguns meses após Ruhollah nascer, seu pai foi mortalmente
ferido por bandidos na estrada de Arak, ao norte de Khomein. Ele tinha 47 anos.
A mãe de Imam Khomeini, Hajar, também era de uma proeminente família
religiosa. Ela era filha de Aiatolá Mirza Ahmad, um estudioso e professor dos
centros teológicos de Karbala e Najaf, no Iraque. Ela também faleceu quando o
Imam tinha apenas 15.
Apesar destes desastres, o Imam permaneceu resistente e começou a usar o seu
talento e inteligência na aprendizagem de ciências islâmicas, primeiro sob a
educação de seu irmão, Ayatollah Sayyed Morteza Pasandideh.
Mais tarde ele foi para a escola teológica em Arak, onde ele freqüentou as aulas
do mais proeminente erudito de sua época, Haj Sheikh Abdulkarim Haeri Yazdi.
Ele também masterizou-se em literatura árabe.
Depois dos teólogos se mudarem de Arak para a cidade santa de Qom, o Imam
intensificou seus estudos e completou o nível mais alto de teologia em 1927, e
logo depois foi pronunciado um mujtahid, jurista qualificado, por seus tutores
sêniores.
Ele se especializou em vários campos além de Fiqh (jurisprudência), incluindo a
filosofia, Irfan e Ética.
Sendo conhecido por suas fortes opiniões políticas contra o regime, os agentes de
segurança de Reza Khan, o fundador da dinastia Pahlevi, receberam ordem de
restringir as atividades do Imam. Mas o Imam continuou seu esforço gradual,
porém firme, para espalhar a sua mensagem esclarecedora para as massas.
Após a morte do aiatolá Borujerdi, líder Shii primordial da época, o Imam foi
escolhido seu sucessor pela Ulema e pelo povo. Com isso, sua jihad cultural

contra a monarquia ganhou impulso em 1961, atingindo seu ápice em 1963.
Em 3 de junho daquele ano, o Imam fez um discurso histórico contra a
dependência do regime do Xá de potências estrangeiras e o seu apoio ao regime
sionista. Ele também enfatizou o papel da Ulema na sociedade.
O Imam foi imediatamente detido em 5 de junho. Mas seu forte discurso trouxe o
povo de Qom para as ruas. A notícia chegou a outras cidades e nos dois dias
seguintes, várias cidades importantes, incluindo Teerã, se manifestaram contra o
xá e em apoio ao Imam.
Em 5 de junho, as tropas apoiadas por tanques foram mobilizados para esmagar o
movimento que crescia. Muitos foram massacrados e o regime ditatorial do Xá
pareceu ter alcançado a vitória. Mas a semente da Revolução Islâmica havia sido
plantada.
Após a detenção do Imam, o regime entrou em forte pressão da Ulema e do povo.
Em 4 de novembro, o Imam foi enviado para o exílio. Ele foi deportado para a
Turquia e depois para o Iraque, onde fixou residência na cidade de Najaf.
Ainda determinado a agir segundo a sua responsabilidade religiosa do Imam
escalou sua luta política. Isto acrescentou ainda mais à consciência religiosa e
política e à maturidade do povo iraniano que foi evidenciado pela resposta
irritada e massiva ao assassinato do Haj Mostafa Khomeini, filho mais velho do
Imam, no inverno de 1977, por agentes da polícia secreta do Xá , os Savak.
O martírio de Haj Mostafa, bem como um artigo insultoso impresso no jornal
Ettela sob ordem dos Savak, provocou uma onda de protestos nas grandes
cidades.
Muitas pessoas foram mortas em manifestações e o regime decidiu que a única
maneira de acalmar a situação era impedir que as mensagens inspiradoras do
Imam chegassem às pessoas.

O Xá exigiu e obteve a cooperação do regime iraquiano e o Imam foi expulso em 3
de Outubro de 1978.
Imam Khomeini procurou se estabelecer no Kuwait em 3 de outubro de 1978,
mas sua entrada foi negada pelo governo. Após consulta com seu filho, Ahamad,
o Imam decidiu ir para a França, onde chegou em 5 de outubro e poucos dias
depois instalou-se na pequena aldeia de Neuphle le Chateau.
Os protestos em massa contra o regime no Irã e o exílio continuado do Imam
cresceram a tal ponto que se tornava impossível controlar e suprimir
completamente.
O Imam fez discursos freqüentes, enviou mensagens à nação iraniana, deu várias
entrevistas à imprensa, destacando a liberdade da busca de valores e idéias do
Islã e explicou a estrutura do estado islâmico baseado na justiça divina.
O regime vigente estava enfrentando uma grave crise. O Ocidente forçava o Xá a
deixar o Irã para permitir que o recém-formado governo "liberal" Bakhtiar
ganhasse legitimidade aos olhos do povo. Mas o Imam ainda mantinham a
iniciativa: ele estava determinado a voltar ao Irã. A nação se preparou para a
maior cerimônia de recepção na história. O Imam deixou Paris rumo a Teerã em 1
de Fevereiro de 1979.
As ruas de Teerã estavam abarrotadas com milhões de pessoas, esperando com
entusiasmo pelo grande Imam.
O avião que transportava o Imam pousou em segurança no aeroporto Merababd
de Teerã. Sua primeira ação após sua chegada foi ir para o cemitério de Behesht-e
Zahra para prestar homenagem aos mártires da Revolução Islâmica.
Após a criação da República Islâmica do Irã, Imam já não era apenas um líder, mas
um carinho, sincero, pai. Ele até mesmo cuidou daqueles que fizeram o mal e se

perderam em seu caminho. Ele era amado pelos pobres, os desafortunados e os
combatentes pela liberdade de outras nações.
O Imam fêz a maioria de seus discursos durante o período entre 1979 e 1989. Ele
não somente explicou as virtudes da religião e da ética, mas detalhou os
objectivos da República Islâmica e as suas políticas nacionais e estrangeiras.
Depois de dez anos, às 22:22, no sábado 3 de junho de 1989, o Imam faleceu. A
notícia foi transmitida na manhã seguinte, o sentimento de perda era
insuportável ... Milhões vieram de todas as parte do país para participar do maior
despedida da história. As cerimônias similares foram realizadas, assim como em
muitos países islâmicos e comunidades ao redor do mundo.

بسم هللا الرحمن الرحیم
پیام سفیر جمهوری اسالمی ایران در برزیل

دکتر محسن شاطرزاده

به مناسبت برگزاری مراسم گرامیداشت امام موسی صدر
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گرامیداشت عالم فرزانه و اندیشمند پیشرو ،عالمه سید موسى صدر بدلیل خدمات بزرگى كه آن
عالم بزرگ و مجاهد در مدتى نزدیك به بیست سال در صحنهى اجتماعى و سیاسى لبنان به شیعه و
لبنان تقدیم كرد ،امری ضروری و ارزشمند است.
وحدت و هویت بخشیدن به شیعهى لبنان و ایجاد همزیستى و احترام متقابل میان پیروان ادیان
و طوائف سیاسى در آن كشور از سویى ،و صراحت در معرفى رژیم غاصب صهیونیست به عنوان
"شر مطلق" و اعالم حرمت همكارى با آن از سوى دیگر و ابراز ارادت و صمیمیت نسبت به بنیانگذار
جمهورى اسالمى ایران ،از این عالم بزرگوار كه فرزند حوزهى علمیهى قم و بازماندهى یكى از
خاندانهاى بزرگ علمى در جهان تشیع است ،شخصیتى همهجانبه پدید آورده بود ،و به همین دلیل بود
كه امام خمینی نیز ،دلبستگى خود نسبت به این شخصیت عزیز را از اوائل پیروزى انقالب با بیانات
گوناگون ابراز داشتند.
یقینا محروم شدن صحنهى لبنان از حضور چنین عنصر ممتاز و ارزشمندى یك خسارت بزرگ
بوده و هست كه متأسفانه عكسالعمل مناسب خود را از سوى مدعیان طرفدارى از حقوق بشر دریافت
نكرده ،و امیدواریم بىخبریها در این قضیه با همت صاحبان همت و مسؤولیت پایان یابد.
امیدوارم كه خداوند گشایشی ایجاد كند و ما بتوانیم دوباره به وجود این عزیز دسترسی پیدا
كنیم و جامعه لبنان و نیز جامعه ایران از وجود ایشان بهرهمند شود .همه ما وظیفه داریم هرگونه
تالشی كه میتوانیم انجام دهیم که "ان مع العسر یسری" اگر خداوند اراده كند ،همه مشكالت از سر راه
برداشته میشود و چه شیرین و لذت بخش است كه امام موسی صدر را یك بار دیگر در كنار خود
ببینیم.

بسم هللا الرحمن الرحیم

روز جهانی قدس روز جدایی حق از باطل
و روز غلبه بر باطل
دکتر محسن شاطرزاده
سفیر جمهوری اسالمی ایران در برزیل

مسجد محمد رسول هللا (ص )
سان پائولو 11-شهریور  6 – 1839سپتامبر2111

سبحان الذی اسری بعبده لیال من المسجد الحرام الی المسجد االقصی الذی بارکنا حوله

حضار محترم
امسال روز جهانی قدس را در حالی برگزار می کنیم که برادران مسلمان ما در فلسطین
بخصوص در نوار غزه ،در سخت ترین شرایط زندگی با مشکالت فراوان دست و پنجه نرم می کنند؛

قدس ،قبله اول مسلمین همچنان در چنگال صهیونیزم اسیر است و یک ملت ،همچنان منتظر است تا
ببیند آیا روزی خواهد رسید که آزادی سرزمین خود را ببیند.

منطقه خاورمیانه در مقطع کنونی وارد فضای جدیدی شده است .از یک سو مردم منطقه به این
باور رسیده اند که مقاومت تنها راه پیروزی است .پیروزیهای درخشان مقاومت لبنان در حمله اسرائیل
به جنوب لبنان و پیروزی مردم غزه در حمله اسرائیل به این منطقه ،نقش مهمی در ایجاد این باور
عمومی داشت که اگر راه خروجی از شرایط فعلی متصور باشد ،تنها "مقاومت" رمز آن خواهد بود.

اما از سوی دیگر ،دشمن صهیونیستی و حامیان آمریکائی اش ،باز هم روند تحمیلی دیگری را
در منطقه آغاز کرده اند که "مذاکرات مستقیم" نشانه آن است .این تالش هم مانند سایر نسخه های
آمریکائی برای موضوع فلسطین ،تالشی مذبوحانه است زیرا طرحی که در آن حقوق ملت فلسطین
پایمال شده و به ریشه های بحران توجه نشود ،محکوم به شکست است.

تاریخ مسیر درست حرکت را به ملتها نشان می دهد .اگر روزی دشمن صهیونیستی فرمول
زمین در برابر صلح را برای حل منازعه  61ساله فلسطین پیشنهاد می کرد ،امروز با وقاحت معادله
توقف شهرک سازی در برابر صلح را مطرح می کند .آیا همین امر کافی نیست تا به این نتیجه قطعی
برسیم که این گونه مذاکره ها ،تنها ابزاری برای غصب حقوق ملت فلسطین و به زانودر آوردن آنها
می باشد؟

متاسفانه تفرقه و عدم اتحاد بین مسلمین و دو دستگی بین برادران فلسطینی ،باعث شده که
دشمن صهیونیستی با اغتنام فرصت ،در حال برنامه ریزی برای یهودی سازی کامل فلسیطن است ،هم
در قدس و هم کرانه غربی رود اردن .حتی کار به جائی رسیده که صهیونیست ها همچون راهزنان
دریائی ،به کاروان حامل کمک های انسان دوستانه حمله می کند ،اقدامی که به لحاظ حقوقی ،مغایر
اصول و قواعد بین المللی از جمله مفاد کنوانسیون  1932دریاها می باشد .رئیس جمهور آمریکا هم
دغدغه مشکالت داخلی خود را دارد و نگاه وی به روند سازش در راستای پاسخگوئی به مشکالت
داخلی اوباماست.

جا دارد که همه فلسطینیان با اتحاد و یکپارچگی در مقابل دشمن بایستند .ملت فلسطین تنها از
طریق وحدت و انسجام ملی ،می تواند به رهائی سرزمین های تحت اشغال و آزادی قدس شریف و
استیفای حقوق خویش دست یابند.

روز جهانی قدس ،روزی است که جهان اسالم ،یکپارچه در دفاع از ملت مظلوم فلسطین فریاد
بر می آورد و خواستار اجرای عدالت در قضیه فلسطین می شود .جهان اسالم هیچ گاه اشغالگری را به
رسمیت نمی شناسد .فلسطین سرزمینی اشغال شده است که باید به صاحبان خود باز گردد.

والسالم علیکم و رحمه هللا و برکاته

سخنرانی سفیر جمهوری اسالمی ایران بمناسبت روزملی

دکتر محسن شاطرزاده

سی و دومین سالگرد انقالب اسالمی ایران
برازیلیا – 22بهمن 1839

بسم هللا الرحمن الرحیم

سفرای محترم ،
مقامات محترم کشور دوست برزیل،
خانم ها و آقایان ؛ حضار محترم

 .1افتخار داریم امشب به مناسبت سی دو دومین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی در  11فوریه
 1919میالدی و برپایی نظام مقدس جمهوری اسالمی در ایران میزبان شما عزیزان در اینجا
باشیم.

 .2جمهوری اسالمی ایران کشوری است که در قلب خاورمیانه چون پلي مشرق زمین را به
مغرب زمین و دریاي خزر در شمال را به خلیج فارس در جنوب متصل مي كند .ایران با
 1111سال تاریخ ؛ یکی از قدیمی ترین کانونهای تمدن و دانش و هنر بشری است.

 .8پیروزی انقالب اسالمی با هدایت حکیمانه رهبری زعیم و آگاه ،حضرت امام خمینی (ره) و
پس از سالها مبارزه با نظام استبدادی و وابسته شاهنشاهی با هدف دستیابی به استقالل،
آزادی و جمهوری اسالمی بوقوع پیوست که این شعارها هنوز هم سرلوحه تمامی برنامه ها
و سیاست های جمهوری اسالمی ایران در تمامی زمینه ها است.

 .4مردم ساالری دینی ویژگی بارز نظام جمهوری اسالمی ایران است .برگزاری بیش از 81
انتخابات سراسری از جمله  11انتخابات ریاست جمهوری و  3انتخابات پارلمانی با مشارکت
وسیع و همه جانبه مردم برای تعیین نمایندگان ملت در عرصه های اجرایی ،قانونگذاری و
نظارتی در طی سه دهه گذشته ،نشان بارزی از تعمیق و نهادینه شدن روح و جوهره مردم
ساالری دینی در جمهوری اسالمی ایران است.

 .5نگاهی اجمالی به تاریخ سی ساله انقالب اسالمي ایران ،فراز و نشیب هاي زیادي را نشان
می دهد .در این بین دستآوردهای ارزنده ای نصیب ملت بزرگ ایران شده است .تثبیت
انقالب اسالمي در مقابل تهدیدات خارجي و داخلي ،سرفرازي و پیروزي افتخارآمیز ملت
بزرگ ایران طي  3سال دفاع مقدس ،بازسازي خرابیهاي جنگ تحمیلي ،تعمیق سطوح
مشاركت مردم و ارتقاء موقعیتهاي منطقه اي و جهاني جمهوري اسالمي ایران بعنوان یك
كشور تاثیر گذار در تحوالت منطقه اي و بین المللي ،توسعه همه جانبه علوم و تکنولوژیهای
پیشرفته ؛ افزایش شاخص توسعه انسانی و رفاه همگانی ؛ ریشه کنی بی سوادی و کاهش
فقر و محرومیت نمونه هاي بارزی از این دستاوردها هستند.

 .6سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران  ،بر پایه اصولی همچون حفظ عزت واستقالل ملی،
عدم مداخله در امور داخلی دیگر کشورها و متقابال عدم اجازه دخالت در امور داخلی خود،
برقراری روابط دوستانه با کشورها ،توسعه مناسبات دوجانبه ،منطقه ای و بین المللی با
همسایگان و سایر کشورها و نیزگفتگو و همكاري ،عیرغم اقدامات ظالمانه قدرتهای
ستمگردر خصوص تحمیل تحریم های نامشروع ،تالش برای جلوگیری از دستیابی به حقوق
قانونی و مشروع ملت از جمله در زمینه هسته ای ،ترور دانشمندان برجسته کشور ،بمب
گذاری و کشتار مردم توسط گروهک های وابسته فصل هاي نویني را در جهت همکاریهای
بین المللی گشوده و بر همین اساس روابط جمهوری اسالمی ایران با تمامی کشورها بویژه
كشورهاي همسایه ،آمریکای التین ،آسیا و آفریقا طي سال هاي اخیر به شدت گسترش یافته
است.

 .1در همین چارچوب ،روابط دو جانبه بین جمهوری اسالمی ایران و جمهوری فدراتیو برزیل که
از قدمتی صد ساله برخوردار است ،اکنون به پویاترین دوره خود در طول تاریخ روابط دو
کشور رسیده است.

 .3سفرهای تاریخی جناب آقای لوال داسیلوا رئیس جمهور محترم قبلی برزیل به تهران و جناب
آقای دکتر احمدی نژاد ،ریاست محترم جمهوری اسالمی ایران به برزیل در طول سال گذشته
قصل نوینی را در روابط دو کشور گشود ؛ بگونه ای که در طی این سفر ها بیش از 21
سند همکاری در عرصه های مختلف فرهنگی ،سیاسی؛ اقتصادی؛ کشاورزی؛ تکنولوژیکی ؛
بانکی ؛ تحقیقاتی ؛ علمی ودانشگاهی ؛ صنعتی و تجاری به امضا رسید.

 .9حجم مبادالت اقتصادی دو کشور در سال  2111که با رشدی  31در صدی به باالترین
میزان خود در طول صد سال گذشته رسید ؛ نشان از عالقه مندی دو طرف به همکاری در
عرصه های مختلف است .قطعا با اجرایی شدن موافقتنامه های متعدد توافق شده بین دو
کشور در طی دو سال اخیر ،این روابط رکوردهای جدیدی را تجربه خواهد نمود.

تبادل بیش از  31هیئت در زمینه های مختلف فرهنگی،اقتصادی؛ سیاسی؛ بانکی؛
.11
علمی و تکنولوژیکی بین دو کشور در طی دو سال گذشته نشانی از روند رو به رشد روابط
دو کشوربوده که آینده ای درخشان را در روابط دو ملت نوید می دهد.

بدون شک نگاه واقع بینانه و مثبت مقامات دو کشور در این خصوص تاثیر غیرقابل
.11
انکاری داشته است.

از کلیه حضار دعوت می کنم که با پذیرایی از خود ما را مفتخر فرمایند.
متشکرم

بسم هللا الرحمن الرحیم

الیس الصبح بقریب

(سوره آیه )

صبح نزدیک است
دکتر محسن شاطرزاده
سفیر جمهوری اسالمی ایران در برزیل

سی و دومین سالگرد انقالب اسالمی ایران
مسجد محمد رسول هللا (ص)– سان پائولو – برزیل – بهمن 1839

حضار محترم ؛ برادران و خواهران گرامی

سالم علیکم
امشب در سی و دومین سالگرد انقالب اسالمی ایران باهزاران کیلومترفاصله از ایران اسالمی ؛ یاد و
شکوه آن سالها و آن انقالب عظیم مردمی و الهی را گرامی می داریم.

انقالب اسالمی در ایران به رهبری امام خمینی (قدس سره) مردی از تبار ابراهیم (علیه السالم) و
محمد (صلی هللا علیه و آله) با پشتیبانی مردمی بی سالح اما با ایمان در  22بهمن سال  1851شمسی

( 1919میالدی) بر یک رژیم مستبد و تا دندان مسلح که از سوی تمامی مستکبرین جهانی به
سرکردگی آمریکای جنایتکار حمایت می شد غلبه نموده و پرچم عدالت خواهی و عزت اسالم را به
اهتزار درآورد.

خ یزش مردمی در ایران با الهام از تعالیم رهایی بخش اسالم عزیز و با تاسی به قیام ساالر کربال؛امام
حسین ( علیه السالم) وآموختن از راه ورسم شهیدان کربال و با انتظار موعود امم حضرت بقیه هللا امام
مهدی ( عج هللا تعالی فرجه الشریف) منجر به انفجار نوری شد که نوید بخش رهایی مظلومان و
ستمدیدگان از تاریکی و ظلم و ستمگری شد  .این انقالب الهی یك تحول تاریخي در عصر حاضر بوجود
آوردکه آثار و نشانههاي مهم آن هر روز روشنتر شده و دست ظالمان و مستکبرین جهانی به
سردمداری آمریکای جنایتکار و صهیونیزم خونخوار را که در منطقه حساس خاورمیانه و بر کشور
های اسالمی پنجه انداخته بود از خاک ایران قطع کرد و هم اکنون میرود که با خروش و خشم ملتهای
مظلوم و ستم کشیده درمنطقه خصوصا فلسطین مقاوم و لبنان عزیز ومصر بزرگ و دیگر کشورهای
عربی ریشه آنها را خشکانده و آنها را با ذلت و خواری تا ابد از سرزمین های اسالمی طرد نماید.

انقالب اسالمی ایران نقطه شروعی بر خاور میانه جدید که قطعا خاورمیانه اسالمی خواهد بود ؛ می
باشد  .مقاومت بی نظیراسالمی در لبنان با رهبری سیدی رشید ؛ شجاع و بزرگوار ودر فلسطین عزیز
با رهبری حرکتی اسالمی و امروز با ظهور نهضت بزرگ اسالمی و ضد استکباری ؛ ضد استعماری و
ضدصهیونیستی مردم بزرگ ؛ قهرمان و مسلمان مصر و همچنین در تونس با حرکت عظیم مردم
مسلمان موجد طوفان نهضتهای اسالمی در دیگر کشورهای عربی و اسالمی شده و زنگ خطر را
برای شیاطین خصوصا شیطان بزرگ و صهیونیزم خونخوار به صدا در آورده است .قطعا در خاورمیانه
اسالمی جایی برای صهیونیستها و اذناب شطان بزرگ وجود نخواهد داشت .امروز سیل خروشان
نهضت اسالمی و خشم و خروش مقدس مسلمین ؛ خواب را از حرامیان سلطه گر بر قدس شریف
ربوده و کابوس نابودی را برای آنها به ارمغان آورده است  .امروز خون شهیدان راه آزادی قدس
شریف و آه و سوز مادران ستمکشیده فلسطین قهرمان ؛ به بار نشسته و نوید نابودی ابدی سیاه

پیشگان را می دهد و امروز به خوبی وعده الهی را به تماشا می نشینیم که فرمود  :الیس الصبح به
قریب :بلی صبح و فرج نزدیک است.

برادران و خواهران عزیز ؛ امروز رسالتی سنگین بر دوش ما گذاشته شده و انهم پاسداشت حریم
ایمان و عدالت و مبارزه با ظلم وتباهی و دفاع از کیان و عزت اسالمی در مقابل جنایتکاران دیو
سیرت و ظالمان جنایتکار و توسعه و بسط صلح و عدالت در صحنه جهانی است و انهم میسر نخواهد
شد مگر با اتحاد و وحدت عملی همه مستضعفین عالم و موحدین راستین و معتقدان به تعالیم الهی و
خصوصا تعالیم آزادیبخش اسالمی که آنهم دور از دسترس نیست .

والسالم علی عبا دهللا الصالحین

بسم هللا الرحمن الرحیم

اخالق و دیپلماسی
دکتر محسن شاطرزاده
سفیر جمهوری اسالمی ایران در برزیل

کنفرانس جایگاه اخالق در جامعه بشری
بیست و پنجمین اجالس سالیانه مرکز گفتگوهای اسالمی آمریکای التین ) - (CDIALسان پائولو – برزیل
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جناب آقای رییس
خانمها /آقایان  /حضار محترم

سالم علیکم
امروز جامعه بشری از درد بزرگی رنج می برد که ناشی از فقدان حاکمیت اخالق می باشد  .اخالق ؛
امروز گمشده بشریت بوده وهمه جوامع در جستجوی آن تالش مضاعفی دارند  .اهمیت اخالق در
سعادت و کمال جامعه بشری تا آنجا گرامی داشته شده است که رسول گرامی خدا حضرت محمد

مصطفی (ص ) بعثت خودرا برای تکمیل مکارم اخالق ککر می کند ؛ آنجا که می فرماید انی بعثت
التمم مکارم االخالق

دنیای امروز پر از صحنه های غم بار جنگ و کشتار و خونریزی و چپاول و جنایت و نژاد پرستی
توسط ستم گران و سلطه گران جهانی به سرکردگی آمریکای جنایتکار و ضهیونیزم نژاد پرست و
خونخوار است که اخالق را به کناری نهاده وسیاستهای شیطانی خود را بر جهانیان تحمیل می کنند .

در دنیای امروز اخالق در ایجاد تفکرات سیاسی و رفتار سیاستمداران از جایگاه مناسب برخوردار
نیست و در بسیاری موارد پرهیز از اخالقیات مورد توجه سیاستگذاران جهان قرار گرفته است .بر
اساس تفکرات نومحافظهکاران امریکا اصالت با «حکومت غیراخالقی نخبگان» است .آنها با رفتارهای
اخالقی رهبران مخالف بوده و جایگاهی برای اخالق در عرصه حاکمیت نخبگان قائل نیستند.

براساس اعتقادات نو محافظه کاران آمریکایی ،آنهایی که شایسته رهبری هستند ،همانهایی
هستند که به اخالق اعتقاد ندارند و فکر میکنند تنها یك حق طبیعی وجود دارد و آن حق باالدست
برای سلطه بر پایین دست است.اینان بر مبنای این نگاه غیراخالقی ،مروج جنگ بوده و می گویند
برای بقا ،همیشه باید جنگید .صلح به انحطاط میانجامد .جنگ دائمی و نه صلح دائمی ،الزمه یك
نظم سیاسی است.

در صورتیکه احکام اخالقی و سیاسی اسالم ،منفك از یکدیگر نبوده و هماهنگی اخالق و سیاست،
الزمه تأسیس حکومت اسالمی است .ارزشهای اخالقی که برگرفته از ارزشهای مکتب الهی اسالم
است راه کمال و بهتر زیستن و رشد را برای بشریت به ارمغان آورده است.

در دین مبین اسالم هدف اساسی ،توسعه همبستگی اخالقی در امور بینالمللی است که این امر به
پایداری صلح کمك میکند .این اصل رویکرد بینالمللی دارد و به عبارتی در سطح بینالمللی یك
جهان اندیشی اخالقی را معرفی میکند .در این جهان اندیشی ،نهادهای بینالمللی باید این اصول
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بر این اساس در فرآیند حل نزاعها در نهادهای بینالمللی ،باید به یك همبستگی اخالقی رسیده و
نحوه رسیدن به این اصول جهان شمول اخالقی را مطرح کنیم .اگر این اصول مورد توجه و مبنای
عمل

قرار

گیرد،

میتوان
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در

عرصه

بینالملل

رسید.

در نگاه اسالمی روابط بین ملتها بر پایه مسائل معنوی می باشد و در این رابطه بعد مسافت تأثیری
ندارد و چه بسا ،کشورهایی که همجوار هستند ،اما رابطه معنوی بین آنها نیست؛ بنابراین ،روابط
دیگر هم نمیتواند مثمر ثمر باشد.

در اندیشه اسالمی استفاده ازهر ابزاری برای رسیدن به اهداف خود ؛ مشروع و مجاز نیست .با این
نگاه اخالقی ،ظلم و تجاوز ،قتل و غارت ،نقض عهد و پیمان و امثال اینها ممنوع است.
در دیپلماسی جهان حاضر ،دولتها به ویژه در رویارویی با بحران ،ناگزیر به در پیش گرفتن شیوههای
غیراخالقی میشوند ،ولی تعالیم اسالمی به ما می آموزد که در سخت ترین شرایط ،شیوه اصولی و
ارزشی خود را باید حفظ کرد .زیرا رویکرد اخالقی دین مبین اسالم براین استوار است که اسالم برای
همه و دلسوزی امین برای بشریت است .در واقع شیوه اسالم در برخورد با ملل دیگر بر پایه صداقت،
اخالق و احترام استواراست.

سیاست اسالمی مبتنی بر حفظ استقالل ،آزادی ملتها و دولتها و احترام متقابل بین آنها می باشد و
فرقی بین ابر قدرتها و غیر آنها نیست.

براساس مبانی اخالقی اسالمی ،سیاست خارجی مبتنی بر حفظ صلح و امنیت بینالمللی ،عدم تجاوز
به خاك کشورها ،حسن همجواری با همسایگان و تقویت همکاری با دولتها بر مبنای احترام متقابل
قرار داشته و در واقع سیاست خارجی صحنه برخورد و تعامل واقعگرایی و آرمانگرایی است که
مبتنی بر اصول زیر است

7ـ ائتالف و اتحاد ملل مسلمان
6ـ جایگاه ویژه دین و اخالق در جنگ و صلح
8ـ نفی و اجتناب از ابزار غیراخالقی برای رسیدن به هدف
3ـ روابط صلحآمیز متقابل با دول جهان
2ـ صداقت و وفای به عهد
2ـ حرکت در سیر الی اهلل و برمبنای جلب رضایت الهی

بدون شك جنبه جهانی اخالق که در ادیان الهی مورد توجه قرار گرفته ،میتواند کارکرد مثبتی در
دیپلماسی داشته باشد .بر پایه تعهدات مشترك اخالقی در میان ادیان است که میتوان به صلحی
عادالنه در میان کشورها در نظام بینالملل دست یافت .به عبارت دیگر بر این جنبه در میان ادیان
مختلف و گوناگون میتوان به عنوان مؤلفهای در دیپلماسی تأکید داشت.

به امید جهانی عاری از ظلم و جور و ستم و تباهی و مبتنی بر اخالق و اندیشه های اسالمی و تعالیم
الهی رسول خدا حضرت محمد مصطفی ( ص) ؛ همانگونه که وعده خداوندی در کتاب الهی قران است
که می فرماید ان االرض یرثها عیادی الصالحون

والسالم علیکم و رحمه اهلل و برکاته

بسم اهلل الرحمن الرحیم

األخالق و الدبلوماسیة
الدکتور محسن شاطر زاده
سفير الجمهورية اإلسالمية اإليرانية في البرازيل

مؤتمر حول موقع األخالق في المجتمع البشري
ٌ
االجتماع السنوي الخمس و العشرون لمركز الحوار اإلسالمي في أمريكا الالتينية ()CDIAL
سان باولو  -البرازيل
من  72لغاية  71يوليو 6177

السيد الرئيس
سيداتي  /سادتي  /المشاركون األفاضل

السالم عليکم
يعاني المجتمع البشري اليوم من ألم عظيم بسبب فقدان السلطة األخالقية ،و ألن جميع المجتمعات
يبذلون جهود مضاعفة للحصول عليها فقد ُکرمت أهمية األخالق في سعادة و کمال المجتمع البشری
إلی درجة أن الرسول (ص) يبين سبب بعثته ألتمام مکارم األخالق عندما يقول (ص) " :إني بعثت
ألتمم مکارم األخالق ".

العالم اليوم مليء باألحداث المحزنة للحروب و القتل و سفك الدماء والنهب والجريمة والعنصرية من
قبل المتسلطين في العالم برئاسة أمريکا و الصهيونية العنصرية المتعطشة للدم التي قد تخلت عن
حمل سياساتها الشيطانية علی جميع العالم.
األخالق و تريد أن تُ ّ
ولهذا نجد أن األخالق ال تلعب دوراً رئيسيا في الفکر السياسی و تصرفات السياسيين .و في كثير من
الحاالت ،فأن السياسيون يجعلون اإلبتعاد عن األخالق هو المحور الذي يدور فيه منهجهم ،و وفقاَ
للفکر الجديد للمحافظين ،أمريکا هی " الحكومة الغير أخالقية للنخبة ".حيث إنهم کانوا مخالفين مع
الكثير من التصرفات الغير أخالقية للزعماء و في نفس الوقت لم يعيبرون أی أهتمام لألخالق في
ميدان السلطة للنخبة .و وفقاً للعقائد الحديثة للمحافظين األمريکية ،المستأهلين للقيادة لم يعتقدوا
في األخالق و يرون أن هناك مجرد حق واحد و هو حق المافوق للسلطة علی من تحت يده .و وفقاَ
لهذه النظرة الغير أخالقية ،يروج هؤالء السياسيون للحروب و يعتقدون أن القوة والسلطة أساس البقاء،

و أن السالم يؤدي الی اإلنحطاط  .لذلك فان الحروب الدائمة و العنف وأفشاء الجريمة هو الشرط
األساسي للنظام السياسي في أمريكا.

في حين أن األحکام األخالقية و السياسية في اإلسالم متماسكة و متصلة مع بعضها البعض و أن
الشرط األساسي لتأسيس الحکومة اإلسالمية هو التنسيق بين األخالق و السياسة ،ألن القيم األخالقية
مشتقة من القيم اإللهية التي وهبها اهلل للبشرية وارسى جذورها في أخالق نبينا محمد (ص) عندما قال
في الحديث النبوي الشريف أدبني ربي فأحسن تأديبي لكي نصل عن طريق هذه األخالق الى الکمال
و الرقي نحو حياة افضل.

أن الهدف األساسي في الدين اإلسالمي هو تنمية التضامن األخالقی في األمور الدولية و هذا مما
الشك فيه يؤدي إلى استقرار األمن و السالم في العالم .و من هذا المنطلق يجب على المنهج
السياسي إن يقدم فکر عالمي أخالقي علی الصعيد الدولي و من هذا الفکر العالمي ،يتعين على
المؤسسات الدولية أن يعترفوا بهذه المبادئ األخالقية و يتصرفوا بها بشکل أخالقي.

لهذا األساس البد أن نصل إلی تضامن أخالقي في عملية حل النزاعات في المؤسسات الدولية ،و أن
نطرح الطرق والوسائل للوصول إلی هذه المبادئ العالمية لألخالق.وان تکون هذه المبادئ اساس
العمل والحوار ،ومن خاللها سوف نستطيع أن نصل إلی تعايش أخالقي في الساحة الدولية.

أن نظرة اإلسالم للعالقات الدولية مبنية على أساس الشؤون المعنوية و لم يکن للبعد و المسافة أي
تأثير في هذه العالقة و ربما في بلدان مجاورة لم تمتلك أي عالقة معنوية فی ما بينهم .لذا نجد فأن
سائر العالقات االخرى لن تكون مجدية ومثمرة طالما انتفى منها الجانب المعنوي .
في الفکر اإلسالمي إن الظلم والعدوان,القتل,الحنث باليمين والوعود الكاذبة و النهب غير مشروع و
غير مسموح فيه للوصول إلی االهداف والغايات وحسب هذه النظرة األخالقية نجد ان هذه االسس
السليمة في التعامل مع االخرين و مع دول الجوار ستؤدي بالتاكيد الى ترسيخ وتعميق سياسات دولية
حقيقية هدفها بناء مجتمعات راقية ومتطورة .

في دبلوماسية عالمنا الحاضر ،نجد ان االزمات المالية واالقتصادية مقتصرة على دول خاصة وحلولها
مفروضة على جميع الدول حتى وان كانت هذه الحلول بطرق غير أخالقية في حين ان التعاليم
اإلسالمية تعلمنا أن نحفظ بمبادئنا االخالقية والقيمة في أشد الظروف ,ألن النهج األخالقي للدين
اإلسالمي قائم علی هذا األساس الحضاري واالنساني الذي هو رحمة للبشرية جمعاء ,في الواقع،
الطريقة اإلسالمية في التعامل مع سائر الدول والملل هي قائمة علی أساس الصدق ،األخالق و
االحترام.
السياسة اإلسالمية قائمة علی أساس الحرية واالحترام لكل الجنسيات واالديان والدول ولم يکن
هناك أي فرق بين القوی العظمی و غيرها من الدول .

ووفقا للمبادئ األخالقية اإلسالمية نجد ان السياسة الخارجية قائمة علی حفظ السالم و األمن الدولي
وعدم التجاوز على حقوق وحريات الدول ،وان يكون حسن الجوار و التعاون واالحترام مع سائر

الدول أساس في اقامة العالقات الخارجية ,والن معظم الدول قد ابتعدت في سياستها الخارجية عن
المبادئ االخالقية والمثل االنسانية نجدها اليوم تناقض نفسها بنفسها وتتعارض كليا مع الواقع الحقيقي
الذي يجب ان يكون مبني على مبادئ اساسيه اهمها:

التحالف و اإلتحاد بين الدول المسلمة
بيان الموقف الخاص للدين و األخالق في الحرب و الصلح
االبتعاد و االجتناب من استخدام الوسائل الغير أخالقية للوصول إلی الهدف
العالقات السلمية المتبادلة مع دول العالم
الصدق و الوفاء بالعهد
ان يكون العمل على االسس واالخالق السماوية التي فرضها اهلل وان يكون الهدف هو رضا اهلل

بدون شك ،الجانب العالمي لألخالق الذي في نظر األديان اإللهية ،يستطيع أن يمتلك وظيفة إيجابية
في الدبلوماسية .علی أساس التعهدات المشتركة لألخالق التي من خاللها نستطيع أن نصل إلی
کمکون
السالم العادل بين البلدان في النظام الدولي .بعبارَة أخری نستطيع أن نؤکد علی هذا الجانب
ّ
في الدبلوماسية.

 و قائم علی، والطغيان و الخراب،و في النهاية نأمل أن يکون عالمنا عالماَ خالياَ من الظلم و العدوان
األخالق و الفكر اإلسالمي و التعاليم اإللهية لرسول اهلل محمد المصطفی (ص)؛ کما کان وعد اهلل في
". " إن األرض يرثها عبادي الصالحون:کتاب اهلل القرآن الکريم

و السالم عليكم و رحمة اهلل و بركاته

Em nome de Deus

“ÉTICA e a DIPLOMACIA”
Dr. Mohsen Shaterzadeh
Embaixador da República Islâmica do Irã no Brasil

Conferência: Papel da ética na sociedade humana

25° Reunião anual do Centro do Divulgasao do Islam para America Latina (CDIAL)
São Paulo 15 – 17 de julho de 2011

Excelentíssimo Senhor Presidente,
prezados senhoras e senhores
[lustres participantes,

A humanidade de hoje sofre de uma dor causada por uma falta de autoridade moral. A
ética seria aquilo que a humanidade de hoje perdeu e que todas as comunidades procuram com
grande esforço. A importância da ética na prosperidade e na perfeição da sociedade humana é de
tal forma que o amado Profeta Mohammad (EPCE) dedica a sua missão a completar a
moralidade e a boa conduta.
O mundo de hoje enfrenta de forma abundante cenas trágicas de guerra, massacre,
exploração, crimes e de racismo praticados por parte dos opressores e dominadores mundiais
liderados pelos Estados Unidos da América e por Sionistas sanguinários e racistas que
esqueceram a moralidade e que têm imposto a sua política diabólica.
Hoje não há uma definição adequada do lugar da ética na criação do pensamento político
e na conduta dos políticos, em muitos casos a moralidade é dispensada por governantes e
políticos mundiais.
Segundo o pensamento dos neoconservadores norte-americanos, o Estado é a governança
das “elites imorais”. Eles rejeitam os comportamentos morais dos líderes e não há lugar para as
questões éticas dentro do império das elites. Dentro dessa convicção neoconservadora norteamericana, o mérito para os que ocupam os cargos seria um distanciamento da moralidade e
conseqüentemente, o único direito natural seria a governança e a dominação de cima para baixo.
Baseadas nesta visão, muitas guerras foram fomentadas justificando que, para sobreviver,
a guerra tem sempre que existir e que a paz leva à decadência, e nesse sentido a guerra constante
e a inexistência da paz permanente são necessidades dos regimes políticos.
Ao contrário desse pensamento, no islamismo não há separação entre a moralidade e a
política, a articulação entre ética e política é sempre necessária para o estabelecimento de um
Estado Islâmico. Os valores morais provenientes dos ensinamentos divinos do islamismo
indicam o caminho da perfeição, prosperidade e do crescimento da humanidade.
Na religião islâmica um dos objetivos principais é a promoção de uma solidariedade
moral nas relações internacionais a qual contribua na sustentação da paz. Esse princípio tem uma
abordagem internacional, ou seja, induzir internacionalmente uma ponderação globalizada acerca
da moralidade e da ética. Nessa ponderação globalizada, as instituições internacionais devem
reconhecer esses princípios morais e cumpri-los.
Nos processos de resolução de conflitos, as instâncias internacionais devem chegar
moralmente a um consenso, indicando um modo de atingir estes princípios universais éticos.
Com atenção a estes princípios e os pondo em prática, pode-se chegar a uma convivência ética
na arena internacional.

Na visão islâmica, as relações entre as nações são baseadas em questões espirituais e a
distância não interfere nesta relação, acontece que alguns países vizinhos sem poderem
estabelecer esta ligação espiritual não puderam gozar de uma relação frutífera.
No pensamento islâmico não será permitido e não será legal utilizar qualquer meio para
atingir os objetivos, nessa visão moral, será inibida qualquer ato de opressão, violência, terror,
violações das promessas e acordos e etc.
Na diplomacia do mundo atual, os governos, sobretudo ao enfrentar as crises fazem usos
de meios imorais, porém nos ensinamentos islâmicos aprendemos que nas condições mais
difíceis devemos assegurar os nossos princípios e valores, isto por que a religião islâmica é
baseada em uma abordagem ética e o Islã é uma religião universal. De fato, esse modelo islâmico
de tratar outras nações é baseado em sinceridade, ética e respeito.
A política islâmica por sua vez, tem como premissa assegurar a independência e a
liberdade das nações e dos governos, o respeito mútuo entre eles e a não distinção entre as super
potências e os outros países.
A política externa segundo os princípios da ética islâmica é baseada na conservação da
paz e da segurança internacional, na não invasão aos territórios de outros países, na boa
convivência entre os vizinhos e no fortalecimento da cooperação entre os governos se
respeitando mutuamente. Na verdade a política externa não seria uma situação de conflitos, mas
uma interação realista e idealista seguindo os seguintes princípios:
1. Coligação e a unidade das nações muçulmanas.
2. Lugar específico da crença e ética na guerra e na paz.
3. Rejeição da aplicação de meios imorais para atingir objetivos.
4. Uma relação pacífica entre os governos do mundo.
5. Sinceridade e fidelidade aos seus compromissos.
6. Seguir o caminho indicado por Deus com o objetivo de satisfazer o Divino.
Sem dúvida, as dimensões universais da ética que são consideradas por religiões divinas
podem ser utilizadas positivamente na diplomacia. A convergência dos compromissos morais nas
religiões pode estabelecer uma paz justa entre os países na ordem internacional e podem, por sua
vez, se tornar critérios da diplomacia.
Deseja-se um mundo livre da opressão e da crueldade, baseadas em ética, em
pensamentos islâmicos e nos princípios divinos trazidos pelo profeta Mohammad (epce) e assim
como foi prometido por Deus no seu livro sagrado do Alcorão “a Terra, herdá-la-ão os Meus
servos virtuosos”.

Obrigado.

بسم هللا الرحمن الرحیم

«همبستگی جهانی با ملت فلسطین »
دکتر محسن شاطرزاده
سفیر جمهوری اسالمی ایران در برزیل

کنفرانس ملی مسئله فلسطین
برازیلیا 8-شهریور  25 – 1891آگوست 2111

جناب آقای رییس
خانمها /آقایان /حضار محترم

موضوع فلسطین یکی از طوالنی ترین منازعات تاریخی و درعین حال یکی از غم انگیزترین آنها می
باشد .بیش از  61سال است که منطقه خاورمیانه و جهان شاهد التهاب ناشی از واقعه ای است که طی
آن ،سرزمین یک ملت اشغال شد.

پس از جنگ جهانی دوم و با توطئه ای برنامه ریزی شده در مراکز صهیونیستی و با
ادعاهای بی پایه تاریخی ،سرزمین ملت فلسطین به اشغال کسانی در آمد که از اروپا و سایر کشورها به
عنوان مهاجر راهی فلسطین شده بودند .انگلیس و آمریکا حامیان اصلی اجرای این برنامه شوم بوده و
تالش نمودند پایگاهی برای سیستم سرمایه داری غرب در قلب جهان اسالم ایجاد نموده تا هرگاه
بخواهند از این طریق کشورهای منطقه را در جهت تامین منافع خود تحت فشار قرار دهند.

در طی تمامی شش دهه گذشته ،این حمایت همه جانبه سیاسی ،نظامی ،اطالعاتی و اقتصادی
بدون هیچ چون و چرایی ادامه داشته است .اعطای میلیاردها دالر کمک مالی ،در اختیار گذاشتن
پیشرفته ترین تجهیزات نظامی و اطالعاتی برای سرکوب اعتراض ملت فلسطین و وتوی هر نوع
قطعنامه علیه این رژیم در سازمان ملل تنها نمونه کوچکی از این حمایت ها است .حمایت هایی که نه
تنها باعث افزایش نفرت ملت های منطقه از حامیان این رژیم اشغالگر شده ،بلکه در درون خود این
کشورها نیز روز به روز با مخالفت های بیشتر رو به رو می شود.

اشغال سرزمین ملت فلسطین توسط رژیم اشغالگر صهیونیستی نقطه آغازین جنگ ها و
بحرانهائی در منطقه شد که هنوز هم ادامه دارد .آوارگی یک ملت و زندگی پر مشقت میلیونها انسان در
اردوگاههائی خارج از میهن خود ،باعث شده که چند نسل از مردم فلسطین طعم تلخ آوارگی را بچشند،
مردمی که به آرمانی جز آزادی سرزمین مادری خود نمی اندیشند .این در حالی است که رژیم
صهونیستی ثابت کرده است که حاضر نیست حتی ابتدایی ترین حقوق انسانی همچون دسترسی به مواد
غذایی و دارو را نیز برای ملت فلسطین قائل شود .هجوم وحشایه به غزه و ماهها محاصره مردم
مظلوم این منطقه نمونه ای آشکار در این خصوص است.

ملت مظلوم فلسطین به رغم فشارهای متعدد اقتصادی ،سیاسی ،تهدیدات نظامی ،آوارگی و دادن
هزاران شهید و جانباز ،همچنان بر مقاومت مقدس خود پافشاری کرده و با تمام توان در برابر قدرتهای
ستمگر ایستاده و سالهای سال است که مقاومت را تنها راه رسیدن به هدف تشخیص داده است.

جنگ طلبی رژیم صهیونیستی که اساسا بر پایه اشغالگری و تجاوز بنیان گذاشته شده گرفته
است و چندین مرتبه آغازگر جنگ علیه کشورهای منطقه بوده است ،اکنون بر تمامی کشورهای جهان
و نهادهای بین المللی آشکار شده است .این رژیم با پشتگرمی به حمایت همه جانبه امریکا و
کشورهای غربی ،تا کنون بیش از  111قطعنامه و بیانیه سازمان ملل را نادیده گرفته است.

هم اکنون از یک سو ناکارامدی روند سازش با این رژیم غاصب که برای مدت بیش از دو دهه
توسط امریکا و حامیان غربی آن دنبال می شد ،به اثبات رسیده است و از سویی دیگر نیز گروههای
مفاومت فلسطینی و کشورهای مدافع حقوق فلسطین نیز نتیجه بخش بودن این مقاومت مقدس را به
چشم می بینند.
استیصال و بحران عمیق اقتصادی ،سیاسی و اجتماعی در داخل ،شکست های خفت بار در
جنگ هایی نابرابر علیه مردم لبنان و غزه و متزلزل شدن بنیان سیاسی تمامی کشورهای منطقه ای و

خارج از منطقه ای مدافع این رژیم به روشنی آینده محتوم به نابودی آن را نشان می دهد .با نگاهی
عمیق تر به تحوالت اخیر منطقه خاورمیانه و شمال افریقا می توان ریشه این تحوالت را ،که طوفان
وار بنیان نظام های سیاسی مدافع این رژیم را ویران نموده است ،در بیداری اسالمی ملت ها و
ناراضایتی آنها از سرسپردگی و حمایت زبونانه حکام منطقه از این رژیم را مشاهده نمود.

موج شناسایی دولت مستقل فلسطینی و تالش برای حل وفصل این مساله با توسل به سازمان
ملل نتیجه ناامیدی کامل از هر نوع راه حل صلح آمیز از طریق مذاکره با این رژیم و ابراز همبستگی
جهانی با ملت مظلوم فلسطین است.

جمهوری اسالمی ایران از همان ابتدا ،کمک به آرمان ملت فلسطین برای احقاق حق مشروع
خود را جزء شعارها و راهبردهای اصلی خود قرار داده است .اعالم آخرین جمعه ماه مبارک رمضان
هر سال به عنوان "روز جهانی قدس" از سوی حضرت امام خمینی رهبر فقید جمهوری اسالمی ایران
که اتفاقا این سمینار نیز همزمان با آن برگزار می شود ،برای ابراز همبستگی همه ملت های آزادی
خواه در حمایت از ملت مظلوم فلسطین بوده است .در حقیقت "روز قدس" ،روزی است که هر سال
آزادی خواهان و ظلم ستیزان جهان فرا خوانده می شوند تا در برابر این ظلم بزرگ و تاریخی در حق
ملت فلسطین فریاد برآورند و خواستار اجرای عدالت گردند.

جمهوری اسالمی ایران از هر اقدامی که منافع واقعی ملت مظلوم فلسطین را برآورده سازد،
حمایت می کند .تجربیات تلخ چند دهه گذشته نشان می دهد که تالش های بی نتیجه و عقیم کشورها و
سازمان های مختلف برای حل این مساله به دلیل عدم تمایل آنها به جستجوی راه حلی ریشه ای و
عادالنه برای قضیه فلسطین و نادیده گرفتن خواسته های واقعی ملت فلسطین از یکسو و ذات جنگ
طلبانه و اشغالگرانه رژیم صهیونیستی از سوی دیگر بوده است.

جمهوری اسالمی ایران بر این اعتقاد است که حل مسئله فلسطین به صورت صلح آمیز تنها در
صورتی ممکن است که تمام ساکنان اصلی فلسطین (اعم از مسلمان ،مسیحی و یهودی) و بویژه با
حضور فلسطینیان آواره از وطن در انتخاباتی آزاد و دموکراتیک ،سرنوشت خود را تعیین کنند.

وقت آن رسیده که جهان بداند که راه حل های تحمیلی و روند های ساختگی صلح برای ملت
مظلوم فلسطین نتیجه ای در پی نخواهد داشت .زیرا صلحی که در آن عدالت زیر پا گذاشته شود ،حق

یک ملت پایمال گردد و آوارگان حق بازگشت به سرزمین خود را نداشته باشند ،صلحی ناپایدار خواهد
بود.

به امید تحقق آمال و آروزهای مشروع و دیرینه ملت فلسطین در احقاق حق خود و پایان اشغالگری

متشکرم
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در دوره ای از تاریخ که آن را عصر مدنیت و روشنگری می نامند ،وطن یک ملت به یغما رفت
و این فاجعه تاریخی ،در مقابل چشم جهانیان اتفاق افتاد 68 .سال است که زورمداران دنیا از ملت
فلسطین می خواهند که با اشغالگر وطنشان بر سر میز مذاکره بنشینند و اشغالگری را تائید نمایند .پس
از ارائه دهها طرح بین المللی و کنفرانس های صلح ،هنوز دنیا در نقطه آغازین موضوع فلسطین قرار
دارد .تعجبی نیز ندارد زیرا در جائی که حق یک ملت غصب شود ،سازش ناکارآمد است .رژیم
صهیونیستی حتی آمادگی پرداخت حداقل ها را ندارد و آوارگان فلسطینی حق بازگشت به وطن خود را
ندارند .حتی کار به جائی رسیده که صهیونیست ها همچون راهزنان دریائی ،به کاروان حامل کمک
های انسان دوستانه برای غزه حمله می کند.

تجربیات تلخ چند دهه گذشته نشان می دهد که تالش های بی نتیجه و عقیم کشورها و سازمان
های مختلف برای حل این مساله به دلیل عدم تمایل آنها به جستجوی راه حلی ریشه ای و عادالنه برای
قضیه فلسطین و نادیده گرفتن خواسته های واقعی ملت فلسطین از یکسو و ذات جنگ طلبانه و
اشغالگرانه رژیم صهیونیستی از سوی دیگر بوده است.

امروز با تحوالت صورت گرفته در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا ،ملت ها عمال به محور
مقاومت پیوسته اند زیرا از مذاکرات بی حاصل با رژیمی که تنها با حمایت غرب سر پا ایستاده،
سرخورده شده اند .امروز حامیان رژیم صهیونیستی باید هزینه ای هنگفت تر از گذشته برای حمایت از
اسرائیل بپردازند زیرا ملت های منطقه به صحنه آمده اند و آینده ای را طراحی کرده اند که در آن،
آمریکا و اسرائیل جائی نخواهند داشت.

شگفت اینکه همزمان ،تضادهای درونی در رژیم صهیونیستی رخ نشان داده و این رژیم شاهد
بی ثباتی و تجمعات بزرگ مخالفان داخلی خود می باشد و می توان گفت زنگ خطر برای رژیم
صهیونیستی از درون و بیرون به صدا در آمده است.

غرب ناچار است در سیاست خود مبنی بر حمایت یکجانبه و ظالمانه از رژیم صهیونیستی
تجدید نظر کند زیرا آنها بخوبی می دانند که خیزش های مردمی در خاورمیانه و شمال آفریقا که در
سایه بیداری اسالمی آغاز شده است ،ماهیتی ضد صهیونیستی دارد و این منطقه در آینده به هیچ وجه
سلطه صهیوینسم را بر نمی تابد.

اکنون محور مقاومت در سایه جنبش بیداری اسالمی ،برتری استراتژیک نسبت به صهیونیست
ها پیدا کرده زیرا عمال کشورهای منطقه ،عمق استراتژیک مقاومت اسالمی در برابر اسرائیل به شمار
می روند .امروز با کنار رفتن دیکتاتورهای حاکم که هم پیمان رژیم اسرائیل بودند ،ملت های منطقه
فریاد می زنند که تاسیس رژیم صهیونیستی حتی در یک وجب از خاک فلسطین مشروعیت ندارد.
رژیمی که بیش از  111قطعنامه و بیانیه سازمان ملل را نادیده گرفته است.

حتی کشورهای غربی نیز دیگر حاضر به پرداخت هزینه حمایت بی قید و شرط از رژیم
صهیونیستی نیستند بخصوص کشورهای اروپائی که صبر آنها رفتار طلبکارانه و تندروانه و غیرمعقول
اسرائیل ،بسر آمده و بتدریج در غرب نیز این زمزمه شنیده می شود که تا چه زمانی ما باید هزینه
سرکشی های اسرائیل را بپردازیم.

اکنون فرصتی تاریخی پیش آمده که ملت های مسلمان و آزادگان جهان باید از آن استفاده کنند
و تاریخ را در مسیر صحیح قرار دهند ،اشغالگر را از صحنه خارج کرده و وطن فلسطینیان را به آنها
بازگردانند .جا دارد که همه فلسطینیان با اتحاد و یکپارچگی در مقابل دشمن بایستند .ملت فلسطین تنها

از طریق وحدت و انسجام ملی ،می تواند به رهائی سرزمین های تحت اشغال و آزادی قدس شریف و
استیفای حقوق خویش دست یابند.

روز جهانی قدس ،روزی است که جهان اسالم ،یکپارچه در دفاع از ملت مظلوم فلسطین فریاد
بر می آورد و خواستار اجرای عدالت در قضیه فلسطین می شود .جهان اسالم هیچ گاه اشغالگری را به
رسمیت نمی شناسد .فلسطین سرزمینی اشغال شده است که باید به صاحبان خود باز گردد و جمهوری
اسالمی ایران از هر اقدامی که منافع واقعی ملت مظلوم فلسطین را برآورده سازد ،حمایت می کند.

والسالم علیکم و رحمه هللا و برکاته

شماره65566160603331 :

سفیر ایران در برازیلیا به مناسبت روز قدس:

روندهای ساختگی صلح کمکی به حل مسأله فلسطين نمیکند
خبرگزاری فارس :سفير ايران در برزيل طی سخنرانی در پايتخت اين کشور به مناسبت روز جهانی قدس به تشريح
مسأله فلسطين پرداخته و اظهار داشت روندهای ساختگی صلح که از سوی حاميان غربی رژيم صهيونيستی دنبال
میشوند کمکی به حل اين موضوع نخواهد کرد.

به گزارش خبرنگار فارس از منطقه آمریکای التين" ،محسن شاطرزاده" ،سفير جمهوری اسالمی ایران در برزیل ،طی
سخنرانی به مناسبت روز قدس در برازیليا اظهار داشت :موضوع فلسطين یکی از طوالنیترین منازعات تاریخی و در
عين حال یکی از غمانگيزترین آنها است .بيش از  06سال است که منطقه خاورميانه و جهان شاهد التهاب ناشی از
واقعهای است که طی آن ،سرزمين یک ملت اشغال شد.

سفير ایران در رابطه با مساله فلسطين توضيح داد :پس از جنگ جهانی دوم و با توطئهای برنامهریزی شده در مراکز
صهيونيستی و با ادعاهای بی اساس ،سرزمين ملت فلسطين به اشغال کسانی درآمد که از اروپا و سایر کشورها
به عنوان مهاجر راهی فلسطين شده بودند .انگليس و آمریکا حاميان اصلی اجرای این برنامه شوم بوده و تالش
نمودند پایگاهی برای سيستم سرمایه داری غرب در قلب جهان اسالم ایجاد نموده تا هرگاه بخواهند از این طریق
کشورهای منطقه را در جهت تامين منافع خود تحت فشار قرار دهند.

وی ادامه داد :در طی تمامی شش دهه گذشته ،این حمایت همه جانبه سياسی ،نظامی ،اطالعاتی و اقتصادی
بدون هيچ چون و چرایی ادامه داشته است .اعطای ميلياردها دالر کمک مالی ،در اختيار گذاشتن پيشرفتهترین
تجهيزات نظامی و اطالعاتی برای سرکوب اعتراض ملت فلسطين و وتوی هر نوع قطعنامه عليه این رژیم در سازمان
ملل ،تنها نمونه کوچکی از این حمایتها است .حمایتهایی که نه تنها باعث افزایش نفرت ملتهای منطقه از
حاميان این رژیم اشغالگر شده ،بلکه در درون خود این کشورها نيز روز به روز با مخالفتهای بيشتر رو به رو می
شود.

شاطرزاده خاطرنشان کرد :اشغال سرزمين ملت فلسطين توسط رژیم اشغالگر صهيونيستی نقطه آغازین جنگها و
بحرانهایی در منطقه شد که هنوز هم ادامه دارد .آوارگی یک ملت و زندگی پر مشقت ميليونها انسان در
اردوگاه هایی خارج از ميهن خود ،باعث آوارگی چند نسل از مردم فلسطين شده است ،مردمی که به آرمانی جز
آزادی سرزمين مادری خود نمیاندیشند.

وی همچنين افزود :این در حالی است که رژیم صهونيستی ثابت کرده است حاضر نيست حتی ابتداییترین حقوق
انسانی همچون دسترسی به مواد غذایی و دارو را نيز برای ملت فلسطين قائل شود .هجوم وحشيانه به غزه و
ماهها محاصره مردم مظلوم این منطقه نمونهای آشکار از این حقيقت است.

سفير ایران در برزیل تاکيد کر د :ملت مظلوم فلسطين به رغم فشارهای متعدد اقتصادی ،سياسی ،تهدیدات نظامی،
آوارگی و دادن هزاران شهيد و جانباز ،همچنان بر مقاومت مقدس خود پافشاری کرده و با تمام توان در برابر

قدرتهای ستمگر ایستاده و سالهای سال است که مقاومت را تنها
راه رسيدن به هدف تشخيص داده است.

وی گفت :جنگ طلبی رژیم صهيونيستی که اساسا بر پایه اشغالگری و تجاوز بنيان گذاشته شده است و چندین
مرتبه آغازگر جنگ عليه کشورهای منطقه بوده است ،اکنون بر تمامی کشورهای جهان و نهادهای بين المللی
آشکار شده است .این رژیم با تکيه بر حمایت همه جانبه آمریکا و کشورهای غربی ،تا کنون بيش از  066قطعنامه و
بيانيه سازمان ملل را نادیده گرفته است .هماکنون از یک سو ناکارآمدی روند سازش با این رژیم غاصب که برای مدت
بيش از دو دهه توسط آمریکا و حاميان غربی آن دنبال می شد ،به اثبات رسيده است و از سویی دیگر نيز گروههای
مقاومت فلسطينی و کشورهای مدافع حقوق فلسطين نيز نتيجه بخش بودن این مقاومت مقدس را به چشم
میبينند.

محسن شاطرزاده تصریح کرد :استيصال و بحران عميق اقتصادی ،سياسی و اجتماعی داخلی ،شکستهای
خفتبار در جنگهایی نابرابر عليه مردم لبنان و غزه و متزلزل شدن بنيان سياسی تمامی کشورهای مدافع این
رژیم ،به روشنی آینده محتوم به نابودی آن را نشان میدهد .با نگاهی عميقتر به تحوالت اخير منطقه خاورميانه و
شمال آفریقا میتوان ریشه این تحوالت را در بيداری اسالمی ملتها و نا رضایتی آنها از سرسپردگی و حمایت
زبونانه حکام منطقه از این رژیم مشاهده کرد.

وی اظهار داشت :ایران از همان ابتدا ،کمک به آرمان ملت فلسطين برای احقاق حق مشروع خود را جزء شعارها و
راهبردهای اصلی خود قرار داد .اعالم آخرین جمعه ماه مبارک رمضان هر سال به عنوان "روز جهانی قدس" از سوی
حضرت "امام خمينی" ،رهبر فقيد جمهوری اسالمی ایران ،برای ابراز همبستگی همه ملتهای آزادیخواه در
حمایت از ملت مظلوم فلسطين بوده است .ایران بر این اعتقاد است که حل مسئله فلسطين به صورت صلحآميز
تنها در صورتی ممکن است که تمام ساکنان اصلی فلسطين و به ویژه فلسطينيان آواره از وطن ،در انتخاباتی آزاد و
دموکراتيک سرنوشت خود را تعيين کنند.

وی در خاتمه تاکيد کرد :وقت آن رسيده است که جهان بداند راهحلهای تحميلی و روندهای ساختگی صلح برای
ملت مظلوم فلسطين نتيجهای در پی نخواهد داشت.

90/06/05 - 10:28
شماره65566160655161 :

سفیر ایران در جمع مسلمانان سائوپائولو:

جهان اسالم هيچگاه اشغالگری را به رسميت نمیشناسد
خبرگزاری فارس :سفير ايران در برزيل در مراسمی به مناسبت روز قدس در جمع مسلمانان شهر سائوپائولو به انتقاد از
راهکارهای کشورهای غربی برای حل مساله فلسطين پرداخته و اظهار داشت مسلمانان هرگز اشغالگری را به رسميت
نمیشناسند.

به گزارش خبرنگار فارس از منطقه آمریکای التين" ،محسن شاطرزاده" ،سفير ایران در برزیل ،طی سخنرانی به مناسبت روز
قدس در جمع مسلمانان شهر "سائوپائولو" اظهار داشت :در دورهای از تاریخ که آن را عصر مدنيت و روشنگری مینامند ،وطن
یک ملت به یغما رفت و این فاجعه تاریخی ،در مقابل چشم جهانيان اتفاق افتاد.

وی در این رابطه گفت 06:سال است که زورمداران دنيا از ملت فلسطين میخواهند با اشغالگر وطنشان بر سر ميز مذاکره
بنشينند و اشغالگری را تائيد کنند .پس از ارائه دهها طرح بينالمللی و
کنفرانسهای صلح ،هنوز دنيا در نقطه آغازین موضوع فلسطين قرار دارد .تعجبی نيز ندارد زیرا در جایی که حق یک ملت غصب
شود ،سازش ناکارآمد است .رژیم صهيونيستی حتی کمترین حقوق فلسطينيان را رعایت نمیکنند و آوارگان فلسطينی حق
بازگشت به وطن خود را ندارند .حتی کار به جایی رسيده است که صهيونيستها همچون راهزنان دریائی ،به کاروانهای حامل
کمکهای انساندوستانه برای غزه حمله میکند.

شاطرزاده افزود :تجربيات تلخ چند دهه گذشته نشان میدهد که تالشهای بینتيجه کشورها و سازمانهای مختلف برای حل
این مساله به دليل عدم تمایل آنها به جستجوی راهحلی ریشهای و عادالنه برای مساله فلسطين و نادیده گرفتن خواستههای
واقعی ملت فلسطين از یک سو و ذات جنگطلبانه و اشغالگرانه رژیم صهيونيستی از سوی دیگر بوده است.

وی خاطرنشان کرد :امروز با تحوالت صورت گرفته در کشورهای خاورميانه و شمال آفریقا ،ملتها عمال به محور مقاومت
پيوستهاند زیرا از مذاکرات بی حاصل با رژیمی که تنها با حمایت
غرب سر پا ایستاده ،سرخورده شدهاند .امروز حاميان رژیم صهيونيستی باید هزینهای هنگفتتر از گذشته برای حمایت از وی

بپردازند زیرا ملتهای منطقه به صحنه آمدهاند و آیندهای را طراحی کردهاند که در آن ،آمریکا و اسرائيل جایی نخواهند داشت.

به گفته وی ،غرب ناچار است در سياست خود مبنی بر حمایت یک جانبه و ظالمانه از رژیم صهيونيستی تجدید نظر کند ،زیرا آنها
به خوبی میدانند که خيزشهای مردمی در خاورميانه و شمال آفریقا که در سایه بيداری اسالمی آغاز شده است ،ماهيتی ضد
صهيونيستی دارد و این منطقه در آینده به هيچ وجه سلطه صهيونيسم را بر نمیتابد.

سفير ایران در برزیل تاکيد کرد :اکنون فرصتی تاریخی پيش آمده که ملتهای مسلمان و آزادگان جهان باید از آن استفاده کنند و
تاریخ را در مسير صحيح قرار دهند ،اشغالگر را از صحنه خارج کرده و وطن فلسطينيان را به آنها بازگردانند .ملت فلسطين تنها از
طریق وحدت و انسجام ملی ،میتواند به رهایی سرزمينهای تحت اشغال و آزادی قدس شریف و استيفای حقوق خویش دست
یابند.

وی همچنين ادامه داد :روز جهانی قدس ،روزی است که جهان اسالم ،یکپارچه در دفاع از ملت مظلوم فلسطين فریاد بر میآورد
و خواستار اجرای عدالت در مساله فلسطين میشود.

محسن شاطرزاده در پایان سخنان خود اظهار داشت :جهان اسالم هيچگاه اشغالگری را به رسميت نمیشناسد .فلسطين
سرزمينی اشغال شده است که باید به صاحبان خود باز گردد و جمهوری اسالمی ایران از هر اقدامی که منافع واقعی ملت
مظلوم فلسطين را برآورده سازد ،حمایت میکند.

90/06/07 - 10:35
شماره65566163666631 :

رهبر جماعت مسلمانان سنی سائوپائولو در روز قدس:

امام خمينی (ره) با تعيين روز قدس به آرمان فلسطين عزت و آبرو بخشيد
خبرگزاری فارس :رهبر حماعت مسلمانان سنی سائوپائولو در مراسمی که به مناسبت روز جهانی قدس برگزار شد
اظهار داشت امام خمينی (ره) با تعيين اين روز به فلسطين و آرمان وی عزت و آبرو بخشيد.

به گزارش خبرنگار فارس از منطقه آمریکای التين ،مسلمانان شهر سائوپائولو در برزیل با حضور در مسجد محمد
رسول هللا (ص) مراسم روز جهانی قدس را برگزار کردند.

در این مراسم بيش از  666نفر از مسلمانان ،رهبران مسيحی ،مقامات محلی و تنی چند از نمایندگان مجلس ایالتی
و اساتيد دانشگاهی حضور داشتند.

"شيخ مغربی" از رهبران جماعت سنی ساکن سائوپائولو ،در سخنانی اظهار داشت :امام خمينی (ره) با تعيين روز
جهانی قدس به فلسطين و آرمان آن عزت و آبرو بخشيد و این حرکت موجب تقویت مقاومت مقدس مردم فلسطين
در مقابل اشغال و اشغالگری گردید.

وی تصریح کرد :اگر قلبهای مسلمانان جهان وحدت داشته باشند ،آنگاه میتوانيم بر صهيونيست پيروز شویم و
قدس شریف را آزاد کنيم .ما باید با قدرت ،دشمن را هدف قرار دهيم.

"شيخ حسن" ،امام جماعت مسجد محمد رسوال هللا (ص) ،نيز به عنوان دیگر سخنران این مراسم اظهار داشت:
همانظور که امام خمينی آخرین جمعه ماه مبارک رمضان را روز جهانی قدس نام نهادند ،اسم قدس باید در تمامی
مساجد و مدارس ما طنين انداز شده و زنده نگه داشته شود.

وی افزود :امام می خواست این روز به عنوان روز جهانی همبستگی بين مسلمين و دیگر ادیان در دفاع از حقوق
بشر و آزادی باشد .همانگونه که عدل باید فراگير شود مبارزه با ظالم و ظلم هم باید به یک فرهنگ تبدیل شود.

"مارسيا کامارگوس" ،استاد دانشگاه و مسئول مرکز عرب شناسی و فرهنگ مشرق زمين در دانشگاه سائوپائولو،
که از مدافعين آرمان فلسطين محسوب میشود ،یکی دیگر از سخنرانان این مراسم بود.

وی دفاع از فلسطين را تکليف و وظيفه هر آزادیخواه در جهان دانست و وحدت جهانی برای مقابله با اشغالگری و
اعاده سرزمين فلسطين به صاحبان مشروع آن را خواستار شد.

"محسن شاطرزاده" ،سفير جمهوری اسالمی ایران در برزیل ،هم طی سخنانی اظهار داشت :روز جهانی قدس،
روزی است که جهان اسالم ،یکپارچه در دفاع از ملت مظلوم فلسطين فریاد بر میآورد و خواستار اجرای عدالت در
مساله فلسطين می شود .جهان اسالم هيچگاه اشغالگری را به رسميت نمیشناسد .فلسطين سرزمينی اشغال
شده است که باید به صاحبان خود باز گردد و جمهوری اسالمی ایران از هر اقدامی که منافع واقعی ملت مظلوم

فلسطين را برآورده سازد ،حمایت می کند.

وی ادامه داد :تجربيات تلخ چند دهه گذشته نشان میدهد که تالشهای بینتيجه و عقيم کشورها و سازمانهای
مختلف برای حل این مساله ،به دليل عدم تمایل آنها به جستجوی راهحلی ریشهای و عادالنه برای مساله فلسطين
و نادیده گرفتن خواستههای واقعی ملت فلسطين از یک سو و ذات جنگ طلبانه و اشغالگرانه رژیم صهيونيستی از
سوی دیگر بوده است.

سفير ایران اظهار داشت :امروز با تحوالت صورتگرفته در کشورهای خاورميانه و شمال آفریقا ،ملتها عمال به محور
مقاومت پيوستهاند ،زیرا از مذاکرات بی حاصل با رژیمی که تنها با حمایت غرب سر پا ایستاده است ،سرخورده
شدهاند.

به گفته وی :امروز حاميان رژیم صهيونيستی باید هزینهای هنگفتتر از گذشته برای حمایت از اسرائيل بپردازند ،زیرا
ملتهای منطقه به صحنه آمدهاند و آیندهای را طراحی کردهاند که در آن ،آمریکا و اسرائيل جایی نخواهند داشت.

شاطرزاده تاکيد کرد :اکنون محور مقاومت در سایه جنبش بيداری اسالمی ،برتری استراتژیک نسبت به
صهيونيست ها پيدا کرده است ،زیرا عمال کشورهای منطقه ،عمق استراتژیک مقاومت اسالمی در برابر اسرائيل به
شمار میروند .امروز با کنار رفتن دیکتاتورهای حاکم که همپيمان رژیم اسرائيل بودند ،ملتهای منطقه فریاد میزنند
که تاسيس رژیم صهيونيستی حتی در یک وجب از خاک فلسطين مشروعيت ندارد .رژیمی که بيش از  066قطعنامه
و بيانيه سازمان ملل را نادیده گرفته است.

وی در پایان گفت :اکنون فرصتی تاریخی پيش آمده است که ملتهای مسلمان و آزادگان جهان باید از آن استفاده
کنند و تاریخ را در مسير صحيح قرار دهند ،اشغالگر را از صحنه خارج کرده و وطن فلسطينيان را به آنها بازگردانند.
ملت فلسطين تنها از طریق وحدت و انسجام ملی ،میتواند به رهایی سرزمينهای تحت اشغال و آزادی قدس
شریف دست یابند.

90/06/07 - 10:18
شماره65566163666630 :

در بیانیه سمینار بررسی مساله فلسطین تاکید شد

درخواست قطع مناسبات همه جانبه برزيل با رژيم صهيونيستی
خبرگزاری فارس :شرکتکنندگان در سمينار بررسی مساله فلسطين که همزمان با روز قدس در برازيليا برگزار شد ،خواستار
قطع مناسبات همه جانبه برزيل با رژيم صهيونيستی شدند.

به گزارش خبرنگار فارس از منطقه آمریکای التين ،همزمان با روز جهانی قدس سمينار بررسی مسئله فلسطين در برازیليا برگزار
شد و شرکتکنندگان در این نشست طی انتشار بيانيهای خواستار قطع مناسبات همه جانبه برزیل با رژیم صهيونيستی شدند.

این سمينار که در یکی از هتلهای برزیل با حضور بيش از  056نفر از مسئولين ،اساتيد ،دانشجویان ،مسلمانان مقيم و جمعی از
شهروندان برزیلی برگزار شد ،برجستهترین تشکل در سالهای اخير در حمایت از آرمان مردم فلسطين بشمار میرود.

"اسلينو ریبرو" ،رئيس جنبش دمکراتيک راست ،به عنوان مسئول برگزار کننده سمينار بيانيه پایانی نشست را قرائت کرد.

در این بيانيه آمده است :در این روزها که موج انقالبهای مردمی در کشورهای عربی منطقه در حال شکلگيری است و
رژیمهای وابسته به امپریاليسم یکی پس از دیگری سقوط نموده و جای خود را به حکومتهای مردمی و دمکراتيک میدهند ،به
منظور احقاق حقوق مردم مظلوم فلسطين خواستار اقدام جدی و حمایت همه جانبه دولتهای جهان و به ویژه کشورهای
از

عربی

مظلوم

مردم

هستيم.

فلسطين

در ادامه این بيانيه اعالم شد :اکنون که شاهد خروش مردم سرزمينهای اشغالی بر ضد سياستهای دروغين و وعدههای
پوشالی سرزمين موعود رژیم اشغالگر قدس نيز هستيم و این رژیم جعلی مستاصل از حل مشکالت درونی خود ،هجوم
ددمنشانه ای را عليه مردم مظلوم غزه آغاز کرده است ،اميدواریم با اتحاد همه آزادگان جهان به زودی شاهد پایان دادن به اشغال
از چنگال صهيونيست جنایتکار باشيم .همچنين خواستار پرهيز از تفرقه در مسئله فلسطين بوده تا خواب صهيونيست برای
تحقق

شعار

از

نيل

تا

فرات

به

گور

سپرده

شود.

در بخش دیگری از بيانيه تاکيد شده است :ما رژیم صهيونيستی را نماد ظلم ،تجاوز ،غصب و اشغالگری و منشا بحران و نا امنی
در سطح منطقه وجهان می شناسيم و ادامه شهرک سازی در مناطق اشغالی را محکوم کرده ،خواستار توقف آن هستيم.
همچنين طرحهای ناعادالنه و ظالمانه و برپایی كنفرانسهای به اصطالح صلح را نوعی فرصتسوزی و امتيازدهی به رژیم غاصب
صهيونيستی دانسته و از سازمانهای بينالمللی میخواهيم سياستها و رفتارهای جانب دارانه خود در حمایت از جنایت
اشغالگران را پایان داده و با عبرت از خطاهای خود ،برای احقاق حقوق مشروع فلسطينيان اقدام جدی به عمل آورند.

همچنين در این بيانيه خاطرنشان شد :ما شرکتکنندگان در این سمينار هرگونه بیتوجهی و سكوت مدعيان دروغين تمدن و
دموكراسی و سازمانهای به اصطالح حامی حقوق بشر و نيز برخی دولتهای غربی نسبت به وضعيت اسفبار مردم تحت
محاصره غزه را شدیدا محكوم كرده و مصرانه از آنها میخواهيم با تالش همه جانبه و اتخاذ تصميمات مناسب هرچه سریعتر از
ادامه جنایات وحشيانه رژیم صهيونيستی در نوار غزه جلوگيری كنند و با اقدامات موثر خود به این نسل كشی آشكار پایان
بخشند.

حاضرین در این سمينار در بيانيه خود تصریح کردند :ما ایجاد یک حکومت فلسطينی بر اساس خواسته مردم آن کشور را تائيد
کرده و خواستار رعایت تمامی قطعنامه های صادره از سوی سازمان ملل و بازگشت آوارگان به سرزمين مادری خود هستيم.

عالوه بر این ،در این بيانيه آمده است :ما شركتكنندگان در این سمينار از اندیشمندان نخبگان و اصحاب رسانه در سطح جهان
بهویژه در كشورهای منطقه آمریکای التين و خاورميانه میخواهيم تا نسبت به افشاء جنایات رژیم اسرائيل و دفاع از حقوق حقه
مردم فلسطين اقدام کنند و به افراد غافل و یا وابسته و نيز رسانههای همسو با جنایات آمریكا و اسرائيل كه عليه آرمان فلسطين
مظلوم توطئه میكنند هشدار داده و آنان را به درك و عمل به رسالت انسانی و رسانهای خود در دفاع از حقوق مظلوم و بيان
حقایق

میخوانيم.

فرا

شرکتکنندگان در سمينار در این بيانيه تاکيد کردند :ما خواسته های تاریخی مردم فلسطين را شامل موارد زیر مورد توجه قرار
می دهيم و خواستار عمل کردن به آنها هستيم :پایان دادن فوری به اشغال نظامی و استعمار سرزمينهای عربی و تخریب دیوار
حائل که در سال  2662در نوار غزه ساخته شده است و خانواده های فلسطينی را تجزیه و آنها را از حقوق اوليه خود محروم کرده
است؛ شناسایی حق استقالل ،حاکميت و برابری برای مردم فلسطين؛ رعایت و تضمين حق بازگشت آورگان به وطن اصلی که
از

سال

0491

با

ایجاد

یک

جانبه

حکومت

رژیم

صهيونيستی

از

آنها

صلب

شده

است.

شرکت کنندگان در بخش پایانی بيانيه ضمن تاکيد بر آزادی هزاران زندانی سياسی در بند نيرویهای اسرائيلی خواستار قطع
یکجانبه توافق تجارت آزاد ميان مرکوسور و رژیم صهيونيستی ،فسخ قراردادهای دفاعی برزیل با این رژیم ،اخراج شرکتهای
اسرائيلی مشارکت کننده در مناقصات دولتی در برزیل ،ممنوعيت استقرار و حضور شرکتهای اسرائيلی در برزیل ،اخراج
شرکتهای اسرائيلی عالقمند به مشارکت در امور زیربنایی بازیهای المپيک و جام جهانی و همچنين حمایت تمامی مردم
جهان از مسئله فلسطين از سوی دولت برزیل و مردم آزادیخواه شدند.

90/06/07 - 10:51
شماره65566163666330 :

کمیسیون حقوق بشر مجلس برزیل تصویب کرد

حمايت کامل برازيليا از عضويت دائم فلسطين در سازمان ملل متحد
خبرگزاری فارس :کميسيون حقوق بشر و اقليتهای مجلس نمايندگان برزيل با تصويب اکثريت اعضاء حمايت کامل
خود از عضويت دائم دولت فلسطين در سازمان ملل متحد را اعالم کرد.

به گزارش خبرنگار فارس از منطقه آمریکای التين ،کميسيون حقوق بشر و اقليتهای مجلس نمایندگان برزیل با
تصویب اکثریت اعضاء ،حمایت کامل خود را از الحاق دولت فلسطين به سازمان ملل متحد اعالم کرد.

کميسيون حقوق بشر مجلس نمایندگان برزیل با تصميم اکثریت اعضاء ،از ایجاد حکومت فلسطينی بر اساس
مرزهای سال  0401و همچنين به رسميت شناختن بيت المقدس شرقی به عنوان پایتخت دولت فلسطينی در
سازمان ملل متحد حمایت خواهد کرد.

در خواست تشکيل دولت فلسطينی در ماه سپتامبر از سوی تشکيالت خودگردان فلسطين مطرح خواهد شد.

در این کميسيون اعالم شد :وظيفه سازمان ملل متحد منطبق بر حقوق بينالملل و نيز قطعنامههای صادره از سوی
آن ،شامل قطعنامه  010در سال  0491که حکومت فلسطين را به رسميت شناخته است ،تصویب پذیرش دولت
فلسطين به عنوان یک عضو دائم است.

همچنين این کميسيون تاکيد کرد :یک صلح پایدار و عادالنه از طریق ایجاد قطعی حکومت فلسطين ميسر خواهد بود.
تائيد حکومت مستقل فلسطين با خاتمه اشغال و شهرکسازی و نيز بازگشت آوارگان ،براساس قطعنامههای

سازمان ملل متحد حرکتی در جهت حقوق بشر و حقوق بينالمللی است.

کميسيون حقوق بشر مجلس نمایندگان برزیل خاطرنشان کرد :حمایت از مردم فلسطين حمایت از تمامی ملل در
مسير صلح ،عدالت و آزادی است.

در ماه مارس دولت فلسطين اعالم کرد ،درماه سپتامبر مساله به رسميت شناختن دولت مستقل فلسطينی در
مرزهای  0401در منطقه کرانه باختری رود اردن و نوار غزه با پایتختی بيتالمقدس شرقی را در سازمان ملل متحد
مطرح خواهد کرد.

این پيشنهاد از سوی رژیم صهيونيستی ،آمریکا و برخی کشورهای غربی که این اقدام را یکجانبه دانسته و
خواستار ازسرگيری مذاکرات صلح هستند ،مورد انتقاد قرار گرفت.

رژيم صهيونيستی با وجود انتقادهای بينالمللی ،در جنگ شش روزه سال  0401سرزمينهايی از شرق
بيت المقدس ،کرانه باختری و نوار غزه را نيز به ساير مناطق اشغالی تحت تصرف خود الحاق کرد.

تاکنون بيش از  066کشور به طور رسمی کشور مستقل فلسطين را بر مبنای مرزهای  0401که سرزمينهای
متعلق به فلسطينيان قبل از تهاجم رژیم صهيونيستی در جنگ شش روزه را شامل میشود ،به رسميت
شناختهاند.
بسياری از کشورهای آمريکای التين نظير برزيل ،آرژانتين ،اکوادور ،شيلی ،اروگوئه ،السالوادور و هندوراس کشور
مستقل فلسطين را به رسميت شناختهاند.

بسم هللا الرحمن الرحیم

امام موسی صدر احیا کننده عزت و شرف انسانی
پیام دکتر محسن شاطرزاده سفیر جمهوری اسالمی ایران در برازیلیا
بمناسبت سی و سومین سالگرد ناپدید شدن امام موسی صدر

 1شهریور  29 -1891آگوست 2111
مسجد محمد رسول هللا – سان پائولو – برزیل

بیش از  12هزار روز یا  88سال از ناپدید شدن بزرگ مرد عرصه دین و سیاست ؛ پایه گذار مقاومت
اسالمی ؛ یاور محرمان ؛ احیا کننده عزت وشرف شیعیان لبنان و پرچمدار تقریب مذاهب یعنی امام
موسی صدر می گذرد.

امام موسی صدر خورشیدی بود که روشنایی بخش کانون محرومان و ستمدیدگان لبنانی شد .

بزرگی و عظمت او باعث اقتدار ؛ انسجام ؛ عزت تاریخی و بازسازی هویت شیعییان لبنان شده و باعث
فخر شیعه و مسلمانان شد .

او پرچمدار حرکت گفتگوی ادیان و تقریب مذاهب در لبنان و وحدت بخش جامعه از هم گسیخته لبنان
بود .

حرکت عظیم امام موسی صدر در پایه گذاری نهضت محرومان و جنبش امل نه تنها اقتدار شیعیان را
دو چندان کرد بلکه موجب تشکیل جنیش مقاوت اسالمی در مقابله با رژیم صهیونیستی شد که میوه و
ثمرات ارزشمند آنرا در جنگ  88روزه وخوار و ذلیل کردن رژیم صهیونیستی به عیان شاهد بوده ایم
و همین راه و روش بود که الهام بخش مقاوت فلسطین برای مقاومت و مبارزه رهایی بخش خود شد ؛
امری که با تشکیل حرکتهای اسالمی حماس و حزب هللا در صحنه فلسطین و نهایتا پیروزی غرور
آفرین آنان در جنگ  22روزه را نظاره گربوده ایم.

متاسفانه کور دالن و سیاه اندیشان تاب تحمل خورشید نورانی امام موسی صدر را نداشته و با حرکتی
بزدالنه ؛  88سال پیش اورا ربوده و جامعه انسانی را از نعمت وجود ایشان محروم ساختند  .هم اکنون
 12هزار روز از ناپدید شدن این عالم وارسته و رهبر بزرگ می گذرد ولی دلهای مشتاقان او چشم به
انتظار نشسته تا جمال مبارکش را رویت کنند .

قطعا لحظه دیدارخورشید نزدیک است.

پارامترهای قدرت در جهان امروز
سخنرانی سفیر جمهوری اسالمی ایران در دانشگاههای برازیلیا؛ یو دی اف ؛ میناس جرایس ؛ پارانا و
سان پائولو
 1831و  1833و 1839

 -1مردمساالری و تکیه به آراء واقعی مردم
 رئیس جمهور ایران از جنس مردم و از میان متن مردم است. آشنای به مشکالت و نیازهای واقعی مردم است. زبان گویای رنجها و نیازهای مردم است. تقویت کننده جایگاه مردم در نظامات تصمیم گیری در کشور است.*نتیجه مردمی بون رئیس جمهور:
الف) وحدت ملی و یکپارچگی
ب ) اقتدار ملی
 -2عدالت اجتماعی و مبارزه با فقر و تبعیض
 عدالت گم شده بزرگ جوامع امروزی فقر و تبعیض درد بزرگ جوامع امروزی احیای عدالت اجتماعی در جامعه احیای اعتماد جامعه و موجب اقتدار و یکپارچگی جامعهمی شود.
 احیای عدالت اجتماعی موجب فوران انرژی عظیم توده های محروم و مورد ظلم در جوامعامروزی می شود.
 -8استقالل علمی و اقتدار تکنولوژیک
 علم یعنوان ابزار قدرتهای زورگو و ظالم لزوم بومی کردن علوم مدرن و استقالل در کسب دانشهای روز  --------------اقتدار علمیو تکنولوژیک
 لزوم تسلط به تکنولوژیهای روز و حل مشکالت جوامع و کم کردن نیاز به کشورهای شمال همکاریهای جنوب – جنوب در زمینه کسب استقالل علمی و اقتدار تکنولوژیک پیشرفتهای جمهوری اسالمی ایران در زمینه های نانو تکنولوژی ،بیو تکنولوژی،سلولهای بنیادی ،هوا و فضا ،هسته ای ،فیزیک و کامپیوتر

 -4جامعه توحیدی ،انسانهای موحد و ایستادگی در مقابل زور و ظلم
 یکپارچگی و اقتدار جامعه موحد هراس نداشتن از قدرتهای پوشالی مبارزه با دشمن با توکل بر خدا و اطمینان به پیروزی ایمان به نتیجه راه و مسیر انتخاب شده  --------اقتدار ،ایستادگی و استحکام جامعه دربرابر دشمنان گوناگون
 وحدت استراتژیک با جوامع تحت ظلم و استثمار  -------ایران ،عراق ،افغانستان ،لبنان،فلسطین ،ونزوئال ،بولیوی ،آفریقا و ..

پارامترهای قدرت درجهان کنونی با نگاهی به ایران
بعنوان یک قدرت منطقه ای در خاور میانه
دکتر محسن شاطرزاده
سخنرانی سفیر جمهوری اسالمی ایران در موسسه ژتولیو وارگاس

سان پائولو –  12خرداد 1891

آنچه در این جلسه به آن پرداخته  .به بحث گذاشته خواهد شد:
 -1مروری مختصر بر تحوالت نظام بین الملل در طی دو دهه گذشته
 -2فاکتورها و پارامترهای قدرت ملی و منطقه ای
 -8نگاهی به ویژگی های و توانمندی های ایران به نسبت کشورهای منطقه خود
 -4نگاهی به روابط ایران و برزیل
 -5پرسش و پاسخ

الف -ویژگی های جهان متحول کنونی (پس از جنگ سرد)

 -1پایان نظام بین الملل دوقطبی دوران جنگ سرد با فروپاشی شوروی
 -2گسترش تعداد کشورهای جهان از حدود  51کشور مستقل به نزدیک یه  211کشور

 -8گسترش وابستگی متقابل کشورهای جهان و گسترش روند جهانی شدن در عرصه های مختلف
و در نتیجه:
 .aگسترش حوزه اختیار و عمل کشورها خارج از حصار دو قطبی گذشته برای برقراری
ارتباطات و تعامالت منطقه ای وبین المللی،
 -4تالش ناموفق امریکا برای تحمیل نظام تک قطبی و یکجانبه گرایانه در طی دو دهه گذشته از
جمله با استفاده از قدرت سخت افزاری و نرم افزاری خود همچون توسل به جنگ و تحریم
علیه کشورهای مخالف خود به بهانه های مختلف
 -5مخالفت اکثریت کشورهای جهان با تک قطبی گری و تاکید بر چندجانبه گرایی و مشارکت همه
در تصمیم گیری ها و ترتیبات اقتصادی و سیاسی جهانی
 -6تقویت و گسترش نومنطقه گرایی و ایجاد بلوک های اقتصادی و سیاسی در مناطق مختلف در
جهت همگرایی و همبستگی بیشتر کشورهای در حال توسعه ،مثل :آسه آن ،گروه  ،11جنبش
عدم تعهد ،سازمان کنفرانس اسالمی ،شانگهای ،مرکوسور ،بریک ،ایبسا ،گروه  ،21گروه 15
و .....
 -1بحران مالی جهانی در سال  2113و ..

ب -نتیجه تحوالت مذکور:

 oافول بیش از پیش هژمونی امریکا و قدرت های سابق جریان اصلی روابط بین الملل
( )Mainstreamدر سیطره بر امور جهانی،

 oناتوانی این کشور ها در حل مشکالت سیاسی و اقتصادی جهانی و تامین صلح ،امنیت
و توسعه انسانی همه جوامع
 oفراهم شدن بیش از پیش فضا بیشتر برای نقش آفرینی قدرت های منطقه ای و قدرت
های نوظهور در ترتیبات نظام جهانی جدید مبتنی بر چندجانبه گرایی روز افزون

ج -چشم انداز جهان آینده:

با روند طی شده در طی چند دهه گذشته ،قطعا جهان آینده ،جهانی مبتنی بر:

 چندجانبه گرایی،
 نقش و مسئولیت بیشتر برای کشورهای نوظهور و قدرت های منطقه ای در عرصه صلح،
امنیت و توسعه جهانی،
 گسترش توجه به عدالت اجتماعی،
 برابری و رفع تبعیض ها و غیره خواهد بود.
(صرفا برای توضیح – بدون نمایش در صفحه):
با این وجود طبیعی است که به دلیل تفاوت در برخورداری از توانمندیها و پتانسیل های گوناگون،
نقش برخی کشورها در این عرصه پررنگ تر و تقویت خواهد شد.
به همین نگاهی داریم به عوامل و پارامترهای تعیین کننده نقش و قدرت کشورها در عرصه داخلی
و خارجی:

د -پارامترهای سنتی تعیین کننده قدرت کشورها

 اقﺘﺼادي :تﻮلﻴﺪ ناخالﺺ داخلي ،بﺪهي خارجي ،ﻃﻮل خﻄﻮط ریلي ،ﻃﻮل راه آسفالﺘه،
مﻮازنه تﺠاري ،درآمﺪ خالﺺ سﺮانه

 منابع ﻃﺒﻴعـي :نفت ،گاز ،معادن و ....

 ویژگی های سﺮزمﻴﻨي :مﺴاحﺖ ،تﺮاكﻢ نﺴﺒي جﻤعﻴﺖ ،مﻴﺰان بارنﺪگي ساالنه ،شﻜﻞ
سﺮزمﻴﻦ ،ﻃﻮل سﻮاحﻞ ،مﺠاورت با تﻨگههاي اسﺘﺮاتﮋیﻚ ،تعﺪاد هﻤﺴایگان ،مﻮقعﻴﺖ
تﺮانﺰیﺖ و ...

 اجﺘﻤاعي :تعﺪاد جﻤعﻴﺖ ،امﻴﺪ به زنﺪگي ،نرخ مﺮگ و مﻴﺮ ،نﺮخ سﻮاد ،افﺮاد زیﺮ خﻂ فقﺮ،
انسجام قومی ،نژادی و مذهبی و ....
 نﻈامي :تعﺪاد نﻴﺮوهاي مﺴلح ،بﻮدجه دفاعي سالﻴانه ،سهﻢ بﻮدجه از  ،GDPسﺮانه بﻮدجه
دفاعي ،تعﺪاد هﻮاپﻴﻤاهاي جﻨگي ،تعﺪاد بالگﺮدها ،تعﺪاد شﻨاورهاي رزمي ،نﺴﺒﺖ تعﺪاد
نﻴﺮوهاي مﺴلح به جﻤعﻴﺖ ،سالح اسﺘﺮاتﮋیﻚ و تﺠﺮبه جﻨگي
 فﺮهﻨگي :جهانگﺮدي ،تعﺪاد روزنامه ،سﺮانه روزنامه ،تلﻮیﺰیﻮن و رادیﻮ ،سﺮانه تلفﻦ ثابﺖ
و سﻴار  ،كاربﺮان ایﻨﺘﺮنﺖ

 ویژگی های نظام سﻴاسي :نوع نظام سیاسی ،ثبات سیاسی :كﻮدتاها ،انﺘﺨابات و غیره

 علﻤي و فﻨاورانه :تعﺪاد دانﺸگاهها و مﺆسﺴات آمﻮزش عالي ،تعﺪاد اساتﻴﺪ و دانﺸﺠﻮیان،
تعﺪاد مﺠلههاي علﻤي و ...

ه -چالش های جدید:

 گسترش تمایل به سمت مردم ساالری در کشورها و مناطق مختلف

 گسترش خواست عدالت جویی و رفع تبعیض ها و نابرابری در داخل جوامع از یک سو و
در بین جوامع و کشورهای مختلف از سوی دیگر
 توجه به علوم و فناوری های جدید و نوین

ایران به عنوان یک قدرت منطقه ای (با توجه به فاکتورهای مذکور)
(صرفا برای توضیح – بدون نمایش در روی صفحه):
قﺪرتهاي مﻨﻄقه اي را می توان به عنوان قﺪرت هایي تعریف نمود که در سﻄح یﻚ مﻨﻄقه جغﺮافﻴایي
مشخص عﻤﻞ كـﺮده و داراي ویژگی ها و توانایی های عملی و بالقوه برجسته تری از نظر
اقتصادی و منابع  ،جغرافیایی ،اجتماعی ،نفوذ سیاسی ،علمی و فناوری و دیگر عوامل قدرت به
نسبت دیگر کشورهای آن منطقه هﺴﺘﻨﺪ.
نسبی بودن قدرت بویژه هنگام بررسی قدرت های منطقه ای که قدرت هر کشور به نسبت همان
منطقه در نظر گرفته می شود.
با توجه به این فاکتورها و عوامل ،در بخش بعدی جایگاه و موقعیت ایران طبق فاکتورهای فوق
الذکر به عنوان یک قدرت منطقه ای در منطقه خاورمیانه و خلیج فارس مورد بررسی قرار می
گیرد:

ایران به عنوان یک قدرت منطقه ای (با توجه به فاکتورهای مذکور)
 -6اقﺘﺼادي:
 .aتﻮلﻴﺪ ناخالﺺ داخلي 365 :میلیارد دالر 16 :مین اقتصاد جهان ،بزرگترین اقتصاد
منطقه خلیج فارس و دومین اقتصاد بزرگ خاورمیانه
 .bمﻮازنه تﺠاري 99 :میلیادر دالر
 .cدرآمﺪ خالﺺ سﺮانه :حدود  11511دالر
 -3منابع ﻃﺒﻴعـي:
 .aنفت %11 :کل منابع نفت جهان و چهارمین کشور دارنده و تولید کننده منابع نفت
 .bگاز %11 :منابع گاز جهان و دومین کشور دارنده منابع گاز
 .cبرق :تولید  63هزار مگاوات برق ساالنه  -معادن و ....
 -5ویژگی های سﺮزمﻴﻨي :مﺴاحﺖ 1643 :هزار
 .aدارای ﻃﻮالنی ترین ساحل خلیح فارس،
 .bمﺠاورت با تﻨگههاي اسﺘﺮاتﮋیﻚ

 .cکرویدور شمال – جنوب و شرق به غرب (مهم ترین مﻮقعﻴﺖ تﺮانﺰیﺖ منطقه)

 -0ویژگی های نظام سﻴاسي:
 .aنظام سیاسی دموکراتیک
 .bبرگزاری بیش از  81انتخابات در طی  81سال گذشته،
 .cانتخابات تمامی مقامات کشور با رای مردم
 -3اجﺘﻤاعي:
 .aتعﺪاد جﻤعﻴﺖ 15 :میلیون
 .bنﺮخ سﻮاد:
 .cافﺮاد زیﺮ خﻂ فقﺮ
 .dاکثریت قریب به اتفاق مسلمان و ....
(صرفا برای توضیح – بدون نمایش در روی صفحه):
همانطور که مشاهده می کنید پتانسیل های و توانمندی های ایران در سطح منطقه از جنبه های مختلف
سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی ،جغرافیایی و غیره باعث مطرح شدن آن به عنوان قدرتی غیرقابل انکار و
بازیگر اصلی منطقه خاورمیانه شده است.
هنگامی اهمیت و این موضوع روشن تر می شود که به احترام و جایگاه ویژه ایران در بین کشورهای
منطقه از جمله در عراق ،افغانستان ،سوریه ،مصر ،بحرین ،و دیگر کشورهای منطقه نگاه کنیم.
مضافا بر این تمامی تحوالت اخیر منطقه خاورمیانه و شمال افریقا نیز به اذعان تمامی دوستان و
دشمنان ملت ایران باعث تقویت بیش از پیش ایران و ارتقای جایگاه ایران به عنوان بازیگری تعیین
کننده در سطح منطقه شده است.

با این توضیحات ذیال توضیحات جزئی تری از جنبه های مختلف توسعه اقتصادی ،علمی و اجتماعی
ایران آورده شده است.

سفیر ایران":ما یهودیت را به عنوان مذهبی الهی محترم می شماریم":
حدود  11دانشجو ،یکی از تاالرهای کوچک سخنرانی بنیاد ژتولیو وارگاس در سان پائولو را
پر کرده بودند .در حالیکه محسن شاطرزاده بر روی یک پرده بزرگ ،داده های اقتصادی
کشورش را نشان می داد ،دانشجویان که خسته و ناراحت بودند ،روی دفترچه هایشان اشکالی
کشیده و خط خطی می کردند ولی طولی نکشید که سفیر ،جوش و خروش حضار را برانگیخت.
همین کافی بود که وی از موضوعی که پر بحث ترین موضوع دیپلماسی جمهوری اسالمی
است ،حرف بزند :موضوع روابط با اسرائیل.
در دانشکده روابط بین المللی  ، FGVروز پنجشبه ( 2ژوئن) شاطرزاده در سخنرانی خود
گفت " :اختالفی بین مسلمان ها و یهودی ها وجود ندارد .ما یهودیت را به عنوان یک مذهب
الهی محترم می شماریم" .اختالف بین پارسی ها و اسرائیلی ها از سال  2115بدتر از گذشته
شد یعنی از وقتی که رئیس جمهور محمود احمدی نژاد اعالم کرد که دولت اسرائیل می بایستی
" از روی نقشه محو شود" و عالوه بر این به رسمیت نشاختن هولوکاست که موجب قربانی
شدن شش میلیون یهودی در طول جنگ جهانی دوم ( ) 1989-1948گردید.
شاطر زاده در سخنرانی اش که اندکی بیش از یک ساعت طول کشید ،گفت که یهودیت را رد
نمی کند و با یهودی ها مساله ای ندارد با وجود این ،در توجیه اظهارات جنجالی احمدی نژاد،
وی از خود نگرانی نشان نداد و انتقاداتش از دولت های آمریکا و اسرائیل بی حد و اندازه بود.
وی با اشاره به افشاگری ها در مورد تجاوز به حقوق بشر در سرزمین های فلسطین اشغالی
توسط اسرائیلی ها ،گفت  " :اسرائیل یک غده سرطانی در خاورمیانه است .بزرگترین جنایات
انسانیت در اسرائیل ایجاد شده اند"  .وی در توجیه گفته هایش ادامه داد  " :گروهای جنایتکار
صهیونیستی در خاورمیانه وجود دارند که به نام یهودیان فعالیت می کنند .صهیونیسم یک
ایدئولوژی بر پایه مبرا سازی از جرم و تقصیر است"  " ،به بهانه کشتار یهودیان در اروپا (
در دوره جنگ جهانی دوم ) یک کشور برای یهودیان ایجاد کردند .چرا کشوری در آلمان ایجاد
نکردند؟ چرا فلسطینی ها باید بهای آن را بپردازند؟ آنها (اسرائیل) سرزمین فلسطین را اشغال
می کنند .اسرائیل منافع مربوط به انرژی در آن منطقه دارد .می توانید در منابع بگردید .کسی
که اسرائیل را ایجاد کرده این هدف را نداشته است".
پایان دیکتاتورها:
شاطرزاده در مورد بحران های اخیر سیاسی در کشورهای عربی نیز نظر داد .از نظر وی دنیا
در دوره " پایان رژیم های ستمگر بسر می برد" ،عصری که می توانیم بگوئیم قسمت بیشتر
کشورها در تصمیم گیری های جهانی از چند جانبه گرائی حمایت می کنند.
او از  14دیکتاتور در مناطق مختلف دنیا نام برد که رژیم های آنها از حمایت سیاست خارجی
آمریکا برخوردار بوده است .شاطرزاده در بین سایرین از بن علی تونس  ،از عراق صدام

حسین (  ) 2118-1919از مصر انوار السادات (  ) 1911-1931و از آرژانتین رافائل ویدال
(  ) 1916-1936یاد کرد .به عالوه از آخرین شاه ایران محمد رضا پهلوی ( 1919-1941
) نیز نام برد .وی گفت  " :کافی است به تمامی این اسامی نگاه کنید .آنها توسط آمریکا حمایت
می شدند .ولی دیگر تمام شده است" .با وجود این ،از رژیم دیکتاتور سابق حسنی مبارک (
 ) 1931-2111نامی نبرد .وی اضافه کرد که  " :گسترش (اعتراضات) در آن منطقه نشان
می دهد که وضع دیگر اینگونه نخواهد ماند".
این دیپلمات در مورد عدم انتقادات جامعه بین المللی نسبت به سرکوبی جناح مخالف دولت در
بحرین هشدار داد ( اکثریت بحرین شیعه هستند و از نظر تاریخی توسط ایرانیان حمایت می
شوند) .در هیچ موردی از اختالفات در لیبی و یا در بحران سیاسی که دولت بشار االسد با آن
روبرو است و ایران به طور تاریخی روابط خوبی با آن دولت دارد ،ذکری به میان نیاورد.

روزنامه  :سایت اینترنتی ) UOLنوشته :دانیال کامبائروا – سانپائولو ) مورخ  12 :خرداد
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“Iran’s role as regional power” – Embaixador Mohsen
Shaterzadeh
27 maio 2011 Sem Comentários

(25/05/11)
O Centro de Relações Internacionais da FGV convida para a palestra intitulada “Iran’s role as a
regional power”, com o embaixador iraniano Mohsen Shaterzadeh. O evento será seguido de
debate e se realiza no dia 2 de junho, às 11 horas, na sala 5000 (5º andar) da Escola de Economia
de São Paulo da Fundação Getulio Vargas.Situado entre a Turquia e o Iraque no Oeste e o
Afeganistão e o Paquistão no Leste, o Irã ocupa um espaço de grande importância estratégica no
cenário global. É um dos atores chave no contexto da primavera árabe, da reconstrução do
Estado iraquiano, e da guerra no Afeganistão. Além disso, é um importante fornecedor de
petróleo para a China e a Índia, reforçando seu papel de ponte entre o Oriente Médio e a Ásia.
Durante o governo Lula, o Brasil procurou posicionar-se como mediador entre o Irã e as
potências ocidentais que acusaram o Irã de violar o Tratado de Não-Proliferação. Em maio de
2010, a Turquia, o Brasil e o Irã assinaram um acordo nuclear que foi rejeitado pelo Ocidente.
Apesar da questão nuclear, pouco se sabe da perspectiva iraniana sobre os importantes eventos
no Oriente Médio e na Ásia Central e sobre a ascensão das potências emergentes e suas
implicações para a ordem global. Como o Irã tenta se posicionar no século 21, e qual é o futuro
das relações entre o Brasil e o Irã?
A palestra será em inglês e sem tradução simultânea. A mediação do debate será feita pelos
professores da FGV Oliver Stuenkel e Guilherme Casarões. O evento é aberto a todos e não há
necessidade de inscrição.
O Centro de Relações Internacionais é sediado no CPDOC/Escola de Ciências Sociais e História
da FGV.
Iran’s role as a regional power
Embaixador Mohsen Shaterzadeh
2 de junho, 11h
Local: EESP-Fundação Getulio Vargas – sala 5000, 5º andar
Rua Itapeva, 474, São Paulo
CPDOC/FGV
Centro de Relações Internacionais da FGV
Internet: http://www.fgv.br/cpdoc/ri

Embaixador do Irã defende nova governança a nível mundial
Aviso / Acontece no UDF
Data: 17/05/11 - 18:31

Embaixador do Irã defende nova governança a nível mundial
“Existe esta esperança em nós, que não é longe, da unicidade entre os países islâmicos”,
declara Mohsen Shaterzadeh
Qual o futuro do Oriente Médio? O que vemos pela TV é realmente verdade ou parte desta? História do
Irã, cientistas e poetas renomados. Há todo um país que desconhecemos, principalmente se falarmos
do noticiário internacional. Nada de conflitos armados, terrorismo ou política antiamericana. Foi para
falar abertamente sobre outros aspectos, que os alunos de Relações Internacionais e Ciências Políticas
do UDF receberam nesta segunda-feira, 16, o embaixador do Irã, em Brasília, Mohsen Shaterzadeh.
Doutor em Engenharia de Materiais pela Universidade Tecnológica de Lyon, na França, Shaterzadeh
falou sobre a culinária e arquitetura regional, os incentivos para a ciência e as belezas de seu povo.
Com fotografias do país, ao fundo, o diálogo aberto com o embaixador foi intermediado por um
tradutor da Embaixada. Coordenador do curso de Relações Internacionais, Rafael Duarte ressalta a
importância do evento. “É importante receber informações cruas e não apenas o que vem enviesado
pela mídia. Precisamos cultivar este pensamento crítico de que mundo nós vivemos e de que mundo
nós queremos”, declara.
Perguntado como é ter uma mulher governando o país, em referência a presidenta Dilma, o
embaixador enalteceu o papel das mulheres na cultura islã. “Muitos governadores em nosso país tem
um assessor, que é mulher. Temos também hoje uma vice-presidente mulher. E nas Forças Armadas
são mais de 30 comandantes. Só a alfabetização da população feminina é de 99%. As mulheres estão
muito ativas na sociedade iraniana”, destaca.
Na palestra, Shaterzadeh falou também acerca dos movimentos populares, do programa iraniano e do
avanço do islamismo pelos países do sul. Segundo ele, atravessamos na atualidade um colapso e
surgimento das civilizações. “A descida das civilizações ocidentais está dando origem a uma civilização
popular, que começa pelos países islâmicos”. E ainda acrescenta: “O mundo atual testemunha grandes
conhecimentos, novos fenômenos. Estamos no final da era unilateralista no mundo. E os poderes
emergentes tem se mostrando cada vez mais”.
Veja as imagens no Flickr
O Centro de Relações Internacionais da FGV convida para a palestra intitulada "Iran's role as a
regional power", com o embaixador iraniano Mohsen Shaterzadeh. O evento será seguido de debate e
se realiza no dia 2 de junho, às 11 horas, na sala 5000 (5º andar) da Escola de Economia de São
Paulo da Fundação Getulio Vargas.

Situado entre a Turquia e o Iraque no Oeste e o Afeganistão e o Paquistão no Leste, o Irã ocupa um
espaço de grande importância estratégica no cenário global. É um dos atores chave no contexto da
primavera árabe, da reconstrução do Estado iraquiano, e da guerra no Afeganistão. Além disso, é um
importante fornecedor de petróleo para a China e a Índia, reforçando seu papel de ponte entre o
Oriente Médio e a Ásia. Qual é a perspectiva iraniana sobre os importantes eventos no Oriente Médio e
na Ásia Central? E qual é o futuro das relações entre o Brasil e o Irã?

A palestra será em inglês e sem tradução simultânea. A mediação do debate será feita pelos
professores Oliver Stuenkel e Guilherme Casarões. O evento é aberto a todos e não há necessidade de
inscrição.
O Centro de Relações Internacionais é sediado no CPDOC/Escola de Ciências Sociais e História da FGV.

In the name of God,
The beneficent, the merciful
Remarks by H.E. Dr. Shaterzadeh, Ambassador of Islamic Republic of Iran at the
AOG Farewell Luncheon Ceremony for Ambassadors of Pakistan and Sri Lanka
(Residence of Ambassador of Thailand - 31 March 2011)
Excellencies,
Mrs. and Mr. Ambassadors,
Dear Colleagues,
First of all, I would like to express my sincere thanks and appreciation to H.E. Chakarin Chayabongse,
Ambassador of Thailand for hosting this reception.
Dear Colleagues,
As you know, today we are all here to say goodbye to two of our dear friends, members of our group and
two dear colleagues:
H.E. Mr. Alamgir Bashar Khan Babar, Ambassador of Pakistan and H.E. Mr. Adam Mzanavee Jaufer
Sadiq, Ambassador of Sri Lanka.
During their staying here, we have made very good and friendly relationship with them.
We have benefited from their bold ideas, expertise and analysis. I am sure that this friendship will
continue in the future, as well.
In fact, it is a rule of life that one day we come and one day we leave. Particularly, for the diplomatic
missions that are normally for a specific limited period of time, it is more understandable.
I wish all the best and all the success for these dear friends in their personal and career life.

In the name of God,
The beneficent, the merciful
Speech of Dr. Shaterzadeh, Ambassador of Islamic Republic of Iran
On the AOG Luncheon Ceremony at the Residence of Ambassador of
Philippines - 28 June 2011

Your Excellency Senator Fernando Collor,
Excellencies Mrs. and Mr. Ambassadors,
As the Dean of the Asian Oceania Group, it is a great pleasure for me to
say hello and welcome all the colleagues and as well as our dear guest, at
this monthly luncheon ceremony of our group.
I would like to also thank Her Excellency, Mrs. Eva Bettita, ambassador of
Philippines, for hosting this luncheon.

Excellencies,
Today we have a dear guest among us: H.E. Senator Fernando Afonso
Collor de Mello. I know that all of you know very well the Senator, but
Let me briefly introduce him.
Senator Fernando Collor was born in a politician family of Alagoas in
1949. He was Educated in economics and journalism at the University of
Brasília.
He had been Mayor of Maceió, Alagoas (1979-1982), Federal Deputy for
Alagoas (1983-1986) and also Governor of the State of Alagoas (1987 1989).

In 1989, H.E. Fernando Collor, was elected as the President of the
Republic as the first elected president since 1960 which he served for two
years (from 1990 to 1992).
In 2006, he was elected to the Brazilian Senate representing state
of Alagoas. He is now, Chairman of the Senate Commission of Foreign
policy and National Defense.
During the past years, Senator Collor has been member of different
commissions at Senate including: Foreign policy and National Defense,
Infrastructure, Environment, Economic Cooperation, etc.
Now, with this very brief introduction, we here to his Excellency, Senator
Collor’s Speech.

In the name of God,
The beneficent, the merciful
Speech of Dr. Shaterzadeh, Ambassador of Islamic Republic of Iran
On the AOG Luncheon Ceremony at the Residence of Ambassador of Nepal
31 August 2011

Your Excellency Dr. Marcio Pochmann

,

Excellencies Mrs. and Mr. Ambassadors,
As the Dean of the Asian Oceania Group, it is a great pleasure for me to
say hello and welcome all the colleagues and as well as our dear guest, at
this monthly luncheon ceremony of our group.
I would like to also thank His Excellency, Mr.
Ambassador of Nepal, for hosting this luncheon.

Phahumna Bikram Shah,

Excellencies,
Today we have a dear guest among us: Dr. Marcio Pochmann, President of
Applied Economic Research Institute (IPEA), the biggest strategic research
center in America.
This Institute is under responsibility of the President of the Republic, in the
Secretary of Strategic Subjects.
Let me briefly introduce him.
Since 14 August 2008, Dr. Marcio Pochmann is the president of IPEA.

Marcio Pochmann is Doctor in Economy, graduated from University of
Campinas.

He is specialist in Social Politic and labor market.

Since 1995, he is Professor of the University of Campinas

Since 1989, he is Researcher of the Center of Syndical Studies and
Economy of the Work in the University of Campinas.

During1997 and 1998, he was Executive Manager of the Center of Labor
Economy.

He is consultant of the Department of Statistical and Social Economy
Studies (DIEESE), the Brazilian Service of Support to the Micro and Small
Companies (Sebrae), and also Multilateral Organisms of United Nations,
as the International Labor Organization (ILO).

During 2001 to 2004, he was Municipal Secretary of the Development,
Work and Solidarity the State of São Paulo.
He is author of more than 20 books.
With this brief introduction, we here to Dr. Marcio Pochmann`s Speech.

مقاالت

برزیل و تبیین جایگاهی در نظم نوین جهانی

« امروزه دیگر نمی توان تلقی های گذشته از برزیل را به عنوان کشوری مقروض در دنیا تکرار کرد .این کشور
اکنون یکی از قدرت های نوظهوری است که با پشتوانه اقتصادی و سیاسی خود به دنبال کسب کرسی دائم در
شورای امنیت سازمان ملل است» .

در چند ماه اخیر ایران و برزیل شاهد تحوالت مهمی در روابط دو کشور بوده اند .بعد از
 11سال آقای سلسو آموریم وزیر خارجه برزیل از ایران دیدار و جناب آقای متکی نیز بعد از یک
وقفه  11ساله از برزیل دیدار نمود .گفتگوهای دو وزیر مسلماً سنگ بنای مهمی در معماری جدید
مناسبات دو کشور خواهد بود .اوج این ساختار در سفر روسای جمهور دو کشور که اولین تحرک
آن در ماه می با سفر جناب آقای احمدی نژاد به برزیل است ،متجلی خواهد شد.
امروزه دیگر نمی توان برداشت های گذشته از برزیل را به عنوان کشوری مقروض در دنیا
تکرار کرد .این کشور اکنون یکی از قدرت های نوظهوری است که با پشتوانه اقتصادی و سیاسی
خود به دنبال کسب کرسی دائم در شورای امنیت سازمان ملل است.
سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران در توسعه مناسبات با برزیل در مقوله تعمیق
مناسبات با کشورهای در حال توسعه موسوم به کشورهای جنوب است.
مهمترین مولفه هایی که باعث نزدیکی دو کشور شده نوع دیدگاههایی است که هر دو
رییس جمهور دارند .شعار هردو رییس جمهور تحقق عدالت اجتماعی و محرومیت زدایی است.
جمهوری اسالمی ایران در سالهای اخیر رشد قابل مالحظه ای در ابعاد مختلف اقتصادی و
اجتم اعی داشته و امروز کشور ما بعنوان یکی از کانون های مهم تولید علم ،فنآوری و علوم جدید

در منطقه آسیا و خاورمیانه بویژه در زمینه های انرژی  ،صنعت و معدن  ،تحقیقات  ،نانو تکنولوژی
و بیو تکنولوژی در آمده است .
نظام جدیدی از قدرت در جهان در حال شکل گیریست که در آن انحصار تولید علم و
صنعت از اختیار معدود کشورهای جهان خارج و کشورهایی مانند ایران و برزیل حرفی برای گفت
دارند .که قطعا ثمرات آن نصیب کشورهای در حال توسعه خواهد شد.
ایران و برزیل با توجه به شناختی که از وضعیت فعلی دنیا و جایگاه و نفوذ خود در سطح
جهانی کسب کرده اند ،عالقمند به برای توسعه روابط با یکدیگر هستند.
در دولت جناب آقای احمدی نژاد تالش بر اینست که همکاریهای ایران با کشورهای
آمریکای التین مبتنی بر اصول اولیه احترام متقابل و عدم دخالت در امور دیگری،گسترش یابد.
دیدار اخیر وزرای خارجه دو کشور افق جدیدی را در رابطه با همکاریهای دوجانبه در
تمامی جهات پدیدار نموده است .طرفین موافقت نمودند ضمن تشکیل کارگروههای تخصصی در
حوزه های مختلف ،تماسهای سیاسی خود را بعنوان پشتوانه ای موثر در پیشبرد اهداف جدید
ارتقاء بخشند .در این راستا توافق گردید آقای لوال رییس جمهوری برزیل نیز به ایران سفر نماید.
البته همانطور که رییس جمهوری اسالمی ایران در راس یک هیات بلند پایه اقتصادی به برزیل
سفر می کند .تاکید برزیل هم اینست که آقای لوال در راس هیاتی بلند پایه اقتصادی به ایران سفر
نمایند.

محسن شاطرزاده
سفیر جمهوری اسالمی ایران در برزیل

مقاله چاپ شده در روزنامه ایران  61آبان 7833

ایران و برزیل و ظرفیتهاي اقتصادي جنوب

همکاری های جنوب  -جنوب  ،ظرفیت ها و ضرورت ها

محسن شاطرزاده -سفیر جمهوری اسالمی ایران در برازیلیا

دنیای امروز شاهد تحوالتی اساسی و تغییراتی بنیادین درنظام بین الملل است  .از یک سو شاهد مرگ
یکجانبه گرایی بوده و از سوی دیگر بروز و ظهور دنیای چند قطبی یا به تعبیری جهان بدون قطب را
نظاره گر است که تولد قدرت های جدید در شرق و غرب دنیای امروز و به چالش کشیدن شدن نظام
سلطه و قدرت های مسلط غربی و ایده های نوین در طرح نظام جهانی از شاخصه های آن است.
جمهوری اسالمی ایران و جمهوری فدراتیو برزیل به عنوان دو کشور قدرتمند در میان باشگاه قدرت
های نو ظهور در شرق و غرب دنیا و در آستانه سفر ریاست جمهوری اسالمی ایران به برزیل می
توانند منشاء تحوالت جدیدی در دنیای امروزبوده و با توسعه همه جانبه همکاری های خود  ،فصل نوینی
را رقم زده و نقطه عطفی در فضای همکاری های جنوب  -جنوب ایجاد نمایند.
جمهوری فدراتیو برزیل به عنوان یکی از  01اقتصاد برتر دنیا و با جمعیتی معادل  011میلیون نفر و
تولید ناخالص داخلی بیش از  0011میلیارد دالر و منابع عظیم معدنی و انرژی و با سطح باالی دانش و
تکنولوژی و حضور موثر درمعادالت بین المللی حضوری قدرتمند در نیمکره غربی داشته و عضوی
موثر در باشگاه قدرت های نو ظهور است.
از طرفی جمهوری اسالمی ایران به عنوان بزرگترین کشور خاورمیانه و با جمعیتی بیش از  01میلیون
نفر  ،دارای منابع عظیم انرژی  ( ،دومین کشور دارای ذخایر گازی جهان و چهارمین کشور نفتی جهان
) به عنوان شانزدهمین اقتصاد جهانی و مسلط به دانش و تکنولوژی پیشرفته و حضور تاثیر گذار در
منطقه خاورمیانه و آسیای میانه و خلیج فارس  ،حضوری قدرتمندانه در این منطقه دارد و آنچه که
همکاری های دوکشور را از حساسیت ویژه ای برخوردار می کند همین ویژگی ها و مزایای دوکشور

در جهان جدید است که می تواند پایه های همکاری های جنوب  -جنوب را بیش از پیش مستحکم تر
سازد.
پتانسیل ها و ظرفیت های عظیم موجود در کشورهای جنوب و مزایا و ضرورت این همکاری ها بر
کسی پوشیده نیست معهذا در این مقاله به طور اختصار به برخی از آنها پرداخته می شود :

-1
0-0
0-0
3-0
4-0

پتانسیل ها و ظرفیت های موجود در کشورهای جنوب
وجود منابع عظیم انرژی
وجود مواد اولیه و معادن بی شمار
هزینه پایین نیروی کار
وجود نیروهای انسانی تحصیل کرده و با دانش و تخصص باال ( که بسیاری از آنها هم اکنون در
خدمت اهداف کشورهای شمال هستند ولی تمایلی قلبی آنها خدمت به کشور خودشان است)

 5-0هزینه پایین تولید
 0-0ظرفیت عظیم تجارت بین کشورهای جنوب
 0-0جمعیت عظیم کشورهای جنوب که بیش از  05درصد جمعیت کره زمین را تشکیل می دهد.
همه این پتانسیل ها و مزایا اقتضا می کند که چرخه کامل تولید و به تبع آن ارزش افزوده تولیدات در
میان همین کشورها شکل گیرید  .نگاهی به آمارهای موجود نشان می دهد که دنیای امروز اسیر یک
نوع بهره کشی و استثمار نوین است که غلبه بر آن یک ضرورت اجتناب ناپذیر است .بررسی وضعیت
شرکت های بزرگ چند ملیتی و برندهای معروف جهانی حکایت از این دارد که عمده تولیدات برندهای
برتر دنیا در کشورهای جنوب انجام می شود در حالیکه کشورهای جنوب بهره ای از ارزش افزوده
تولیدات آنها نمی برند .یک سوم از تولید ناخالص جهانی مربوط به برندهایی است که در کشورهای
شمال هستند ولی تولیدات خود را درکشورهای جنوب انجام می دهند  .ارزش تولیدات یکصد برند برتر
دنیا معادل تولید ناخالص داخلی  05کشور جنوب است.در صورتیکه درآمد کشورهای جنوب تولیدکننده
کمتر از  01درصد درامد صاحبان برند است .معنی دیگر این نوع روابط ظالمانه  ،بهره کشی و استثمار
نوین در قرن  00و جهان مدرن امروزی است در صورتیکه رشد اقتصادی موقعی می تواند پایدار باشد
که روابط انسانی سالم و بدون بهره کشی و استثمار وجود داشته و عدالت اجتماعی بر این روابط حاکم
باشد.

-2

ضرورت ها و روش های همکاری جنوب – جنوب

 0-0الزم است ارزش افزوده تولیدات از مواد اولیه تا محصول هایی در میان کشورهای جنوب باقی
بماند.

 0-0ضرورت دارد دانش فنی و تکنولوژی که تاکنون درانحصار کشورهای پیشرفته بوده در بین
کشورهای جنوب توسعه یابد.
کشورهای جنوب که بیشتر توسعه یافته هستند و دانش ها و تکنولوژی های روز را در اختیار دارند
بایستی انحصار موجود را شکسته و زمینه بسط دانش را به سایر کشورهای جنوب فراهم نمایند تا زمینه
توسعه آن کشورها و رفاه هر چه بیشتر مردم آنها فراهم آید .

 3-0کشورهای جنوب بایستی بر اساس مزیت های نسبی خود در حوزه های مختلف منابع طبیعی ،
انرژی معادن و مواد اولیه نسبت به گسترش تبادالت تجاری خود رفع نیازهای یکدیگر و توسعه یکپارچه
و رفع محرومیت زدایی اقدام نمایند .فراهم آوردن حداکثر تسهیالت ممکن و طراحی ترجیحات تجاری
بین کشورهای جنوب در این زمینه از ضرورت هاست.

 4-0امروزه ظرفیت های عظیمی در حوزه های مختلف صنعتی  ،کشاورزی ،تحقیقاتی و علمی در
کشورهای جنوب وجود دارد که می تواند جریان تبادل همکاری ها و اجرای پروژه های بزرگ زیربنایی
در بخش های مختلف انرژی  ،صنعت  ،معدن  ،کشاورزی  ،حمل و نقل  ،راه و ابنیه  ،ساختمان و ...
را توسط شرکت ها و متخصصان موجود درکشورهای جنوب  ،فراهم نموده و درجهت ساختن آینده ای
بهتر برای ملت های محروم و نیز اجرای پروژه های بین المللی به کار گرفته شود.
 5-0حوزه فعالیت های پولی و مالی به عنوان یکی از ابزارهای مهم برای توسعه بایستی مد نظر قرار
داده شود .تشکیل بانک های مشترک  ،بیمه های مشترک  ،بنیادها و موسسات مالی مشترک  ،همکاری
های بازارهای بورس با یکدیگر در جهان جنوب از ضرورت های اجتناب ناپذیر است و بستر توسعه
همه جانبه و اجرای پروژهای زیربنایی و بزرگ در کشورهای جنوب خواهد بود.

 0-0با توجه به اهمیت حمل و نقل در تبادل کاال و توسعه تجارت بین کشورهای جنوب  ،بایستی تشکیل
شرکت های مشترک حمل و نقل اعم از هوایی  ،دریایی و زمینی برای تبادالت هر چه مناسب تر و
ارزانتر کاال در بین کشورهای جنوب در دستور کار رهبران قرار گیرد.

 0-0صندوق های توسعه ای برای رفع محرومیت  ،فقرزدایی  ،گسترش بهداشت و نیز گسترش آموزش
و توسعه فضاهای فرهنگی ازضرورت هایی است که با همت جمعی از رهبران کشورهای جنوب قابل
تشکیل می باشد.
قطعا این ضرورت ها در میان رهبران دلسوز و مردمی درکشورهای جنوب به عنوان دغدغه های آنان
درجهت توسعه کشورشان و نیز رفاه ملت ها مطرح بوده و همبستگی و نزدیکی هر چه بیشتر این
رهبران به یکدیگر می تواند زمینه تحقق و عملیاتی شدن هر کدام از این ایده ها را فراهم نماید.

برزیل مورد احترام ملتها
مقاله روزنامه فولیا دو سان پائولو مورخ  01جوالی 0101

اقدام شوراي امنیت در تصویب قطعنامه دیگر علیه جمهوری اسالمی ایران عجوالنه و ناشی از
فشارهای قدرتهای سلطه گر و عدم استقالل رای این مجمع جهانی بود .این اقدام ناشي از شتابزدگی
آمریكا ونگرانی از عدم توانایي براي دست یافتن به اجماع در شوراي امنیت خصوصا بعد از امضا بیانیه
تهران بود .این اقدام تالشهاي مثبت کشورهای بزرگ تركیه و برزیل براي امضا و تحقق بیانیه تهران
در جهت مبادله سوخت را كه بر پایه احترام به حقوق ملتها و صادقانه و سازنده بود،در نظر نگرفت.
برزیل و ترکیه با رای ارزشمند و منفی خود به قطعنامه ثابت کردند که بر سر اصول خود در
حفاظت و حراست از حقوق بشر و رعایت حقوق حقه ملتها و مقابله با ظلم و ستم گری ایستاده اند و بر
احترام و عزت و کرامت خود در پیش ملتهای آزاده جهان افزودند  .امروز برزیل بیش از همیشه در بین
ملتهای جهان عزیز است و بعنوان پیش قراول کشورهای جنوب در راه احقاق حقوق از دست رفته
ملتهای آزاده و تغییر نظام ظالمانه و سلطه گر جهانی خود نمایی می کند  .امروز برزیل بدنبال رای
شجاعانه و ارزشمند خود در شورای امنیت به کانون توجه ملتهای ستم کشیده و مرجع نظم نوین جهانی
تبدیل شده است  .ملت برزیل باید برخود ببالد و جایگاه مهم خود را در نظام جدید جهانی ارج نهد .
رای منفی برزیل و ترکیه به قطعنامه تحریم جمهوری اسالمی ایران در سازمان ملل ،شوکی به
قدرتهای پیروز جنگ جهانی دوم وارد ساخته است .مهارت سه جانبه جمهوری اسالمی ایران  ،برزیل و
ترکیه در اجرای دیپلماسی قدرتمندی که به بیانیه تهران منجر شد ،باعث گردید که بعضی از اعضای دائم
شورای امنیت با مذاکراتی که پشت درهای بسته و به دور از چشم سایر اعضا برگزار کردند ،با سرعت
زیاد و بطور کامال غیرشفاف ،قطعنامه تحریم ایران را به تصویب برسانند تا بیانیه تهران و حرکت

جدیدی که توسط قدرتهای نوظهور در حال شکل گیری است ،تحت الشعاع قرار گیرد .بیانیه تهران به
منزله نقشه راه ،گام مثبت دیگر جمهوري اسالمي ایران در حمایت از دیالوگ و گفتگو بین ملتها و دولتها
در جهت ایجاد صلح و آرامش جهاني و مبین عزم راسخ تهران بر تعامل و همکاري با کشورهاي جهان
است
شوراي امنیت در یک بازي پشت پرده قطعنامه علیه فعالیت هاي صلح آمیز هسته اي علیه ایران
صادر کرد .اما به نظر می رسد آنچه که قدرتهای وامدار جنگ جهانی دوم سعی دارند آن را مخفی نگه
دارند و افکار عمومی را از آن منحرف سازند ،کامال بر مال گردیده است .چند عضو دائمی شورای
ا منیت و بویژه آمریکا تالش دارند با انحصاری نمودن موضوعات مهم بین المللی در حوزه های امنیت و
تجارت بین المللی و ایجاد انحصار برای شرکت های چند ملیتی خویش به هیچ کشوری اجازه ندهند که
وارد برخی حوزه های خاص در روابط بین الملل شوند .اتفاقی که در تهران افتاد بطور خالصه عبارت
از این این بود که ایران ،برزیل و ترکیه طی یک گفتگوی فشرده ؛ جدی و صمیمی و بر اساس احترام و
عدالت و صداقت در مدت زمان  01ساعت به تفاهمی دست یافتند که آمریکا و متحدانش در طول ماهها
از دست یابی به آن ناتوان بودند.
گفتگو و تعامل و احترام در صحنه امنیت جهانی ابزاری اجتناب ناپذیر است که دیگر نمی توان
از قدرتهای سلطه گر انتظار آنرا داشت  .آنها خود عامل ناامنی در جهان هستند و لذا ظهور قدرتمندانه
کشورهای بزرگی همچون برزیل و ترکیه و جمهوری اسالمی ایران در این صحنه که تبلور آن در بیانیه
تهران ظاهر گشته است زنگ خطر را برای قدرتهای سلطه گر و در راس آنها آمریکا به صدا در آورد.
بیانیه تهران نقطه آغازین تحوالت در روابط بین الملل و نقطه عطفی در تاریخ روابط بین لملل
بوده و در آینده تاریخ از آن به نیکی و عظمت یاد خواهد شد.
حضور قدرتمند کشور های در حال توسعه در عرصه های مشابه هرگونه تالش برخی اعضای دائم
برای انحصاری کردن شورای امنیت و عرصه های امنیت جهانی را ناکام خواهد گذاشت.
برزیل و ترکیه با مشارکت در اقدامی که به بیانیه تهران منتهی شد ،در واقع وارد حوزه ای شده اند که
بطور سنتی به قدرتهای سلطه گر اختصاص داشت و این موضوع تا حد زیادی نگرانی آمریکا و سایر
اعضای دائمی را توجیه می کنند .آنها نگران آنند که کشورهای مستقل و قدرتهای نوظهور وارد عرصه
حساسی مانند امنیت جهانی شوند که تا بحال به کشورهای دارای حق وتو اختصاص داشته است .این

موضوع بطور قطع باعث انزوای بیشتر کشورهای سلطه گر و ارتقای جایگاه کشور بزرگی همچون
برزیل شده است.
اتفاقی که با "بیانیه تهران" افتاد ،ورود رسمی قدرتهای نوظهور در عرصه تصمیم سازی در روابط بین
الملل بود .این دستاورد بسیار مهمتر از ورود به باشگاه اعضای دائمی شورای امنیت است زیرا
همانگونه که مقامات آمریکائی در ماههای اخیر بسیار بر آن تاکید کرده اند ،شرط عضویت دائمی
کشورها در شورای امنیت ،مطیع بودن و تائید کردن نظرات بزرگان این شوراست و داشتن استقالل
رای ،امتیازی منفی برای کشورهائی است که خواستار عضویت دائم هستند.
بدون تردید امروز برزیل با داشتن رهبران قدرتمند و مستقل و محبوب خود ،بیش از هر زمانی مورد
توجه افکار عمومی جهانی بوده و کشورهای دارای حق وتو و بخصوص آمریکا مجبورند جایگاه جدید و
مقتدرانه کشورهایی مانند برزیل و ترکیه را بپذیرند.
اکنون جهان شاهد شکل گیری جبهه ای است که در یک طرف آن ،دارندگان سالح هسته ای هستند که
عضویت دائمی شورای امنیت و حق وتو را "امتیاز ویژه و انحصاری" خود می دانند و در طرف دیگر
گروه عظیمی از کشورها قرار دارند که در مقابل این ساختار غیرمنصفانه و ناعادالنه صف آرائی کرده
اند .روندی که با صدور بیانیه تهران کامال آشکار گردید .تاریخ نشان می دهد که سلطه گران محکوم به
نابودی و تمکین به رای آزادیخواهان هستند.
محسن شاطر زاده
سفیر جمهوری اسالمی ایران در برازیلیا

بسمه تعالی
رای برزیل منفی برزیل و ترکیه به قطعنامه تحریم ایران در سازمان ملل ،شوکی به قدرتهای
پیروز جنگ جهانی دوم وارد ساخته است .مهارت برزیل و ترکیه در اجرای دیپلماسی قدرتمندی که به
بیانیه تهران منجر شد ،باعث گردید که آمریکائی ها با باج دادن به سایر دائم اعضای شورای امنیت و با
مذاکراتی که پشت درهای بسته و به دور از چشم اعضای غیردائمی برگزار شد ،با سرعت زیاد و بطور
کام ال غیرشفاف ،قطعنامه تحریم ایران را به تصویب برسانند تا فرصت فکر کردن به بیانیه تهران در
افکار عمومی جهانی ایجاد نشود و با صدور قطعنامه و انجام تبلیغات در خصوص آن ،بیانیه تهران و
حرکت جدیدی که توسط قدرتهای نوظهور در حال شکل گیری است ،تحت الشعاع قرار گیرد.
اما به نظر می رسد آنچه که قدرتهای وامدار جنگ جهانی دوم سعی دارند آن را مخفی نگه دارند
و افکار عمومی را از آن منحرف سازند ،کامال بر مال گردیده است .پنج عضو دائمی شورای امنیت و
بویژه آمریکا تالش دارند هستند که تمام ابزارهای امنیتی در جهان را در دستان خود نگه دارند و به هیچ
کشوری اجازه نمی دهند که وارد برخی حوزه های خاص در روابط بین الملل شوند .اتفاقی که در تهران
افتاد بطور خالصه عبارت از این این بود که ایران ،برزیل و ترکیه طی یک گفتگوی  18ساعته به
تفاهی دست یافتند که آمریکا و متحدانش در طول ماهها از دست یابی به آن ناتوان بودند.
این موضوع برای قدرتهای قدیمی معنای مشخصی دارد :آنها دیگر در انزوا قرار گرفته اند و
تنها ابراز باقیمانده در دست آنها برای پیشبرد خواسته هایشان ،قطعنامه های شورای امنیت و تحریم
است .به دلیل همین انزواست که پنج عضو دائمی شورای امنیت مجبورند پشت درهای بسته قطعنامه تهیه
کنند و اعضای غیر دائمی شورا از طریق خبرگزاریها از وجود پروسه تدوین قطعنامه علیه ایران مطلع
شوند .آیا این چیزی جز انزوای اعضای دائمی را نشان می دهد؟
در بین اعضا غیر دائمی شورای امنیت نشانی از حضور در پروسه های جهانی دیده نمی شود و
ظاهرا همه اعضا در حاشیه اند و اگر عضوی بر خالف خواسته قدرتهای قدیمی رای مستقلی دهد،
موجب تعجب و پریشانی آنها می گردد زیرا هرگز چنین انتظاری نداشته اند.
برزیل و ترکیه با مشارکت در اقدامی که به بیانیه تهران منتهی شد ،در واقع وارد حوزه ای شده
اند که بطور سنتی به قدرتهای سلطه گر اختصاص داشت و این موضوع تا حد زیادی نگرانی آمریکا و
سایر اعضای دائمی را توجیه می کنند .آنها نگران آنند که کشورهای مستقل و قدرتهای نوظهور وارد
عرصه حساسی مانند امنیت جهانی شوند که تا بحال به کشورهای دارای حق وتو اختصاص داشته است.

اتفاقی که با "بیانیه تهران" افتاد ،ورود رسمی قدرتهای نوظهور در عرصه تصمیم سازی در
روابط بین الملل بود .این دستاورد بسیار مهمتر از ورود به باشگاه اعضای دائمی شورای امنیت است
زیرا همانگونه که مقامات آمریکائی در ماههای اخیر بسیار بر آن تاکید کرده اند ،شرط عضویت دائمی
کشورها در شورای امنیت ،مطیع بودن و تائید کردن نظرات بزرگان این شوراست و داشتن استقالل
رای ،امتیازی منفی برای کشورهائی است که خواستار عضویت دائم هستند.
بدون تردید امروز برزیل با داشتن رهبران قدرتمند و مستقل و محبوب خود ،بیش از هر زمانی
مورد توجه افکار عمومی جهانی هستند و کشورهای دارای حق وتو و بخصوص آمریکا روز به روز
منزوی تر خواهند شد و در نهایت مجبورند جایگاه کشورهایی مانند برزیل و ترکیه را بپذیرند.
اکنون جهان شاهد شکل گیری جبهه ای است که در یک طرف آن ،دارندگان سالح هسته ای
هستند که عضویت دائمی شورای امنیت و حق وتو را "امتیاز ویژه و انحصاری" خود می دانند و در
طرف دیگر گروه عظیمی از کشورها قرار دارند که در مقابل این ساختار غیرمنصفانه و ناعادالنه صف
آرائی کرده اند .روندی که با صدور بیانیه تهران کامال آشکار گردید و در پی آن ،صدور عجوالنه
قطعنامه تحریم ،اولین شاهد وجود چنین صف آرائی است .بعد از این ،جهان روز به روز شاهد مشخص
تر شدن این صف آرائی خواهد بود که در این میان اعضای قدرتمند شورای امنیت ،تنها خواهند.
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برزیل مورد احترام ملت ها
تهران -سفیر جمهوري اسالمي ایران در برزیل در
مقاله اي با عنوان "برزیل مورد احترام ملت ها"
نوشته است :اقدام شوراي امنیت در تصویب قطعنامه
دیگر علیه جمهوري اسالمي ایران عجوالنه و ناشي
از فشارهاي قدرتهاي سلطه گر و عدم استقالل راي
این مجمع جهاني بود .

به گزارش ایرنا به نقل از بخش مطبوعاتي سفارت جمهوري اسالمي ایران در برزیلیا ،محسن
شاطرزاده در مقاله اي که براي روزنامه فولیا د سان پائولو مهم ترین روزنامه این کشور نوشته است،
تاکید کرده صدور قطعنامه  1929ناشي از شتابزدگي آمریکا ونگراني از عدم توانایي براي دست یافتن
به اجماع در شوراي امنیت خصوصا بعد از امضا بیانیه تهران بود .
وي تصریح کرده :این اقدام تالشهاي مثبت کشورهاي بزرگ ترکیه و برزیل براي امضا و
تحقق بیانیه تهران در جهت مبادله سوخت را که بر پایه احترام به حقوق ملتها و صادقانه و سازنده
بود،در نظر نگر فت .برزیل و ترکیه با راي ارزشمند و منفي خود به قطعنامه ثابت کردند که بر سر
اصول خود در حفاظت و حراست از حقوق بشر و رعایت حقوق حقه ملتها و مقابله با ظلم و ستم گري
ایستاده اند و بر احترام و عزت و کرامت خود در پیش ملتهاي آزاده جهان افزودند .امروز برزیل بیش
از همیشه در بین ملتهاي جهان عزیز است و بعنوان پیش قراول کشورهاي جنوب در راه احقاق حقوق
از دست رفته ملتهاي آزاده و تغییر نظام ظالمانه و سلطه گر جهاني خود نمایي مي کند .این دیپلمات
ایراني در مقاله خود نوشته است :امروز برزیل بدنبال راي شجاعانه و ارزشمند خود در شوراي امنیت
به کانون توجه ملتهاي ستم کشیده و مرجع نظم نوین جهاني تبدیل شده است .ملت برزیل باید برخود
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سفیر ایران در برزیل خاطرنشان کرده :راي منفي برزیل و ترکیه به قطعنامه تحریم جمهوري اسالمي
ایران در سازمان ملل ،شوکي به قدرتهاي پیروز جنگ جهاني دوم وارد ساخته است .مهارت سه جانبه
جمهوري اسالمي ایران ،برزیل و ترکیه در اجراي دیپلماسي قدرتمندي که به بیانیه تهران منجر شد،
باعث گردید که بعضي از اعضاي دائم شوراي امنیت با مذاکراتي که پشت درهاي بسته و به دور از
چشم سایر اعضا برگزار کردند ،با سرعت زیاد و بطور کامال غیرشفاف ،قطعنامه تحریم ایران را به

تصویب برسانند تا بیانیه تهران و حرکت جدیدي که توسط قدرتهاي نوظهور در حال شکل گیري است،
تحت الشعاع قرار گیرد .بیانیه تهران به منزله نقشه راه ،گام مثبت دیگر جمهوري اسالمي ایران در
حمایت از دیالوگ و گفتگو بین ملتها و دولتها در جهت ایجاد صلح و آرامش جهاني و مبین عزم راسخ
تهران بر تعامل و همکاري با کشورهاي جهان است .
محسن شاطرزاده در روزنامه فولیا د سان پائولو نوشته است :شوراي امنیت در یک بازي
پشت پرده قطعنامه علیه فعالیت هاي صلح آمیز هسته اي علیه ایران صادر کرد .اما به نظر مي رسد
آنچه که قدرتهاي وامدار جنگ جهاني دوم سعي دارند آن را مخفي نگه دارند و افکار عمومي را از آن
منحرف سازند ،کامال بر مال گردیده است .چند عضو دائمي شوراي امنیت و بویژه آمریکا تالش دارند
با انحصاري نمودن موضوعات مهم بین المللي در حوزه هاي امنیت و تجارت بین المللي و ایجاد
انحصار براي شرکت هاي چند ملیتي خویش به هیچ کشوري اجازه ندهند که وارد برخي حوزه هاي
خاص در روابط بین الملل شوند .اتفاقي که در تهران افتاد بطور خالصه عبارت از این این بود که
ایران ،برزیل و ترکیه طي یک گفتگوي فشرده ؛ جدي و صمیمي و بر اساس احترام و عدالت و صداقت
در مدت زمان  13ساعت به تفاهمي دست یافتند که آمریکا و متحدانش در طول ماهها از دست یابي به
آن ناتوان بودند .
وي افزوده :گفتگو و تعامل و احترام در صحنه امنیت جهاني ابزاري اجتناب ناپذیر است که
دیگر نمي توان از قدرتهاي سلطه گر انتظار آنرا داشت  .آنها خود عامل ناامني در جهان هستند و لذا
ظهور قدرتمندانه کشورهاي بزرگي همچون برزیل و ترکیه و جمهوري اسالمي ایران در این صحنه که
تبلور آن در بیانیه تهران ظاهر گشته است زنگ خطر را براي قدرتهاي سلطه گر و در راس آنها
آمریکا به صدا در آورد.بیانیه تهران نقطه آغازین تحوالت در روابط بین الملل و نقطه عطفي در تاریخ
روابط بین لملل بوده و در آینده تاریخ از آن به نیکي و عظمت یاد خواهد شد .

این دیپلمات ایراني خاطرنشان کرده است :حضور قدرتمند کشور هاي در حال توسعه در عرصه هاي
مشابه هرگونه تالش برخي اعضاي دائم براي انحصاري کردن شوراي امنیت و عرصه هاي امنیت
جهاني را ناکام خواهد گذاشت .برزیل و ترکیه با مشارکت در اقدامي که به بیانیه تهران منتهي شد ،در
واقع وارد حوزه اي شده اند که بطور سنتي به قدرتهاي سلطه گر اختصاص داشت و این موضوع تا حد
زیادي نگراني آمریکا و سایر اعضاي دائمي را توجیه مي کنند .آنها نگران آنند که کشورهاي مستقل و
قدرتهاي نوظهور وارد عرصه حساسي مانند امنیت جهاني شوند که تا بحال به کشورهاي داراي حق
وتو اختصاص داشته است .این موضوع بطور قطع باعث انزواي بیشتر کشورهاي سلطه گر و ارتقاي
جایگاه کشور بزرگي همچون برزیل شده است .
سفیر ایران در برازیلیا نوشته است :اتفاقي که با "بیانیه تهران" افتاد ،ورود رسمي قدرتهاي
نوظهور در عرصه تصمیم سازي در روابط بین الملل بود .این دستاورد بسیار مهمتر از ورود به
باشگاه اعضاي دائمي شوراي امنیت است زیرا همانگونه که مقامات آمریکائي در ماههاي اخیر بسیار
بر آن تاکید کرده اند ،شرط عضویت دائمي کشورها در شوراي امنیت ،مطیع بودن و تائید کردن نظرات
بزرگان این شوراست و داشتن استقالل راي ،امتیازي منفي براي کشورهائي است که خواستار عضویت
دائم هستند .
وي تاکید کرده :بدون تردید امروز برزیل با داشتن رهبران قدرتمند و مستقل و محبوب خود،
بیش از هر زماني مورد توجه افکار عمومي جهاني بوده و کشورهاي داراي حق وتو و بخصوص
آمریکا مجبورند جایگاه جدید و مقتدرانه کشورهایي مانند برزیل و ترکیه را بپذیرند .
شاطرزاده نوشته است :اکنون جهان شاهد شکل گیري جبهه اي است که در یک طرف آن،
دارندگان سالح هسته اي هستند که عضویت دائمي شوراي امنیت و حق وتو را "امتیاز ویژه و
انحصاري" خود مي دانند و در طرف دیگر گروه عظیمي از کشورها قرار دارند که در مقابل این

ساختار غیرمنصفانه و ناعادالنه صف آرائي کرده اند .روندي که با صدور بیانیه تهران کامال آشکار
گردید .تاریخ نشان مي دهد که سلطه گران محکوم به نابودي و تمکین به راي آزادیخواهان هستند .
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برزیل و تبیین جایگاهی در نظم نوین جهانی

« امروزه دیگر نمی توان تلقی های گذشته از برزیل را به عنوان کشوری مقروض در دنیا تکرار کرد
.این کشور اکنون یکی از قدرت های نوظهوری است که با پشتوانه اقتصادی و سیاسی خود به دنبال
کسب کرسی دائم در شورای امنیت سازمان ملل است» .

در چند ماه اخیر ایران و برزیل شاهد تحوالت مهمی در روابط دو کشور بوده اند .بعد از 15
سال آقای سلسو آموریم وزیر خارجه برزیل از ایران دیدار و جناب آقای متکی نیز بعد از یک وقفه 14
ساله از برزیل دیدار نمود .گفتگوهای دو وزیر مسلما ً سنگ بنای مهمی در معماری جدید مناسبات دو
کشور خواهد بود .اوج این ساختار در سفر روسای جمهور دو کشور که اولین تحرک آن در ماه می با
سفر جناب آقای احمدی نژاد به برزیل است ،متجلی خواهد شد.
امروزه دیگر نمی توان برداشت های گذشته از برزیل را به عنوان کشوری مقروض در دنیا
تکرار کرد .این کشور اکنون یکی از قدرت های نوظهوری است که با پشتوانه اقتصادی و سیاسی خود
به دنبال کسب کرسی دائم در شورای امنیت سازمان ملل است.
سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران در توسعه مناسبات با برزیل در مقوله تعمیق مناسبات
با کشورهای در حال توسعه موسوم به کشورهای جنوب است.
مهمترین مولفه هایی که باعث نزدیکی دو کشور شده نوع دیدگاههایی است که هر دو رییس
جمهور دارند .شعار هردو رییس جمهور تحقق عدالت اجتماعی و محرومیت زدایی است.
جمهوری اسالمی ایران در سالهای اخیر رشد قابل مالحظه ای در ابعاد مختلف اقتصادی و
اجتماعی داشته و امروز کشور ما بعنوان یکی از کانون های مهم تولید علم ،فنآوری و علوم جدید در
منطقه آسیا و خاورمیانه بویژه در زمینه های انرژی  ،صنعت و معدن  ،تحقیقات  ،نانو تکنولوژی و
بیو تکنولوژی در آمده است .
نظام جدیدی از قدرت در جهان در حال شکل گیریست که در آن انحصار تولید علم و صنعت از
اختیار معدود کشورهای جهان خارج و کشورهایی مانند ایران و برزیل حرفی برای گفت دارند .که قطعا
ثمرات آن نصیب کشورهای در حال توسعه خواهد شد.
ایران و برزیل با توجه به شناختی که از وضعیت فعلی دنیا و جایگاه و نفوذ خود در سطح
جهانی کسب کرده اند ،عالقمند به برای توسعه روابط با یکدیگر هستند.

در دولت جناب آقای احمدی نژاد تالش بر اینست که همکاریهای ایران با کشورهای آمریکای
التین مبتنی بر اصول اولیه احترام متقابل و عدم دخالت در امور دیگری،گسترش یابد.
دیدار اخیر وزرای خارجه دو کشور افق جدیدی را در رابطه با همکاریهای دوجانبه در تمامی
جهات پدیدار نموده است .طرفین موافقت نمودند ضمن تشکیل کارگروههای تخصصی در حوزه های
مختلف ،تماسهای سیاسی خود را بعنوان پشتوانه ای موثر در پیشبرد اهداف جدید ارتقاء بخشند .در
این راستا توافق گردید آقای لوال رییس جمهوری برزیل نیز به ایران سفر نماید .البته همانطور که
رییس جمهوری اسالمی ایران در راس یک هیات بلند پایه اقتصادی به برزیل سفر می کند .تاکید برزیل
هم اینست که آقای لوال در راس هیاتی بلند پایه اقتصادی به ایران سفر نمایند.

محسن شاطرزاده
سفیر جمهوری اسالمی ایران در برزیل

سیاست مستقل
مقاله از نیلسون موئوران .نماینده مجلس فدرال برزیل ،عضو حزب کارگر (حزب حاکم) ،منتشر شده در روزنامه اوگلوبو
مورخ  76آوریل 6171

از سال  6118با روی کار آمدن لوال ،برزیل یک سیاست شرافتمندانه و مستقل را آغاز کرده و
رفتارهای زیردستانه را در مقابل کشورهایی مثل آمریکا ،کنار گذاشته است .رفتاری متعادل بر پایه
دفاع از منافع ملی ،کشور را در جایگاه دیگری قرار داده است .ما از سیاست امر و نهی پذیری قطع
رابطه کرده و مسئولیت پذیرفته ایم .برزیل از این مرحله که به عنوان مهمان در گردهمایی ( ) G8
گروه  3و گروه  ) G-20 ( 61شرکت کند ،فراتر رفته و به عضویت گروه  61و  OMCو سازمان
جهانی تجارت در آمده و در واقع به یک بازیگر بین المللی تبدیل شده است .برزیل بدون اینکه از
شراکتهای سنتی خود صرف نظر کند ،روابط اقتصادی و تجاری را با کشورهای جنوب از جمله ایران
تشدید کرده است.
در این صحنه ،انتقادات جناح مخالف در برزیل در قبال از نزدیکی با ایران و نیز انتقادات
آمریکا بی ربط هستند .مسائل بین ایران و آمریکا بایستی توسط دو طرف حل شوند ،اگرچه برزیل هم
شاید بتواند کانالی برای ایجاد مذاکره باشد.
ما سیاست آمریکا علیه ایران را بر پایه سوءظن های مربوط به داشتن یک برنامه اتمی نظامی
با تکیه به همان منابعی که گزارش های نادرست تهیه کردند و باعث اشغال عراق در سال  6118شدند،
را رد می کنیم .برزیل به طور خودکار در مقابل موضع ضد ایرانی ،قد خم نمی کند ،حتی با توافق
احتمالی جهان در خصوص تحمیل مجازات ها .درک ما این است که این تصمیم می تواند نتیجه کامال
معکوسی داشته باشد.
برنامه اتمی غیر نظامی ایران ،در سال های اخیر مرتبا تحت بازرسی آژانس بین المللی انرژی
اتمی قرار گرفته است .درست همانگونه که بر اساس پیمان عدم گسترش اتمی که توسط ایران امضاء
شده ،پیش بینی شده است .معهذا پنج عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد ایران را در ارتباط
با تعهدات پیمان عدم گسترش اتمی مورد بازخواست قرار می دهند اما خودشان اولین (کشورهایی)
هستند که آن را محترم نمی شمارند .اعضای یک کندومین (گروه) بسته و اختصاصی که  22سال پیش
ایجاد گردیده ،باز هم می خواهند روندهای جهانی را تعیین کنند .آنها نه تنها سالح های اتمی خود را از
بین نبرده اند بلکه باز هم سالح های بیشتری می سازند که می تواند دنیا را به کشتار گاه تبدیل کند.
برزیل موضعی درست انتخاب می کند .از مذاکرات دیپلماتیک و مکانیسم تصمیمات چند جانبه
طرفداری می کند .ما همه یک برنامه اتمی برای مقاصد صلح آمیز و تکنولوژی اولتراسانتریفوژ داریم.
تقویت اخیر نقش بین المللی برزیل و رفتار روشن آن در طرفداری از خلع سالح (که از طریق قانون

اساسی و پیمان های متعدد بین المللی تضمین گردیده است) به این کشور صالحیت می دهد که به طور
مثبت در موضوعات دخالت کند .برزیل مخالف بمب اتمی است و خود رئیس جمهور لوال قبال گفته است
که با دولت ایران در صورتی که برنامه اتمی اش را برای غنی سازی باالتر از  61درصد گسترش دهد،
موافقت نخواهد کرد .این پیام به احتمال زیاد هنگام دیدار لوال از تهران در ماه مه ،وقتی که در مورد
منافع ما گفت و گو می شود ،مجددا تذکر داده خواهد شد.
[حجم] روابط برزیل با ایران پایین تر از توانایی های [دو کشور] است .در مورد موضوعات
بین المللی و دورنمای مبادالت تجاری در زمینه های مختلف ،بین دو کشور هماهنگی وجود دارد .در
سال های  6112و  6111ایران مهم ترین بازار صادرات برزیل در خاورمیانه بود و در سال جاری این
امید وجود دارد که این مبادالت بهتر شود .ایران ششمین بازار مصرف کننده صادرات کشاورزی برزیل
است.
بنابراین کار لوال از این نظر که رهبران ایران را در برزیل پذیرا می شود و با وجود تمام
فشارها در ماه مه با آنان دیدار خواهد کرد ،درست است .باالخره ،دولت آمریکا وقتی به برنامه های
بین المللی اش عمل می کند ،با ما مشورت نمی کند و فشارهای خارجی را نمی پذیرد .استقالل و
حاکمیت برای همه معتبر است.

جناب آقای
رئیس محترم هیئت تحریریه روزنامه او استادو د سان پائولو
با سالم
مطلب چاپ شده در شماره مورخ  81دسامبر  2111آن روزنامه با عنوان "مبارزه برای یک ایران
جدید" به قلم ری تاکیه اقتباس شده از نیویورک تایمز ،حاوی مطالبی غیرواقعی و توهین آمیز نسبت به
ملت و دولت ایران بود که هر چند آن روزنامه تنها ترجمه آن را به نقل از یک روزنامه آمریکائی به
چاپ رسانده است اما با توجه به حقوق خوانندگان مبنی بر شنیدن نظرات طرفین و نیز آزادی بیان،
خواهشمند است در همان صفحه از روزنامه چاپ گردد.
 نویسنده در آغاز مطلب خود این سوال را مطرح کرده است که "حکومت مذهبی ایران تا چه حدمی تواند ثبات داشته باشد؟" علت طرح این سوال ،شکست طراحی های آمریکائی برای بی
ثبات سازی ایران است .آمریکا و متحدینش با از بین بردن طالبان و رژیم صدام در عراق و
افغانستان بصورت ناخواسته فضائی را فراهم کردند که در آن دو دشمن منطقه ای ایران از بین
رفتند و خود نیز در باتالق عراق و افغانستان فرو رفته و راهی برای گریز از وضعیت موجود
ندارند .امروز مهمترین شاخصه منطقه ای ایران ،ثبات داخلی و خارجی آن است و به تائید
آگاهان سیاسی ،ایران عامل ایجاد ثبات در منطقه خاورمیانه می باشد.
 نویسنده نوشته است که "ج.ا.ا یک حکومت تیپیکال مستبد نیست اما یک حکومت کامالایدئولوژیک است" .سوال اینجاست که معنای حکومت ایدئولوژیک چیست؟ اگر حکومت
ایدئولوژیک به معنی وجود معیارها و باید ها و نبایدها و داشتن خط قرمز هاست که صریحا می
توان گفت که دولت آمریکا از ایدئولوژیک ترین دولتهای دنیاست .حاکمان آمریکا حداقل در
یکی دو دهه اخیر به شدت ایدئولوژیک عمل کرده اند و دارای نگاهی کامال ایدئولوژیک به
مسائل جهانی بوده اند تا آنجا که معیارها و ارزشهای خود مانند لیبرالیسم را به مثابه نوعی
ایدئولوژی ،با اعمال زور بر سایر کشورها تحمیل می کنند.
 "در این حکومت ،ماموران  ...پوششی ایدئولوژیکی و مستکبرانه را به منظور توجیهوحشیگری های خودشان مطالبه می کنند" .علیرغم توهین آمیز و غیرواقعی بودن این عبارت،
وقاحت آمریکائی خود را در این وازه پردازیها نشان می دهد .چگونه است که با وجود
رفتارهای غیرانسانی آمریکا در زندانهای گوانتانامو و ابوغریب و کشتار هزاران نفر انسان
غیرنظامی بی گناه در عراق و افغانستان و نیز زندانهای مخفی در سراسر اروپا ،هنوز
آمریکائی ها به خود اجازه می دهند در خصوص دیگران این گونه قضاوت کنند .اهانت به
دیگران ،یکی از شاخصه های فرهنگی ( )America lifeدر آمده است .این گونه عبارت
پردازیها نشانه وجود احساس حقارت در تفکر آمریکائی است که خود را در معرض نفرت سایر
ملل می بیند.

-

-

-

-

"جنبش سبز  ...تقریبا یک خاطره محو شده است" و "تضمینی برای پیروزی سبزها بر
مستبدان مذهبی وجود ندارد" .این عبارات نشان می دهد که طرف آمریکائی با سرخوردگی،
شکست طراحی خود برای ایجاد بی ثباتی در ایران را پذیرفته ،طرحی که امید زیادی را در
حاکمان آمریکا برای دخالت در امور داخلی ایران ایجاد کرده بود.
"جمهوری اسالمی ایران به سمت زباله دان تاریخ پیش می رود" .ظاهرا در فرهنگ آمریکائی
وقتی شما از یک ملت و یک کشور خوشتان نیاید ،براحتی آن را به زباله دان تاریخ می
اندازید .اما باید تصریح کرد که آن چیزی که به سمت زباله دان تاریخ پیش می رود ،نظام
سلطه و جنگ طلب ابرقدرتهائی است که عادت کرده اند با قدرت نظامی و خشونت ،نرم های
خود را بر دیگران تحمیل کرده و با ادبیاتی خشن و بی ادبانه با دیگران سخن گویند .تالشهای
موفقی که در راستای اصالح ساختار شورای امنیت در جریان است ،نشانه لبریز شدن صبر
جهانیان از فرهنگ قلدری است.
"پس از ج.ا.ا ممکن است ایران وارد یک مرحله طوالنی خشونت و حتی تجزیه طلبی شود".
این گونه گامنه زنی های متوهمانه ،ناشی از طرح های مورد عالقه آمریکا برای تجزیه ایران
و دامن زدن به تجزیه طلبی است که در طول  81سال گذشته دائما مد نظر آمریکا بوده است.
"آمریکا هرگز از قرار گرفتن در کنار کسانی که یک آینده شایسته را تمرین کرده اند ،شکست
نخورده است" .تاریخ به یاد می آورد که آمریکا در کنار دیکتاتورهای زیادی قرار گرفته و از
آنها دفاع کرده است .در واقعه کودتای آمریکائی  1882دولت آمریکا دولت ملی مصدق را در
یران سرنگون و محمدرضا پهلوی ،شاه دیکتاتور را به قدرت برگرداند .این رفتار آمریکا و نیز
حمایت فعلی این کشور از پادشاهی های مستبد ،نشاندهنده آن است که آمریکا بر اساس منافع
خود و نه ارزش های انسانی ،دوستان خود را انتخاب می کند.

ایران :نفت زیاد و اورانیوم کم
روزنامه  :ژورنال دوبرازیل ( مقاله از هارولدو لیما  ،مدیر کل آژانس ملی نفت ) مورخ 6171/2/68 :

درک و تشخیص این امر که چرا آمریکا متن قراردادی را که در مجموع شامل آن چیزهایی
بوده که خود آن کشور کمی پیشتر در ارتباط با کنترل اورانیوم غنی شده ایران خواهان آن بود،
نپذیرفته است ،نمی تواند حس کنجکاوی را تحریک نکند .سوء ظن نسبت به ایران که باعث شده حتی
کوشش های بسیار موفق دیپلماتیک دو ملت برزیل و ترکیه ،که هر دو عضو شورای امنیت سازمان
ملل متحد هستند نادیده گرفته شد ،وجود چیزی فراتر از " مساله اتمی " را که با منافع آمریکایی ها
برخورد دارد ،آشکار می ساخته و یا به ذهن تلقین می کند.
دیداری که به مناسبت سفر رئیس جمهور لوال به ایران ،از استان فارس داشتم ،برای من
وسیله ای شد تا درک ظریفتری از عکس العمل سریع آمریکا در این مورد داشته باشم .ابتدا مشخص
کنیم که ایران ،نام فعلی کشور پارسی است که استان فارس که پاسارگاد اولین پایتخت امپراطوری قدیم
پارس ،در آن قرار دارد و کوروش دوم ،امپراطور بزرگ پارس که بابل را در سال  529قبل از میالد
فتح کرد و یهودیان را برای بازسازی اورشلیم آزاد ساخت ،بنیانگذار آن بوده است .شهری که مقبره
کوروش در آن قرار دارد ،در برزیل بیشتر به واسطه شعر «مانوئل باندئیرا» با عنوان "میروم بیرون
تا پاسارگاد" شناخته شده است.
خالصه اینکه ایرانیان مرا برای آشنایی با منطقه اقتصادی ویژه انرژی ،به استان فارس،
منطقه ای مملو از تاریخ و نمادها است ،بردند .در آنجا مجتمع عظیمی قرار دارد که برای استقرار 24
کارخانه تهیه گاز و  28کارخانه پتروشیمی که برخی از آنها پیش از این فعالیت خود را شروع کرده
اند ،طرح ریزی شده است .این پروژه به عنوان بزرگ ترین مجتمع کارخانه های تغییر شکل گاز
طبیعی به اتان ،پروپان و سایر اجزای پتروشیمی در دنیا شناخته شده است .در مجموع همه چیز به
نوعی برنامه ریزی شده و درحال انجام است تا ایران را از صادر کننده بزرگ نفت و گاز طبیعی ،به
بزرگترین تبدیل کننده این هیدروکربن ها و صادر کننده تولیدات پتروشیمی مرغوب تبدیل کند .گویا چین
در این پروژه و سایر پروژه ها حدود  11میلیارد دالر سرمایه گذاری می کند .عالوه بر آنچه که انجام
شده ،آن چیزی که برای اجرا پیش بینی شده ،بسیار شجاعانه است .منطقه اقتصادی ویژه انرژی در
منطقه ای از فارس مستقر گردیده که چند سال پیش در آنجا فقط صحرا و دریا وجود داشته است.
امروزه عالوه بر تاسیسات وسیع صنعتی ،پروژه های شهر سازی ،ساختمان سازی ،درخت کاری های
ویژه و تاسیس یک فرودگاه بین المللی وجود دارد .کوهی از شن و سنگ در مقابل منطقه مجتمع
اقتصادی در سمت دریا با ابعاد بسیار وسیع در حال مسطح شدن است ،جائی که در آنجا [توسعه]
بندری جالب توجه در جریان بوده و گسترش داده می شود.

از نظر سیاسی ،منطقه ویژه با نوعی خودگردانی و با یک کمیته اداری مرکب از کارمندان
دولت و روسای برخی از شرکت های بزرگ که در آنجا فعالیت می کنند ،اداره می شود .حتی اجازه
برای ورود بازدید کننده خارجی را همان جا و بدون دخالت تهران ،می توان دریافت نمود .آنچه که در
منطقه ویژه اقتصادی انرژی در حال انجام است و به عالوه آنچه که در پروژه اجرائی پیش بینی
گردیده ،در برگیرنده تجهیزات زیاد ،تکنولوژی پیشرفته ،ساختمان سازی زیاد و خصوصا کنترل مقادیر
عظیمی از ئیدروکربنها می شود که از گاز طبیعی بدست آمده و به عنوان مواد اولیه برای صنعت
پتروشیمی بکار می رود .اگر این را هم به حساب بیاوریم که ایران دومین ذخایر بزرگ نفت و گاز در
دنیا را دارا می باشد  183 -میلیارد بشکه نفت و  131میلیارد بشکه گاز ،طبق داده های سال 2113
( برزیل دارای  18میلیارد بشکه نفت و منابع جدید نفتی پره سال نیز چیزی در حدود  51میلیارد
بشکه نفت و  2/8میلیارد بشکه گاز دارد)– و با وجود همه اینها ،تکرار می کنم که در برنامه های
زیادی که قبال انجام شده و برنامه های زیادی که طراحی شده ،هیچ نوع شراکت آمریکایی وجود ندارد،
می توان درک کرد که چیزی فراتر از تهدید فرضی حاصل از دسترسی ایران به اورانیوم غنی شده،
آمریکا را بد خواب می کند.

مقاله روزنامه کوهیو برازیلینس مورخ  63مارس 6113
چراغ سبز برای دیدار ( رئیس جمهوری ) ایران

در طول یک ماه اینده  ،جنجالی ترین میهمان دولت لوال در این شش سال  ،می تواند وارد برازیلیا
شود :
وزارت امور خارجه و ریاست جمهوری در مورد تاریخ اولین دیدار متقابل رؤسای جمهوری با طرفهای
مربوطه خود در ایران مشورت می کنند.
در جریان دیدار اقای منوچهر متکی  ،وزیر امور خارجه از اینجا در هفته جاری  ،اولین پیشنهادی که
شد و مورد مطالعه است امدن اقای محمود احمدی نژاد احتماال در اخر اوریل و یا اول ماه مه می باشد.
زمانی که وی برای انتخابات ماه ژوئن در جریان مبارزات انتخاباتی جهت انتخاب مجدد خواهد بود.

این  ،پایان یک دوره مبارزه کوچک دیپلماتیک بین ایران و اسرائیل برای بدست اوردن و جلب قلبها و
روحها در امریکای التین بود.
در این مبارزه هر دو کشور یک فکر شدید دارند و ان اینکه هر کدام می خواهند به طرفداران خود
بیافزایند و هر دو هم در ارزیابیهای خود به یک نتیجه میرسند و ان اینکه این وزنه برزیل است که کفه
ترازوی منطقه ای را به طرف یکی از انها سنگین خواهد کرد.
فرق در این است که در حالی که حکومت اسالمی با حرکتهای خود می خواهد از انزوای خارجی خود
را رهائی دهد ،دولت یهود در یک موقعیت معکوس قرار گرفته است .و این امر حتی در نامعلوم بودن
این امر که باراک اوباما چه سیاستی در مورد خاورمیانه در پیش خواهد گرفت بچشم می خورد.

_ ناراحتیها.........

_ انهائی که ناراحت شده اند..........
_ دیپلماسی اسرائیل ناراحتی خود را کتمان می کند ولی وقتی تجسم می کند که لوال قبل از رفتن به
اسرائیل دست ایرانیان را می فشارد ( با ایرانیان دست می دهد ) او را به زدن ضربه ای ( به اسرائیل )
متهم می کند .طوری که در جریان دیدار اقای متکی  ،یک سری سخنرانیهائی توسط الی کارمون ،
کارشناس ضد تروریسم و کارشناس در مورد ایران  ،در برازیلیا برگزار کرد درست است که کارمون
از طرف دولت حرف نمی زند  .ولی عضو یک مرکز مطالعات چند موضوعی است که استراتژیها را
تهیه و تنظیم می کند و از فعالیتهای ازاد یک مرکز اکادمیک برخوردار است ولی بدون تردید در دور
نمای فعالیتهایش منافع کشور قرار دارد.
وی که ناراحتیهای پروتکلی دیپلماتها و سایر کارمندان رسمی ( اسرائیل ) را ندارد پیامهای نگرانی
اسرائیل را که در این حرکتها و دیدار ها مانورهای محاصره ای را می بینید که توسط اقای احمدی نژاد
در سایه هوگوچاویس رهبری می شود  ،با خود به برازیلیا اورده بود.

ناراحت می شود که بشود
وزارت امور خارجه برزیل یک مظهر پیروزی در این مبارزه  ،بدون اینکه احساس ناراحتی کند ،خطاب
به اسرائیل با لحن یک دوستی که نصیحت می کند.
یکی از دیپلماتها که بخوبی با این موضوع اشنائی دارد اظهار داشت  «:انها هستند که خود را در
امریکای التین منزوی می کنند ،به علت سیاستشان  ،به علت جنگ در غزه و نه به علت عاملیت ایران
در صحنه امریکای التین ».
به عالوه  ،بوجود امدن کابینه ای که بنژامین نانایتاهو مخالف عینی دولت فلسطین در راس ان قرار
می گیرد و با وزیر امور خارجه ای مثل اویگدور لیبرمن  ،یک دست راستی تندرو  ،دیدار اقای لوال از
اسرائیل باز هم مشکلتر می گردد.
از نقطه نظر برزیل ایران کشوری فراتر از یک کشور خوبی برای معامالت و تجارت است.
به ایران مثل یک کشور در حال توسعه مهمی و به عنوان « وزنه بخصوصی » در معماری نظم چند
قطبی نظاره می شود.

مصاحبه ها

گفتگو با رئیس خبرگزاری Agencia Brazil
آقای بورتوت :من در سال گذشته به ایران سفر کرده و ایران کشوری غنی و شاد است.
خانم روناتا :ایران امروز نقش مهمی در جهان داشته و مطرح شدن آن در جهان ناشی از دیدگاههای
جناب آقای احمدی نژاد می باشد.
شاطر زاده :ملت ایران در بین ملل جهان ،ملت بسیار تاثیر گذاری است و شما در موزه های مختلف
جهان حضور تمدن ایران را حس می کنید .امروز خاورمیانه قلب جهان است و ایران قلب خاور میانه
است.
بورتوت :فیدل کاسترو در مقاله ای نوشته است که احتمال دارد که آمریکا جنگ اتمی را علیه ایران
آغاز کند .نظر شما چیست؟
شاطر زاده :آمریکا نه می تواند و نه ان کار را خواهد کرد .آمریکا بیش از هر زمانی تضعیف شده و
آنچه در عراق و افغانستان می گذرد باعث شده آمریکائی ها تنها در فکر نجات خود از این دو کشور
هستند .ایران امروز در قویترین موضع تاریخی خود قرار دارد .این بیشتر یک جنگ روانی است .آگر
آنها شروع کننده جنگ باشند ،پایان دهنده آن نخواهند بود .ایران کشور با ثباتی است .بورس ایران در
 4ماه اخیر  82درصد رشد داشته و این با وجود تحریم ها بوده است .در سه هفته یعد از تحریم،
بورس تهران  14درصد رشد داشته است.
بورتوت( :با اشاره به مصوبه مربوط به رعایت تحریم های سازمان ملل توسط دولت لوال) آیا از
اظهارات لوال نا امید و دلسرد نشده اید؟
شاطر زاده :آنها بارها اعالم کرده اند که پیرو مقررات بین المللی هستند ولی از تحریم های یکجانبه
حمایت نمی کنند .ما به تصمیمات دولت برزیل احترام می گذاریم .آقای آمورین اظهار داشته که روابط
دو کشور دستخوش این مسائل نخواهد شد .آمار رسمی وزارت تجارت شما نشاندهنده رشد بسیار
سریع مبادالت تجاری دو کشور است.
بورتوت :لطفا راجع به اینکه این موضوع تاثیری در روابط دو کشور نخواهد داشت بیشتر توضیح
دهید؟
شاطر زاده :آمار وزارت صنعت و تجارت در  6ماهه اول سال  2111نشان می دهد که تجارت بین دو
کشور  53درصد افزایش داشته است یعنی نسبت به دو سال پیش  111درصد رشد داشته است .این
رشد با وجود محد ودیت ها در سیستم بانکی و ال سی و بیمه و غیره بوده است .حاصل تحریم های

آمریکا و اروپا علیه ایران این بوده است که نسبت تجارت خارجی ما که با کشورهای غربی و سایر
کشورهای جهان  61به چهل بوده ،امروز بر عکس شده و  41درصد تجارت ما با کشورهای غربی و
اروپائی می باشد .ایران قبل از قطعنامه های اخیر  31میلیارد دالر ذخایر ارزی در اروپا داشت که
امروز این ذخایر به کشورهای منطقه منتقل شده است .در یک ماهه اخیر حدود  81درصد به تجارت ما
با کشورهای جنوب شرق آسیا افزوده شده است .تجارت خارجی ما بیش از  161میلیارد دالر است و
ایران شانزدهمین اقتصاد دنیا را دارد .چنین ظرفیتی را نمی توان در اقتصاد جهانی نادیده گرفت.
بورتوت :آیا در کنار آمارهائی که ارائه دادید و تاثیرات تحریم ها ،وضعیت ایران به نوعی حساس و
شکننده نیست؟
شاطر زاده :حساسیت مردم ما نسبت به تحریم کم است .البته تحریم ها هزینه های اضافی برای ما در
بر داشته ولی در عین حال شتاب رشد اقتصادی ایران ر افزایش داده است .در  2ماه گذشته میلیارد
هادالر قرارداد نفتی با شرکت های داخلی به امضا رسیده است.
روناتا :آیا چیزهائی وجود دارد که کشور شما قبل از این به اروپا وابسته باشد و اکنون در داخل تامین
شود؟
شاطر زاده :در زمینه های متعدد مانند تجهیزات پتروشیمی ،نفت ،صنایع نیروگاهی و شیمیائی این
مسئله وجود دارد یعنی بیش از  91درصد تجهیزات در داخل کشور تولید می شود.
بورتوت :از آنجا که برزیل کشوری استراتژیک برای ایران محسوب می شود ،آیا با توجه به اظهارات
لوال پروژه های جدید به برزیل خواهید داد؟
شاطر زاده :بله .البته ایران هم برای برزیل مهم است .برای برزیلی که می خواهد با خاورمیانه و
آسیای مرکزی کار کند ،ایران کشور خیلی مهمی است.اگر از مقامات برزیلی سوال کنید ،قطعا خواهند
گفت که ایران مهمترین کشور منطقه است.
بورتوت :می دانید که ما در اینده نزدیک انتخابات خواهیم داشت و شخصیت برجسته ای مانند لوال که
دوست ایران است در راس دولت نخواهد بود و ممکن است که کسی رئیس جمهور شود که دوست شما
نباشد .در این خصوص چه نظری دارید؟
شاطر زاده :ما فکر می کنیم در برزیل دوستیها حاکم نیست بلکه واقعیت ها حاکم است .البته شخصیت
آقای لوال خیلی کمک کننده بوده است ولی قطعا منافع ملی دو کشور ما را به هم نزدیک کرده است.
ایران و برزیل دو اقتصاد مکمل هستند و نه دو رقیب .بنابراین با توجه به واقع گرائی موجود ،روابط با
ایران ادامه خواهد یافت .هر دولتی در برزیل بخواهد با یک کشور مهم در خاورمیانه ارتباط داشته
باشد ،آن کشور ،ایران است .ایران بزرگترین کشور خاورمیانه و آسیای مرکزی است.
بورتوت :یکی از مسائلی که برزیل در آن زمینه پا پیش گذاشت بحث هسته ای بود .چگونه برزیل می
تواند برای عبور از این مشکل کمک کند؟

شاطر زاده :ما معتقدیم که برزیل گام مهمی را گذاشت .بیانیه تهران نقطه عطفی در تاریخ روابط بین
الملل است .حضور برزیل امید افرین بود .مطمئن باشید که برزیل عزتی را که در این زمینه بدست
آورد ،بسیار زیاد است و امروزه در منطقه ما نگاهی به برزیل به جای نیروهای اشغالگر وجود دارد.
بیانیه تهران پیروزی جهان در حال توسعه علیه سلطه گران بود.
روناتا :امروز ایرنا اظهارات اقای متکی را منعکس کرده که گفته هنوز امید زیادی به پیشرفت مذاکرات
با گروه وین وجود دارد.
شاطر زاده :در دو هفته آینده مذاکرات شروع خواهد شد و اساس آن هم بیانیه تهران خواهد بود .این
مسئله نشانگر اثر گذاری عمیق بیانیه تهران است .این بیانیه قدرتهای سلطه گر را شوکه کرد.
بورتوت :ایا پیشرفت در مذاکرات وین تغییری در بیانیه تهران ایجاد خواهد کرد؟
شاطر زاده :نه .بیانیه تهران باید بطور کامل رعایت شود.
روناتا :چطور شما این را می گوئید در حالیکه جامعه بین الملل این بیانیه را رد کرده است؟
شاطر زاده :هیچ کشوری بیانیه را رد نکرد بلکه با احتیاط برخورد کردند .اتحادیه اروپا از آن استقبال
هم کرد ولی آمریکائی ها ان را ناکافی دانستند.
روناتا :ایا برزیل وارد مذاکرات خواهد شد؟
شاطر زاده :باید از دولت برزیل بپرسید .هر کس بخواهد وارد کلوپ هسته ای شود ،با این مشکل
مواجه می شود.
بورتوت :اگر مذاکرات ژنو بخواهد بر اساس بیانیه تهران وارد مرحله جدیدی شود ،آیا از برزیل
مشورت خواسته نخواهد شد؟
شاطر زاده :بیانیه تهران سه مالک دارد که از طرف تهران هر مشاوره ای الزم باشد با این دو مالک
دیگرانجام خواهد شد.
بورتوت :اگر برزیل چیزی متفاوت با بیانیه تهران مطرح کرد وضعیت چگونه خواهد شد؟
شاطر زاده :بیانیه تهران تغییر نخواهد کرد .این بیانیه حاصل ماهها و ساعتها مذاکره بود .اصال کسی
نمی تواند در محتوای بیانیه تهران تغییری ایجاد کند.
روناتا :مسئله خانم ایرانی محکوم به سنگسار و اظهارات اقای لوال در فضای انتخاباتی در شهر
کوریچیبا در خصوص آمادگی برای پذیرش این خانم در برزیل را چگونه ارزیابی می کنید؟
شاطر زاده :من با شما راحت تر می توانم صحبت کنم .امروزه فضاهای مجازی یک تصویرهائی ایجاد
می کند که در آن دروغ را به راست تبدیل می کند .بنابراین فضاهای مجازی دروغ ساز بزرگترین

دشمن آزادی انسانهاست .موضوع این خانم یک موضوع  5ساله است .یک جرم این خانم جرم زنا و
جرم دیگرش قتل شوهرش بصورت فجیع می باشد .حکم زنا متوقف شده ولی جرم قتل هنوز وجود
دارد.
روناتا :سفیر شما در نروژ گفته که پیشنهاد لوال را رد می کنید.
شاطر زاده :آقای لوال رئیس جمهور بسیار مورد احترامی است .در هفته گذشته در اینجا رایزنیهای
زیادی با مقامات برزیلی داشتیم .قصد ایشان دخالت در امور داخلی ایران نبوده .این جمله آقای لوال
صرفا از روی نوع دوستی و انسان دوستی بوده است .بیانات سخنگوی وزارت خارجه ایران نسبت به
ایشان هم با احترام زیادی بیان شده است .متاسفانه این موضوع در رسانه های برزیلی خیلی بد
منعکس شد .هیچ درخواست رسمی یا یادداشت رسمی هم از طرف برزیلی در این خصوص ارائه نشده
است .موضوع در یک میتینگ انتخاباتی مطرح شده بود که آقای لوال در سفر آرژانتین آن را اصالح
کرد.
بورتوت :آقای آمورین گفته که سفیر ما در تهران رسما درخواست را مطرح کرده است.
شاطر زاده :من اطالع دقیق دارم که هفته گذشته سفیر برزیل مالقات داشته و به مقامات ایرانی اطالع
داده که لوال قصد دخالت در امور ایران نداشته وانگهی وی بر توسعه روابط دو کشور نیز تاکید کرده
است .البته وی سوال کرده که ارائه چنین پیشنهادی امکان پذیر است یا نه؟ این به معنی درخواست
رسمی نیست .در درخواست رسمی یادداشت ارائه می شود .شاکی و مجرم هر دو ایرانی اند و بر
اساس قانون ایران محاکمه می شوند .نیازی به این همه تفسیر ندارد.ایران و برزیل هر دو به هم
اعتماد دارند و روابط دو کشور به سرعت رو به رشد است.
روناتا :انتظاری که ما از شما داریم این است که بگوئید آیا ایران این درخواست برزیل را می پذیرد؟
شاطر زاده :اصال درخواستی بصورت رسمی ارائه نشده است.
بورتوت :آیا اساس می توان چنین درخواستی را مطرح کرد؟
شاطر زاده :شاکی و متهم هر دو ایرانی اند.
روناتا :شاید قصد دخالت نباشد .بحث سنگسار شدن است و اینکه حرکت لوال یک حرکت انسانی و
حقوق بشری است .آیا با این نگاه می توان پاسخ داد؟
شاطر زاده :موضوع قتل مطرح است نه زنا .اگر در برزیل کسی دیگری را بکشند و دولت دیگری
تقضای دریافت قاتل را کند و خواستار پناهندگی به وی بشود شما قبول می کنید؟ مبادله مجرمان قانون
دارد که بر اساس آن هر طرف استرداد اتباع مجرم خود رادر کشور مقابل درخواست می کند در
صورتی در اینجا مجرم برزیلی نیست بلکه ایرانی است و شاکی هم ایرانی است و قانون حاکم هم قانون
ایران است.

روناتا :آیا برداشت من درست است که "این خانم به برزیل نخواهد آمد و دادگاه کار خود را در مورد
صدور حکم ادامه خواهد داد؟"
شاطر زاده :موضوع سوال یعنی آمدن این خانم به برزیل اصال موضوعیتی ندارد و قانونی هم در این
زمینه وجود ندارد.
روناتا :پس دادگاه این خانم زنا نیست و حکم سنگسار اجرا نخواهد شد.
شاطر زاده :این موضوع یک پروسه  5ساله را طی کرده .قوه قضائیه در ایران مستقل است و دولت
ایران هیچ دخالتی در آن ندارد .در ایران هیچ کس نمی تواند به قاضی دستور دهد .قاضی بر اساس
مستندات پرونده و قانون مدنی کشور حکم صادر می کند .در ایران حساسیتی در این خصوص وجود
ندارد و در فضای مجازی اینقدر موضوع حساس شده است .این یک مسئله کامال داخلی است.
روناتا :شما اشاره کردید که با مقامات برزیلی مالقات کرده اید .آیا با سلسو آمورین هم جلسه ای داشته
اید؟
شاطر زاده :با مقامات عالی برزیلی مالقات داشته ام .همه مقامات برزیلی در مالقات ها تاکید دارند که
به اصل عدم دخالت در امور داخای اعتقاد دارند .از طرفی من در جریان کامل مالقات سفیر برزیل در
تهران و سخنان اوهستم.
روناتا :پس فقط صحبت سفیر برزیل در تهران مطرح بوده و ...
شاطر زاده :ببینید! سفیر برزیل برای ادای توضیحاتی در خصوص سخنان رئیس جمهور به وزارت
امور خارجه ایران رفته و بیان داشته که این صحبت صرفا با هدف انسان دوستانه مطرح شده است.
ولی یک سوال استفهامی مطرح می کند و آن اینکه آیا چنین چیزی می تواند مطرح شود (یعنی بحث
پذیرش) .هیچ درخواست رسمی و یا یادداشت رسمی مطرح نشده است .ببینید .این داستان ،داستان
دفاع از یک زن ایرانی نیست .ادامه همان جریان رسانه ای است که به آقای لوال فشار می آوردند که
به ایران نرود .بعد از اینکه اقای لوال به ایران رفت و موفق هم شد ،فشارها طور دیگری به لوال وارد
می شود.
بورتوت :شما در اینجا معاون بسیار باتجربه و کادر مجربی دارید .ایا این نشانه چیزی است؟
شاطر زاده :نشانه اهمیت دادن به روابط با برزیل است .رهبر ،رئیس جمهور و وزیر خارجه و سایر
مقامات ایرانی اهمیت زیادی به روابط دو کشور می دهند .رهبری انقالب در دیدار اقای لوال گفت که ما
در روابط با برزیل هیچ محدودیتی قائل نیستیم.

Embaixador do Irã defende nova governança a nível mundial
compartilhe:
“Existe esta esperança em nós, que não é longe, da unicidade entre os países islâmicos”, declara Mohsen Shaterzadeh
Qual o futuro do Oriente Médio? O que vemos pela TV é realmente verdade ou parte desta? História do Irã, cientistas e poetas
renomados. Há todo um país que desconhecemos, principalmente se falarmos do noticiário internacional. Nada de conflitos armados,
terrorismo ou política antiamericana. Foi para falar abertamente sobre outros aspectos, que os alunos de Relações Internacionais e
Ciências Políticas do UDF receberam nesta segunda-feira, 16, o embaixador do Irã, em Brasília, Mohsen Shaterzadeh.
Doutor em Engenharia de Materiais pela Universidade Tecnológica de Lyon, na França, Shaterzadeh falou sobre a culinária e arquitetura
regional, os incentivos para a ciência e as belezas de seu povo. Com fotografias do país, ao fundo, o diálogo aberto com o embaixador foi
intermediado por um tradutor da Embaixada. Coordenador do curso de Relações Internacionais, Rafael Duarte ressalta a importância do
evento. “É importante receber informações cruas e não apenas o que vem enviesado pela mídia. Precisamos cultivar este pensamento
crítico de que mundo nós vivemos e de que mundo nós queremos”, declara.
Perguntado como é ter uma mulher governando o país, em referência a presidenta Dilma, o embaixador enalteceu o papel das mulheres
na cultura islã. “Muitos governadores em nosso país tem um assessor, que é mulher. Temos também hoje uma vice-presidente mulher. E
nas Forças Armadas são mais de 30 comandantes. Só a alfabetização da população feminina é de 99%. As mulheres estão muito ativas
na sociedade iraniana”, destaca.
Na palestra, Shaterzadeh falou também acerca dos movimentos populares, do programa iraniano e do avanço do islamismo pelos países
do sul. Segundo ele, atravessamos na atualidade um colapso e surgimento das civilizações. “A descida das civilizações ocidentais está
dando origem a uma civilização popular, que começa pelos países islâmicos”. E ainda acrescenta: “O mundo atual testemunha grandes
conhecimentos, novos fenômenos. Estamos no final da era unilateralista no mundo. E os poderes emergentes tem se mostrando cada vez
mais”.

09FebEmbaixador Mohsen Shaterzadeh: o Egito adota o modelo iraniano
O embaixador do Irã no Brasil, Mohsen Shaterzadeh, disse hoje, em entrevista coletiva, que o Egito vai
seguir o modelo iraniano “de liberdade e independência” para forjar seu próprio destino. Ressaltou que o
Oriente Médio também vai para o islamismo: “O mundo terá em breve muitas novidades da região, que
vai se desprender da dominação dos Estados Unidos e das potências ocidentais”.
Shaterzadeh, que falou esta manhã durante quase três horas para um grupo de jornalistas blogueiros de
Brasília, a propósito do 32o. aniversário da revolução iraniana, descartou a possibilidade de uma
intervenção ocidental ou de Israel para prevenir a ascensão islâmica, particularmente no Egito: “Os
Estados Unidos já não têm poder para atacar o povo nas ruas, porque se desmoralizaram ao sustentar as
ditaduras durante todos estes anos”. Shaterzadeh ainda mencionou o fato de o sistema norte-americano
não praticar a real democracia: “Lá, nas eleições presidenciais apenas 50% comparecem para votar. Isso
significa que um presidente é eleito por 25% dos eleitores. No Irã, onde o voto não é obrigatório, 85%
votaram para escolher o presidente na última eleição (em 2009)”.
Indagado por um blogueiro se não havia a possibilidade de Israel revidar com um ataque nuclear ao Irã,
o embaixador respondeu que “a força do estado judeu” é baseada na propaganda que lhe faz a mídia
ocidental, cujas fontes “estão concentradas em 90% da versão sionista”: “Israel” – assinalou – “não
conseguiu permanecer no Líbano mais que 33 dias”, ao referir-se à última invasão israelense sobre
aquele país.

Mohsen Shaterzadeh, um professor de nano tecnologia, com domínio de inglês e francês, cuidou ainda de
destacar os progressos da revolução de seu país no campo da aviação, dos satélites, tecnologia de
informação, da ciência, da petroquímica e da genética – tudo com tecnologia própria. Mas sustentou que
as usinas nucleares, em desenvolvimento no Irã, não se voltam para a fabricação da bomba, porque esta
deixou de ser um instrumento de guerra para se transformar numa ferramenta para o progresso da
humanidade sobretudo no campo da medicina: “Nem os Estados Unidos, nem a Europa, nem Israel
levam a sério a ameaça nuclear, a não ser para fins de propaganda”.
Ao começar a entrevista, o embaixador Mohsen Shaterzadeh fez uma longa explanação sobre as causas e
os efeitos da Revolução Islâmica, conduzida pelo Aiatolá Ruhollah Khomeini, em 1979, para chegar
àquelas conclusões sobre a ascensão do islã, não apenas no Egito, mas també em outros países como
Tunísia, Jordânia, Argélia, Marrocos, a Arábia Saudita e o próprio Iraque, hoje sob dominação do exército
americano.
Relatou que o regime do Xá Reza Pahlevi, deposto por Khomeini, “funcionava como uma polícia militar
para massacrar as populações não apenas do Irã, mas também de seus vizinhos árabes”. Exemplificou
que os policiais e os torturadores da Savak, a polícia secreta, eram treinados diretamente nos Estados
Unidos e em Israel: “Até os equipamentos que nos vendiam tinham de ser consertados naqueles países”.

Dominação – O embaixador Mohsen Shaterzadeh ainda historiou o processo do Oriente Médio, que
classificou como uma região muito complexa e significativa para a humanidade, por ser o eixo de três
grandes religiões: o islamismo, o catolicismo e o judaismo. Nesta região, o Irã, por se encontrar no
cruzamento de uma corrida norte para o sul e do leste para o oeste, por causa das fontes energéticas
(petróleo, principalmente), sempre esteve sob a ameaça de intervenção por parte das grandes potências,
especialmente dos ingleses e dos norte-americanos.
- Por causa disso, os ingleses fizeram naufragar o regime popular e nacionalista de Mohamed Mosadegh,
que antes tinha nacionalizado o petróleo e iniciado um programa de reformas sociais, em 1953.
Instalaram em seu lugar o regime policialesco e apátrida dos Reza Pahlevi. A Revolução, cujo 32o.
aniversário, agora celebramos, veio para libertar o Irã, que agora rege seu próprio destino e apresenta
indicadores sociais dos mais elevados do mundo.
Entre estes indicadores, citou a abolição do analfabetismo, a liberação da mulher, que hoje ocupa 65%
das vagas das universidades, que hoje são mais de 400, com 3,5 milhões de estudantes universitários
(proporcionalmente, o dobro do Brasil), para um total de 72 milhões de habitantes, contra 60
universidades e 100 mil estudantes, na época do Xá. Na época do Xá, apenas estudavam 50% da
população em idade escolar, e hoje a universalização do ensino chega a 99%. Tais conquistas que,
explicou, foram fruto da grande mobilização ao longo destes 32 anos, ainda projetam o Irã como uma
das nações mais desenvolvidas, no campo econômico, social e militar.
Mohsen Shaterzadeh lembrou ainda os avanços teconológicos, com o lançamento de satélites, com
plataformas e mísseis totalmente iranianos (este ano serão lançados mais 4 satélites), a construção de
submarinos, navios, aviões não tripulados com autnomia para mil quilômetros e mísseis de alcance
intercontinental. E citou outros exemplos: 9 entre os 20 medicamentos contra a AIDS são fabricados pelo

Irã, que também tem excelência nas células troncos, com a fabricação de rmédios para o câncer, a
clonagem de animais e outros avanços.

Relações com o Brasil – Finalmente, Shaterzadeh falou sobre as relações entre o Brasil e o Irã,
destacando que elas continuam no mesmo nível da época do presidente Lula e atribuiu alguns problemas
surgidos no novo governo foram frutos da manipulação da imprensa e da mídia, que ele julga
especialmente focadas no Irã: “Eles têm inveja de nosso progresso e influência na região”, disse.
Ressaltou que esses problemas estão sendo contornados pela via do diálogo e da compreensão, que são
grandes entre os dois países. Sobre a questão do caso da viuva Sakineh Ashtiani, disse tratar-se de outra
maquinação midiática, já que se trata de assunto afeto ao juidicário: “Imaginem se o Irã fosse querer
interferir na justiça brasileira quando trata de suas 7 mil mulheres acusadas de crimes de homicídio”.
O embaixador pediu ainda atenção para outras manipulações do notiociário, que levam muitas pessoas a
pensar mal do Irã: “Veja aquela notícia de que o país tinha censurado os livros de Paulo Coelho.
Comprovou-se tratar-se de uma grande mentira, porque mais de cem mil exemplares de livros são
vendidos em nosso país”.

Os jornalistas blogueiros que participaram da entrevista com Mohsen Shaterzadeh foram:
1 – Cesar Fonseca – Independenciasulamericana.com]
2 – Roberto Lemos – Jornal Hora do Povo
3 – Vitor Correa – Blog do Campanela
4 – Helena Iono – Pátria Latina
5 – João Goulart Filho – Página 64
6 – Beto Almeida – Carta Maior e Jornal Brasil de Fato
7 – Márcia Camargo – Blogueira e escritora, autora de dois livros sobre o Irã
8 – Iraê Sassi – TV Cidade Livre
9 – FC Leite Filho – CafénaPolítica
10 Alfredo Bessow – Passe Livre
11 – Chico SantAnna – Blog do Chico Infocom
12 – Acilino Ribeiro -MDD
13 – Samia Meneses – Blogueira e Cientista Política
14 – Romário Schetinno – Blog do Romário
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Fonte: por Beto Almeida | 10 de fevereiro de 2011

O Embaixador do Irã em Brasília, Mohsen Shaterzadeh, em entrevista pelo 32° aniversário da Revolução
iraniana de 11 de fevereiro de 1979, também conhecida como a Revolução dos Aiatolás, fez um balanço
das conquistas sociais de seu povo no período e, ao analisar o atual contexto político do Oriente Médio
disse que não vê espaço para os EUA intervirem militarmente na região para deter as transformações
políticas que estão em marcha.

Embora intervenções já tenham ocorrido no passado, Shaterzadeh não acredita que o governo dos EUA
tenha apoio interno para viabilizar isso hoje, como também não crê que árabes estejam dispostos a
permitir que isto volte a ocorrer. “O futuro do Oriente Médio não pertence aos EUA”, declarou
enfaticamente. Lembrou que hoje o povo da região enfrenta governos ditatoriais e “os EUA jamais
estiveram ao lado do povo”.

Mohsen Shaterzadeh fez questão de alinhar, na entrevista concedida em Brasília, mudanças provocadas
no seu país pela revolução islâmica. “Em 1979 o Irã era um país pobre, dependente, sem ciência ou
tecnologia – enquanto hoje somos desenvolvidos em tecnologia, em ciência espacial, em petroquímica,
ema nanotecnologia e em setores estratégicos como petróleo e gás. O crescimento em ciência e
tecnologia do Irã é onze vezes maior do que a média mundial”, falou com orgulho.

Na descrição das conquistas da revolução Iraniana, nestes 32 anos, destacou que hoje a nação persa
tem 90 por cento de seu povo alfabetizado quando, em 1979, menos da metade da população sabia ler e
escrever. Assinalou também que antes da chegada de Komeyni ao poder, o Irã possuía apenas 40
universidade, enquanto hoje possui 400, tendo saltado de 100 mil universitários em 1979 para um total
de 3,5 milhões de universitários na atualidade.

Fazendo uma comparação com o Brasil, afirmou que no Irã existem 50 mil universitários para cada 1
milhão de habitantes, proporção que é o dobro da registrada aqui. Segundo o diplomata, a presença das
mulheres nas universidades passou de 30 por cento durante o regime ditatorial do Xá, para cerca de 65
por cento da população universitária hoje.

Independência tecnológica

Shaterzadeh destacou que o Irã pré-revolucionário era um país totalmente dependente dos Estados
Unidos e da Inglaterra. ”Antes todos os técnicos da indústria de petróleo eram norte-americanos, hoje
todos são iranianos”. Da mesma forma, informou que todos os cientistas da área nuclear são iranianos
destacando que a média de idade destes cientistas é de 30 anos. “Ou seja, tempo inferior ao período da
própria Revolução Iraniana” frisou.

Disse também que hoje o Irã é um dos poucos países do mundo que domina a tecnologia de lançamento
de satélites, tanto que pretende por em órbita no próximo ano, mais quatro satélites totalmene
desenvolvidos no país, bem como os veículos lançadores e, inclusive, os lançadores de mísseis para a
defesa do país.

Afirmou ainda que o Irã é um país pioneiro em determinadas experiências genéticas, inclusive no
desenvolvimento de conhecimentos de células troncos, lembrando que não há qualquer dificuldade ou
constrangimento religioso a este progresso científico, cuja finalidade, lembrou, é o tratamento de
enfermidades complexas.

Segundo Shaterzade, dos 20 mais importantes medicamentos hoje em fabricação no mundo para o
combate ao câncer e à Aids, nove são de fabricação iraniana, além de frisar que a nação persa hoje tem
100 por cento de seu território eletrificado, constituindo-se hoje na 16 economia do mundo, apesar da
guerra de 8 anos que teve que enfrentar, na qual perdeu 1 milhão de vidas. “Guerra imposta pelos EUA,
que usaram o Sadam para isto”, acusa.

Irã fabrica seus próprios submarinos

Indagado pelos blogueiros sobre como teria se dado este salto tecnológico num país que vive sob
sanções, bloqueios, tentativas de golpes e que foi obrigado a enfrentar uma guerra com o Iraque,
Shaterzadeh afirmou: “A cultura iraniana valoriza muito a ciência, tanto que logo no início da Revolução
houve um grande movimento contra o analfabetismo e o segundo grande passo, nesse setor, foi
aumentar a quantidade e a qualidade das universidades”.

Explicou que a guerra com o Iraque causou grande estímulo interno para que o país se preparasse no
campo militar e, como conseqüência, no educacional e tecnológico. De tal forma que hoje o Irã é autosuficiente na produção de navios, na tecnologia para a fabricação e lançamento de mísseis, além de
fabricar os seus próprios submarinos. “As sanções impostas pelos imperialistas nos levou a perder toda
esperança num desenvolvimento dependente de recursos externos. Como resultado, hoje a média do
desenvolvimento científico e tecnológico do Irã é onze vezes superior à média internacional no setor”,
destacou.

Ataque nuclear e mentiras da imprensa

Para o embaixador iraniano no Brasil, o Oriente Médio é uma região muito complexa porque é a
principal fonte de petróleo do mundo. E para controlar essa riqueza, “o império precisou fomentar
conflitos” entre os árabes muçulmanos.

“Israel foi criado ali pelos EUA e a Inglaterra, quando deveriam tê-lo criado na Europa para compensar a
brutalidade cometida contra os judeus lá, não no Oriente Médio. Os povos árabes é que estão pagando
por algo ocorrido na Europa” argumentou, explicando que o objetivo desses países, na verdade, sempre
foi o controle do petróleo e do gás. “Israel não se justifica como nação de acordo com as normas do
direito internacional e sua criação foi uma ação contra os árabes para dominar suas fontes de energia”.

Ele disse não acreditar que Israel ataque o Irã com armas nucleares como se propala na mídia ocidental
e lembra que armas nucleares não representam força. “Israel está na posição mais fraca em toda a sua
história, enquanto o Irã hoje está uma posição de força que jamais teve antes”, declarou, lembrando a
resistência árabe não foi derrotada nas guerras de 67 e de 73.

“O surgimento e fortalecimento do Hamas e do Hezbollah são uma demonstração de que ter armas
nucleares não é ter a força. Afinal, Israel foi derrotado no sul do Líbano e hoje o novo governo do Líbano
é uma nova derrota para Israel e para os EUA”, assegurou. Disse também que as notícias sobre um
ataque nuclear israelense não passam de mentiras espalhadas pelo que chama de “império de imprensa

mundial”, segundo ele, sob o controle dos EUA e de Israel “que dominam 90 por cento do fluxo de
informação internacional”.

Sakineh , Paulo Coelho e relações com o Brasil

O embaixador iraniano disse valorizar as relações bilaterais com o Brasil, afirmando que dúvidas
eventuais podem ser resolvidas com o diálogo, como na questão da Sakineh, cidadã iraniana acusada de
assassinar o próprio marido, num julgamento ainda inconcluso. “Ainda não há a sentença porque o
julgamento está em curso ainda”. Frisou que no Brasil, tal como no Irã, também existem milhares de
mulheres presas sob a condenação de homicídio. “Nós consideramos isto uma questão interna do Brasil e
do seu Judiciário, não havendo sentido em ligar a questão ao tema dos direitos humanos”, argumentou.

Para Shaterzadeh a grande divulgação que o caso de Sakineh tem no Brasil é produto de ações do
“império da mídia” controlada por israelenses e norte-americanos. “Eles são os invejosos das boas
relações que há entre o Brasil e o Irã; eles não querem que essas relações progridam” chamando
atenção para o fato de que há cinco anos o tema não tinha divulgação. “Por que este enorme destaque
midiático agora diante de um julgamento que ão terminou e quenem tem sentença ?, disse, ressaltando
que os dois países são defensores do princípio da não ingerência nos assuntos internos de outros países.

Shaterzadeh também atribuiu à uma manipulação midiática as notícias de que os livros do escritor
brasileiro Paulo Coelho teriam sido censurados no Irã. “Os livros dele continuam sendo publicados
normalmente e são encontrados normalmente nas livrarias. O alvo dessas notícias mentirosas são as
boas relações entre o Brasil e o Irã”, destacou.

Bolsa Família no Irã?

O embaixador não confirmou notícias de que o Irã estaria se preparando para iniciar o Bolsa Família em
seu território, visando a erradicação da pobreza extrema. Explicou que desde a Revolução de 1979 o Irã
vem aplicando programa que tem alguma similaridade com o Bolsa Família.

“É um programa para gerar riqueza, não é para o combate à fome. É para dar mais cobertura às famílias
carentes e também aos anciãos. Os beneficiados recebem recursos financeiros do governo, mas tem
como fundamentação a formação profissional, a geração de empregos, e um sistema de empréstimos
para dar início a algum empreendimento”, explicou. Assinalou que o programa iraniano já existe há mais
de três décadas.

(*) O jornalista Beto Almeida é correspondente da Telesur em Brasília.
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“O futuro do Oriente Médio não pertencerá aos EUA”

Em entrevista coletiva concedida a blogueiros de Brasília, o embaixador do Irã no Brasil, Mohsen
Shaterzadeh, decartou a possibilidade de uma intervenção militar dos EUA para conter os processos de
transformações políticas em curso no Oriente Médio. O futuro do Oriente Médio não pertencerá aos EUA”,
declarou o diplomata lembrando que hoje há na região um confronto do povo com os ditadores e os EUA
nunca estiveram ao lado do povo. O artigo é de Beto Almeida.

Beto Almeida

Em coletiva com blogueiros de Brasília, o embaixador do Irã no Brasil, Mohsen Shaterzadeh, analisou,
durante 3 horas, o novo contexto político no Oriente Médio por ocasião do 32° aniversário da Revolução
Iraniana e descartou a possibilidade de uma intervenção militar dos EUA para conter os processos de

transformações políticas hoje em marcha na região. Para ele, os norte-americanos fizeram isto no
passado mas hoje já não possuem mais força interior para isto e nem as massas árabes vão permitir. “Os
EUA querem preservar um pedaço deste prestígio anterior, mas não conhecem o pensamento do povo,
nem dos movimentos sociais. Por isso, não conseguem mais controlar. O futuro do Oriente Médio não
pertencerá aos EUA”, declarou enfaticamente o diplomata lembrando que hoje há na região um confronto
do povo com os ditadores e os EUA nunca estiveram ao lado do povo.

Libertação do Oriente Médio está próxima
A coletiva foi organizada em função da comemoração, neste 11 de fevereiro do 32 aniversário da
Revolução Islâmica do Irã . “Em 1979, o Irã era um país pobre, dependente, sem ciência ou tecnologia.
Hoje nós desenvolvemos muito em tecnologia, na ciência espacial, a petroquímica, nanotecnologia e
petróleo e gás. O crescimento em ciência e tecnologia do Iran é 11 vezes maior do que a média
mundial”, declarou o embaixador iraniano, destacando a esperança de seu país de que o islamismo está
despertando em toda aquela região e que muito em breve haverá “a libertação dos povos frente a Israel
e aos EUA”.

Shaterzadeh descreveu as conquistas da Revolução Iraniana nestes 32 anos, destacando que hoje a
nação persa tem 90 por cento de seu povo alfabetizado, quando em 1979 menos da metade da
população sabia ler e escrever. Citou que antes da chegada de Komeyni ao poder o Irã possuía apenas
40 universidade, enquanto hoje possui 400, tendo saltado de 100 mil universitários em 1979 para um
total de 3,5 milhões de universitários na atualidade. Fazendo uma comparação, afirmou que no Iran
existem 50 mil universitários para cada 1 milhão de habitantes, uma proporção que é o dobro da
registrada no Brasil hoje. Segundo o diplomático, a presença das mulheres nas universidades passou de
30 por cento durante o regime ditatorial do Xá, para cerca de 65 por cento da população universitária
hoje.

Independência tecnológica
Shaterzadeh destacou que o Irã pré-revolucionário era um país totalmente dependente dos Estados
Unidos e da Inglaterra.” Antes todos os técnicos da indústria de petróleo eram norte-americanos, hoje
todos são iranianos. Da mesma forma, ele informou que todos os cientistas da área nuclear são iranianos
destacando que a média de idade destes cientistas é de 30 anos. “Ou seja, tempo inferior ao período da
própria Revolução Iraniana” frisou. Informou que seu país já é um lançador de satélites e que está
preparando o lançamento de mais 4 satélites para o próximo ano, lembrando que toda a tecnologia
satelital foi desenvolvida no Irã, com técnicos nacionais, bem como os veículos lançadores e, inclusive, os
lançadores de mísseis para a defesa do país.

Afirmou ainda que o Irã é um país pioneiro em determinadas experiências genéticas, inclusive no
desenvolvimento de conhecimentos de células troncos, lembrando que não há qualquer dificuldade ou
constrangimento religioso a este progresso científico, cuja finalidade, lembrou, é o tratamento de

enfermidades complexas. Segundo Shaterzade, dos 20 mais importantes medicamentos hoje em
fabricação no mundo para o combate ao câncer e à Aids, 9 são de fabricação iraniana, além de frisar que
a nação persa hoje tem 100 por cento de seu território eletrificado, constituindo-se hoje na 16 economia
do mundo, apesar da guerra de 8 anos que teve que enfrentar, na qual perdeu 1 milhão de vidas.
“Guerra imposta pelos EUA, que usaram o Sadam para isto”, acusa.

Irã fabrica seus próprios submarinos
Indagado pelos blogueiros sobre como teria se dado este salto tecnológico num país que vive sob
sanções, bloqueios, tentativas de golpes e que foi obrigado a enfrentar uma guerra promovida pelos EUA
e Iraque, Shaterzadeh afirmou que “a cultura iraniana valoriza muito a ciência. Logo no início da
Revolução houve um grande movimento para lutar contra o analfabetismo, o segundo passo foi aumentar
a quantidade e a qualidade das universidades” destacou , acrescentando que hoje, até mesmo os
imigrantes mais cultos nos EUA são iranianos.

Explicou que a guerra com o Iraque causou um grande estímulo interno para que o país se preparasse no
campo militar e, como conseqüência, no educacional e tecnológico. De tal forma que hoje o Iran é autosuficiente na produção de navios, na tecnologia para a fabricação e lançamento de mísseis, além de
fabricar seus próprios submarinos. “As sanções impostas pelos imperialistas nos levou a perder toda
esperança num desenvolvimento dependente de recursos externos. Como resultado, hoje a média do
desenvolvimento científico e tecnológico do Irã é 11 vezes superior à média internacional no setor”,
destacou.

Ataque nuclear e as mentiras do império na imprensa
Para o embaixador persa no Brasil, o Oriente Médio é uma região muito complexa porque é fonte de
energia. Argumenta que para o domínio da riqueza energética da região o império precisou fomentar
conflitos entre os árabes muçulmanos. “Israel foi criado ali pelos EUA e a Inglaterra, quando deveriam têlo criado na Europa para compensar a brutalidade cometida contra os judeus lá, não no Oriente Médio.
Os povos árabes é que estão pagando por algo ocorrido na Europa. A finalidade é a luta pelo controle do
petróleo e do gás” assinala, acrescentando que Israel não se justifica como nação de acordo com as
normas do direito internacional, e que sua criação é apenas uma ação contra os árabes para dominar
suas fontes de energia.

Ele disse não acreditar que Israel ataque o Irã com armas nucleares como se propala na mídia próimperialista e lembra que armas nucleares não representam força. “Israel está na posição mais fraca em
toda a sua história, enquanto o Irã hoje está uma posição de força que jamais teve antes”, declarou,
lembrando que o sionismo não conseguiu derrotar a resistência árabe com as guerras de 67 e de 73. “O
surgimento e fortalecimento do Hamas e do Hezbollah são uma demonstração de que ter armas
nucleares não é ter a força. Afinal, Israel foi derrotado no sul do Líbano e hoje o novo governo do Líbano
é uma nova derrota para Israel e para os EUA” assegurou. Ele disse ainda que as notícias sobre um

ataque nuclear israelense não passam de mentiras espalhadas pelo que chama de “império de imprensa
mundial”, segundo ele, sob o controle dos EUA e de Israel que dominam 90 por cento do fluxo de
informação internacional.

Sakineh, Paulo Coelho e relações com o Brasil
O embaixador iraniano disse valorizar extremamente as relações bilaterais com o Brasil, afirmando que
dúvidas eventuais podem ser resolvidas com o diálogo, como na questão da Sakineh, cidadã iraniana
acusada de assassinar o próprio marido, num julgamento ainda inconcluso. “Ainda não há a sentença
porque o julgamento está em curso ainda”, lembrando ,entretanto, que no Brasil, tal como no Irã,
também existem milhares de mulheres presas sob a condenação de homicídio. “Nós consideramos que é
esta uma questão interna do Brasil e que o seu Judiciário é que deve resolver, sendo sem sentido tentar
ligar esta questão ao tema político dos direitos humanos”, argumentou.

Para Shaterzadeh a grande divulgação que o caso de Sakineh tem no Brasil é produto de ações do
império da mídia controlado pelos israelenses e norte-americanos. “São os invejosos das boas relações
que há entre o Brasil e o Irã, eles não querem que as relações progridam” chamando atenção para o fato
de que há cinco anos o tema não tinha tão grande divulgação. “Por que este enorme destaque midiático
agora diante de um julgamento que ainda não terminou e que, portanto, nem tem sentença ainda?” argumenta. Lembrou, enfaticamente, que os dois países acreditam nos princípios da não ingerência nos
assuntos internos de outros países.

Do mesmo modo, Shaterzadeh atribui à uma manipulação midiática as falsas notícias de que os livros do
escritor brasileiro Paulo Coelho tenham sido censurados no Irã. “Seus livros continuam sendo publicados
normalmente, já foram vendidos mais de 100 livros e são encontrados normalmente nas livrarias. O alvo
destas notícias mentirosas é danificar as boas relações entre o Brasil e o Irã, mas não permitiremos que
os invejosos prejudiquem nossas relações”disse.

Bolsa Família no Irã?
O representante da nação persa no Brasil não confirmou notícias de que o Irã estaria se preparando para
implementar o Bolsa Família em seu território, visando a erradicação da pobreza extrema. Segundo
explicou, desde a Revolução de 1979 o Irã vem aplicando um programa que tem alguma similaridade
com o Bolsa Família. “É um programa para gerar riqueza, não é para o combate à fome. É para dar mais
cobertura às famílias mais carentes e também aos anciãos. Os beneficiados recebem recursos financeiros
do governo, mas tem como fundamentação a formação profissional, a geração de empregos, e um
sistema de empréstimos para dar início a algum empreendimento”, explicou. Ele explicou que houve
contatos com técnicos brasileiros, atribuindo a estes contatos, talvez, o surgimento destas notícias, mas
frisou que o programa iraniano já existe há mais de três décadas.

(*) Beto Almeida é membro da Junta Diretiva da Telesur

Leia Mais
10/02/2011

• “O futuro do Oriente Médio não pertencerá aos EUA” : Em entrevista coletiva concedida a blogueiros de
Brasília, o embaixador do Irã no Brasil, Mohsen Shaterzadeh, decartou a possibilidade de uma
intervenção militar dos EUA para conter os processos de transformações políticas em curso no Oriente
Médio. O futuro do Oriente Médio não pertencerá aos EUA”, declarou o diplomata lembrando que hoje há
na região um confronto do povo com os ditadores e os EUA nunca estiveram ao lado do povo. O artigo é
de Beto Almeida.

• Carta a um amigo tunisiano : Depois de vinte anos, assinalamos a transformação terrível que o
neoliberalismo impôs sobre e através aquelas mudanças da figura do mercado e da natureza da forçatrabalho: o fim do sistema salarial clássico, e com isso uma desocupação mortífera da massa e uma
insustentável precarização — 35% da população jovem são força-trabalho cognitiva, mas só 10%
trabalham; e mais, na Tunísia, se produziram e acumularam a destruição da primazia do estado de bemestar social, desigualdades regionais ferozes e efeitos desastrosos do processo migratório. O artigo é de
Antonio Negri.

• A hipocrisia do Ocidente : Quando os árabes querem dignidade e respeito, quando gritam por seu
próprio futuro que Obama assinalou em seu famoso – agora suponho que infame – discurso no Cairo,
nos lhes faltamos com o respeito. Ao invés de dar as boas vindas às suas exigências democráticas, os
tratamos como se fossem um desastre. Queremos que sejam como nós, desde que fiquem de lado. E
assim, quando provam que querem ser como nós, mas não querem invadir a Europa, fazemos o que
podemos para instalar outro general treinado nos EUA para que os governe. O artigo é de Robert Fisk.

• Chega a Cuba o primeiro cabo submarino de fibra ótica : Cabo submarino de fibra ótica ligando Cuba e
Venzuela chegou à ilha caribenha após uma viagem de 19 dias do barco francês Ille de Batz, como parte
da primeira etapa do sistema ALBA1. Conexão física entre as duas nações derruba séculos de isolamento
e abre uma brecha no bloqueio estadunidense contra Cuba. Embaixadores da China, Jamaica e França,

que apóiam o projeto, participaram da histórica cerimônia de chegada do cabo submarino em solo
cubano.

08/02/2011

• Chomsky: EUA estão seguindo seu manual no Egito : Em entrevista a Amy Goodman, do Democracy
Now, Noam Chomsky analisa o desenrolar dos protestos no Egito e o comportamento do governo dos
Estados Unidos diante deles. Na sua avaliação, o governo Obama está seguindo o manual tradicional de
Washington nestas situações: "Há uma rotina padrão nestes casos: seguir apoiando o tempo que for
possível e se ele se tornar insustentável – especialmente se o exército mudar de lado – dar um giro de
180 graus e dizer que sempre estiveram do lado do povo, apagar o passado e depois fazer todas as
manobras necessárias para restaurar o velho sistema, mas com um novo nome".

07/02/2011

• Levante no Egito, lições para o México : A revolta no Egito tem algumas semelhanças com o que
acontece no México. No Egito também houve uma fachada de democracia, com seus partidos e eleições
manipuladas para resultar sempre nos resultados desejados pelo poder. A pobreza é generalizada e as
expectativas para os jovens foram se deteriorando a cada ano. As oportunidades de emprego são
desprezíveis, as expectativas de educação quase nulas eos serviços públicos cada vez mais deficientes. A
revolta popular no Egito ensina o que pode ser o caminho de um processo similar no México. O artigo é
de Alejandro Nadal
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مصاحبه با خبرگزاری فارس – آبان 1881
ایران و برزیل با تقویت روابط همه جانبه خود  ،انحصار موجود در عرصه های
اقتصادی و تکنولوژی را از بین می برند.

سفیر جمهوری اسالمی ایران در برزیل در گفت وگویی مفصل به تحلیل روابط حال و آینده دو کشور و
نقش آنها در شکل دهی فضایی جدید در عرصه جهانی پرداخت.
محسن شاطرزاده با ضروری خواندن تعریفی از وضعیت فعلی دو کشور گفت :برزیل با دارا بودن
جمعیت  211میلیون نفری  ،جزء  11اقتصاد برتر دنیا  ،بزرگترین کشور آمریکای التین و بازیگری
موثر در مسیر چند جانبه گرایی در جهان فعلی است .امروزه دیگر نمی توان تلقی های گذشته از برزیل
را به عنوان کشوری مقروض در دنیا تکرار کرد .این کشور اکنون یکی از قدرت های نوظهوری است
که با پشتوانه اقتصادی و سیاسی خود به دنبال کسب کرسی دائم در شورای امنیت سازمان ملل است.
وی در مورد ایران گفت :کشور ما نیز در خاور میانه ،آسیای میانه و غرب آسیا قدرتی بالمنازع با
پتانسل های عظیم در همه ابعاد است و حرف های مهمی برای گفتن دارد.از همین رو دو کشوری که
در دو سوی جهان و شرق و غرب کره زمین قرار دارند با توجه به شناختی که از وضعیت فعلی دنیا و
جایگاه و نفوذ خود در سطح جهانی کسب کرده اند ،عالقمندی بسیاری برای توسعه روابط با یکدیگر
دارند.
سفیر ایران در برزیل تاکید کرد :شاید امروزه مهمترین مولفه هایی که باعث نزدیکی دو کشور شده
نوع دیدگاههایی است که هر دو رییس جمهور دارند .آقایان لوال و احمدی نژاد هر دو از بطن جامعه و
برخاسته از توده های محروم جامعه هستند و از پایگاه های مردمی عظیمی برخواردارند.در همین حال
شعار هردو رییس جمهور تحقق عدالت اجتماعی و محرومیت زدایی است.
از سوی دیگر مبارزه با یکجانبه گرایی و در عین حال تقویت همکاری های کشورهای جنوب – جنوب
از برنامه های دو رییس جمهور است .این نزدیکی نگاهها ،اقتضا می کند دو کشور روابط خود را هر
روز به یکدیگر نزدیک تر کنند .این در شرایطی است که ایران و برزیل دارای منابع غنی  ،پتانسیل باال
برای سرمایه گذاری  ،نیروی انسانی متخصص و حتی امکانات تکنولوژیکی و تحقیقاتی باالیی هستند
و می توانند در تعامالت خود از آن بهره ببرند.
وی یادآورشد :امروز ایران در  4قاره جهان فعالیت های زیادی در زمینه پروژهای فنی و اقتصادی
دارد .در همین حال برزیل نیز از چنین ویژگی هایی برخوردار است به عبارت دیگر ،طرفین می توانند
با اتکا به توانمندی های خود نسبت به همپوشانی نیاز های یکدیگرنیز اقدام کنند.

وی در برابر این سوال که آیا اکنون دو طرف در حال رسیدن به نقطه عطفی از سطح روابط هستند
گفت :پاسخ من اینست که با توجه به عالقمندی دو رییس جمهور و نیز مقامات برزیلی و شخص آقای
لوال برای مالقات با آقای احمدی نژاد  ،نه تنها دیدار ماه آینده رییس جمهوری کشورمان از برزیل نقطه
عطفی را در روابط دو کشور ایجاد خواهد کرد بلکه تغییری سازنده در معادالت همکاری های جنوب –
جنوب به وجود خواهد اورد.
شاطرزاده دراین باره که آیا ایران و برزیل درصدد تغییر در سطح بازیگری عرصه جهانی هستند اظهار
داشت :هر دو طرف در حوزه همکاری های بین المللی نقطه نظرات نزدیکی دارند  .از یک سو برزیل
برای تغییر ساختار سازمان ملل  ،چند جانبه گرایی و فعالیت برای توسعه صلح در جهان فعالیت های
گسترده ای دارد .از دیگر سو کشوری همچون ایران به دگرگونی ساختار سازمان ملل که در  51سال
پیش شکل گرفته و بر مبنای حاکمیت قدرت های زورگو استوار است اعتقاد راسخ دارد و طبیعی است
چنین دیدگاه هایی روابط دو کشور را به هم نزدیک تر می سازد .برزیل همچنین بر استفاده صلح آمیز
از انرژی هسته ای  ،صلح خاورمیانه و لزوم مشارکت عوامل اصلی در فرایند صلح ،دیدگاه های
نزدیکی با ایران دارد.
وی ادامه داد :در دنیای امروز کشورهای در حال توسعه همچون ایران  ،برزیل  ،چین  ،هند و آفریقای
جنوبی به طور مضاعفی نقاط مشترک خود را به هم نزدیک می کنند این امر سبب بهره مندی بیشتر
این کشور ها از منابع اقتصادی و پتانسل های آنها می شود طوری که تسلط برحوزه های علمی  ،فن
آوری و علوم جدید را در اختیار خود گیرند .چرا که پیشتر حوزه های انرژی  ،صنعت و معدن ،
تحقیقات  ،نانو تکنولوژی و بیو تکنولوژی در انحصار کشورهای خاص بود اما این انحصار شکسته
شده و ازاین پس نیز دو کشور با عمق بخشیدن به روابط همه جانبه خود  ،نظام جدیدی از قدرت را
برای کشورهای جنوب  -جنوب به ارمغان می آورند که قطعا ثمرات آن نصیب کشورهای در حال توسعه
خواهد شد.
وی در برابر این پرسش که چرا تا کنون ایران رابطه خود را با این کشور تقویت نکرده بود  ،اظهار
داشت :برزیل از ابتدا در کانون توجهات ایران بوده اما هر مرحله ای از روابط مستلزم بستر سازی
است  .از سوی دیگر عالقمندی برزیل برای توسعه روابط با ایران بر کسی پوشیده نیست .نکته اینست
که در دولت آقای لوال -رییس جمهوری برزیل -شاهد تغییر نگاه در روابط همه جانبه با کشورهای در
حال توسعه هستیم .در سال گذشته رییس جمهوری برزیل بیش از  81سفر خارجی داشت و برای
امسال نیز  51سفر به کشور های مختلف دنیا  -که عمدتا کشورهای در حال توسعه هستند -پیش بینی
شده است  .در همین حال در سال گذشته بیش از  41رییس دولت از برزیل دیدار کردند ،مفهوم این
تغییر نگاه اینست که برزیل به توسعه منافع خود از جهات سیاسی و اقتصادی نگاه می کند  .این امر به
گسترش ارتباطات با دیگر کشورها کمک می کند .بنابراین در شرایطی که ایران یکی از بازیگران مهم
سیاست در عرصه جهانی است این همکاری ها به تقویت صلح  ،گسترش نگاه های عدالت طلبانه در
جهان و رفع نابرابری ها خواهد انجامید.

سفیر ایران در برزیل در برابر این سوال که استراتژی ایران در توسعه روابط با امریکای التین و به
ویژه برزیل چیست؟ -چرا که این پرسش مدت هاست ذهن تحلیل گران را به خود مشغول کرده است-
پاسخ داد :سیاست اصلی ما تنوع بخشی به روابط خارجی و توسعه چند جانبه گرایی و به ویژه در
حوزه همکاری های اقتصادی است .در گذشته این دو منطقه کمتر مورد توجه واقع شده بودند که
همانا افریقا و امریکای التین بوده اند  .در دولت نهم تالش بر اینست که ارتباطات ایران با این دو
منطقه گسترش پیدا کند  .بنابراین ایران توسعه روابط با حوزه امریکای التین را در اولویت دارد.این
رابطه  ،صادقانه و بر اساس احترام متقابل است و برای دراز مدت تعریف شده است .ما به برزیل به
عنوان کشوری با ثبات  ،قدرتمند  ،تاثیرگذار و با پتانسیل های باال و ارزش های گرانقدر نگاه می
کنیم.تاریخ ملت های امریکای التین نیز آکنده از مبازرات علیه استعمار و داستانهای حماسی علیه ظلم
است  .چنین ویژگی هایی سبب می شود به طور طبیعی ایران روابط خود با این ملت ها را در حوزه
های مختلف اقتصادی و سیاسی توسعه بخشد.
شاطرزاده در مورد اینکه کشوری همچون برزیل چه جایگاهی در عرصه اقتصادی ایران دارد گفت:
امکاناتی نظیر منابع زیرزمینی  ،نیروی عظیم انسانی متخصص و دانشمند و در اختیار داشتن علوم و
فن آوری جدید و همچنین با توجه به اینکه برزیل به عنوان مرکز تولید مواد غذایی در سطح جهان
مطرح است  ،می تواند به همپوشانی نیازها با کشورمان اقدام کند .در همین حال می توان گفت ،
دانش باالی شرکت های ایرانی در ساخت نیروگاه های حرارتی و تجربیات گرانقدر برزیل در ظرفیت
سازی تولید برق در حوزه نیروگاه های آبی مکمل یکدیگر می شوند .ذکر این نکته ضروری است که
برزیل بیش از  31درصد تولید برق خود را از از نیروگاه های برق آبی به دست می آورد .از سوی
دیگر ایران دارای توانایی های زیادی در زمینه تکنولوژی در حوزه های نانو تکنولوژی  ،بیو
تکنولوژی ،وکامپوزیت ها  ،سلول های بنیادی و داروهای نو ترکیب است که با همکاری برزیل می
توان امکان تبادل تجربیات و اطالعات و دانش بین دو کشور را فراهم کرد .برزیل نیز تجربه و دانش
باالی خود در حوزه معادن  ،قطعه سازی  ،ساخت ماشین آالت کشاورزی را می تواند در اختیار ایران
بگذارد .این روابط قطعا در بازارهای جهانی فرصت های بسیاری را در اختیار دو کشور قرار می دهد
تا با همکاری های مشترک چه در سطح بین الملل بتوانند بیش از پیش تاثیرگذار باشند.
وی ادامه داد :برزیل در تولید سویا  ،ذرت  ،نیشکر و تولید اتانول از نیشکر صاحب دانش باالیی است
 .در همین حال ایران می تواند در آن کشور امکاناتی برای تولید محصوالت کشاورزی و صادرات آن
به ایران و نیز سایر نقاط دنیا در اختیار گیرد .این امر در حوزه معادن نیز قابل پیگیری است برزیل با
معادن غنی و عظیم سنگ آهن قادر است بخشی از نیاز ایران به این ماده را برای تولید فوالد را
پوشش دهد .در این میان قرار است با خرید و همچنین مشارکت در اکتشاف و بهره برداری از معادن
برزیل به تولید فوالد خام در این کشور و صادرات آن به بازار کشورمان و منطقه ،همکاری مناسبی را
شکل دهیم .برای این منظور تفاهم اولیه ای با طرف های برزیل صورت گرفته است.
شاطرزاده افزود :همچنین دو کشور ظرفیت باالیی برای توسعه روابط بازرگانی و تجاری دارند  .در دو
سال گذشته حجم روابط ایران و برزیل  2میلیارد بوده که سال گذشته این رقم به یک میلیارد رسید(

البته نکته اینست این کاهش مربوط به افت صادرات مواد غذایی برزیل به ایران بوده است).در
صورتیکه هر دو کشور از امکانات وسیع برای توسعه تجارت میان خود بهره مند بوده و از طرف
دیگر زیر بنا های دو کشور به خوبی زمینه صادرات مجدد کاالهای تولیدی خود به سایر کشورهای
منطقه را فراهم می سازد.
سفیر ایران در برزیل در پاسخ به اینکه آیا با توجه به تعریفی که از رابطه دو کشور به عمل آمده
تسهیالتی در بخش گمرکی پیش بینی شده است گفت :ما برای دستیابی به حجم وسیعی از روابط  ،به
تبادل اسناد در زمینه توافقنامه های اجتناب از اخذ مالیات مضاعف ،تشویق سرمایه گذاری  ،همکاری
های حمل و نقل  ،همکاری های بانکی و همکاری های گمرکی نیاز داریم.این موضوع مورد توجه
مقامات دو طرف است که امیدواریم در کوتاه ترین زمان ممکن نسبت به نهایی شدن توافقات و امضاء
و تبادل اسناد اقدام شود .
شاطرزاده درباره نیاز دو کشور به استفاده از پیمان های منطقه ای خاطرنشان کرد :در امریکای التین
پیمان های منطقه ای همچون مرکوسور و آناسور وجود دارد که برزیل از جایگاه ویژه ای در آنها
برخواردار است .از طرفی ما در خاورمیانه سازمان همکاری های اقتصادی اکو را داریم که
ساختارهای الزم در این سازمان در حال گسترش و نهادینه شدن است .عالوه بر آن هر روز کشورهای
عالقمند بیشتری برای پیوستن به اکو در منطقه اعالم آمادگی می کنند .امیدواریم بتوانیم پلی بین
سازمان ها و پیمان های شرق و غرب در قالب همکاری های جنوب  -جنوب به ویژه اکو در آسیای
میانه و خاورمیانه و مرکوسور و آناسور در امریکای التین ایجاد کنیم .
سفیر همچنین در مورد اینکه آیا پس از سفر احمدی نژاد به برزیل سفرمتقابلی نیز خواهیم داشت،
گفت :بر اساس برنامه ای که بین دو کشور در دیدار وزرای خارجه تدارک دیده شد ،طرفین توافق
کردند آقای لوال رییس جمهوری برزیل نیز به ایران سفر کند .البته همانطور که رییس جمهوری
اسالمی ایران در راس یک هیات بلند پایه اقتصادی به برزیل سفر می کند .تاکید برزیل هم اینست که
آقای لوال در راس هیاتی بلند پایه اقتصادی به ایران سفر کند.
وی تصریح کرد :در سفر دکتر احمدی نژاد به برزیل قرار است گروه های تخصصی به عنوان تیم های
پیشرو ،مذاکرات را در حوزه های نفت و گاز وپتروشیمی  ،صنعت و معدن  ،علوم و تکنولوژی ،
بانکی و اعتبارات  ،کشاورزی و تحقیقات و در نهایت بازرگانی پیگیری کنند.
وی یاد آور شد :پیش نیاز سفر رییس جمهوری اسالمی ایران به برزیل برنامه ریزی  9ماهه ای بوده
است که در قالب گرو های کارشناسی صورت پذیرفته و مقدمات کار فراهم شده است .همچنین در سفر
سلسو آمورین وزیر خارجه برزیل در آبان سال گذشته به ایران نیز دعوتنامه رسمی آقای لوال تقدیم
آقای احمدی نژاد شد .از سوی دیگر برنامه سفر وزیر خارجه کشورمان در فروردین ماه امسال به
برزیل نیز در همین راستا صورت گرفت و قرار است در اردیبهشت سال جاری رییس جمهور کشورمان
به برزیل سفر کند.

وی در برابر این پرسش که آیا عالوه بر حوزه های فوق  ،بخش گردشگری دو کشور نیز فعال خواهد
شد  ،اظهار داشت :برزیل با جاذبه های گردشگری فراوانی در مناطق مختلف از جمله در آمازون  ،ریو
دو ژانیرو  ،سان پائولو (سائوپائولو) و  ...محل مناسبی برای گردشگران ایرانی خواهد بود از سوی
دیگر ایران نیز با قدمت چند هزار ساله خود و جاذبه های تاریخی ،مورد عالقه گردشگران برزیلی
است اگرچه در ماههای اخیر شاهد حجم گسترده ای از تقاضا های توریستی برای دو کشور بوده ایم.
در این میان سفارت جمهوری اسالمی ایران در راستای توسعه گردشگری و توریسم بین دو کشور در
برازیلیا در مدت  8روز برای توریست ها روادید صادر می کند .شاید برای مردم ایران نیز جالب باشد
بدانند که برزیلی ها مردمانی خونگرم  ،فرهنگ دوست و عالقمند به ارزش های خانوادگی هستند در
همین حال برزیلی ها در سالهای اخیر عالقه زیادی به سینمای ایران پیدا کرده اند.
وی در مورد ارتباطات در حوزه دانشگاهی نیز گفت :در  2سال اخیر در دانشگاههای این کشور ،شرق
شناسی و ایران شناسی توسعه بسیاری یافته و در این مدت با حضور استاد ایرانی  ،کرسی زبان
فارسی در دانشگاه برازیلیا دایر شده و عالقمندان زبان فارسی در این کشور رو به ازدیاد است.
وی ادامه داد :دانشگاه هایی نظیر سان پائولو  ،ریو دو ژانیرو ،برازیلیا و دانشگاه های کاتولیک
برزیل از سطح علمی باالیی چه در سطح جهان و چه در آمریکای التین قرار دارند .اکنون که مشکل
زبان پرتغالی با گسترش زبان انگلیسی در حال برطرف شدن است  ،در تالش هستیم همکاری های
علمی بین این مراکز را در دو کشور گسترش دهیم و با برگزاری کارگاه های علمی  ،کنفرانس های
مشترک و ...روابط علمی و تحقیقاتی دو کشور را به نقطه مطلوبی برسانیم.

کنفرانس مطبوعاتی خبرنگاران رسانه های گروهی برزیل با سفیر جمهوری اسالمی ایران
به مناسبت سی و یکمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی و بنا به اعالم قبلی سفارت ،کنفرانس خبری
در روز دوشنبه  1833/11/19در محل رزیدانس سفارت جمهوری اسالمی ایران با حضور  18تن از
خبرنگاران روزنامه ها ،تلویزیون و سایتهای خبری برگزار گردید .در این کنفرانس خبری ،خبرنگاران
مهمترین روزنامه های برزیل حضور یافتند که اسامی خبرنگاران و رسانه ها عبارتند از:
 . 1دنیسی کرسپینی مارین از روزنامه او استادو د سان پائولو
 . 2ویویانه بازیلی از شبکه تلویزیونی گلوبو
 . 8دیه گو آبرئو از شبکه خبری اینترنتی جی 1
 . 4االینه کامیلو از روزنامه او گلوبو
 . 5الیس لیس از وبسایت خبری آر 1
 . 6آلدو گامبوآ از خبرگزاری فرانسه
 . 1مارکو سیباژا از آسوشیتد پرس
 . 3ویویانه واش از روزنامه کوریو برازیلنسه
 . 9موریلو راموس از نشریه اپوکا
 . 11مائوریسیو ساوارژه از وبسایت خبری Uol
 . 11کارلوس بوئنتو فیلمبردار شبکه تلویزیونی گلوبو
 . 12رودریگو مایا گز فیلمبردار شبکه تلویزیونی گلوبو
 . 18کارلوس روتو عکاس

در ابتدای مراسم سفیر ضمن خوشامدگوئی ،طی مقدمه ای به تاریخ و تمدن کهن ایران و
موقعیت کشورمان در منطقه حساس خاورمیانه اشاره کرده و تاکید نمود که قدرتهای استعماری آمریکا
و انگلیس قبل از وقوع انقالب اسالمی در ایران ،حضور قدرتمندانه ای در کشورمان داشتند .شاه که در

بین مردم پایگاهی نداشت ،به نمایندگی از آمریکا ژاندارم منطقه بود و تصمیمات مربوط به کشورمان،
در واشنگتن اتخاذ می گردید.
حضور امام خمینی و متعاقب آن پیروزی انقالب ظرف مدت  11روز از ورود امام به ایران و
استقبال تاریخی و بی نظیر مردم از امام خمینی از فرودگاه تا بهشت زهرا از دیگر محورهای مورد
اشاره بود .پس از آن با اشاره به ویژگیهای رهبری امام خمینی ،رهبری ایشان را دارای دو پایه
«مردم ساالری» و «اسالمی و دینی» دانسته و انگیزه مردم از انقالب را بازگشت به هویت اصیل خود
دانستند و اینکه بر سرنوشت خود حاکمیت یابند.
در ادامه به ارزیابی دستاوردهای انقالب اسالمی در زمینه های مختلف پرداخته و در حوزه
های اقتصاد ،فناوری ،آموزش عالی ،هسته ای ،فضائی ،سلولهای بنیادی ،نانو ،دفاعی و غیره به ارائه
آمار و تشریح جایگاه کشورمان در سطح جهانی در هر یک از این زمینه ها پرداخته و به عنوان
نمونه از صنعت هسته ای یاد شد.
در پایان با اشاره به روابط دو کشور ایران و برزیل افزوده شد که آینده در دست مردمان
آزادیخواه مثل ایران و برزیل خواهد بود و این دو کشور نقش مهمی در آینده ایفا خواهند کرد.

پس از پایان سخنان سفیر ،خبرنگاران به طرح سواالت خود پرداختند که مشروح آن به قرار ذیل می
باشد:

 سوال خانم دنیزی کرسپینی مارین از روزنامه او استادو د سان پائولو :ما با خبر تعجب آوریبرخورد کردیم که رئیس جمهور احمدی نژاد دستور داده که غنی سازی  21درصد آغاز شود.
آیا این موضوع نشانه این است که ایران قرارداد مربوط به ارسال اورانیوم را نخواهد پذیرفت؟
آیا ایران توانائی انجام غنی سازی تا  21درصد را دارد؟
 سفیر :ایران  2ماه به غرب مهلت داد تا به ایران پاسخ دهد ولی غربی ها بدنبال کاله برداریسیاسی بودند .ما سوخت  21درصد را برای مصارف پزشکی در راکتور تهران نیاز داریم .ما
خریدار سوخت هستیم و آنها فروشنده سوخت و آژانس بین المللی انرژی اتمی هم باید تسهیل
کننده امر باشد .معموال خریدار برای فروشنده شرط می گذارد نه بالعکس .اما در موضوع خرید
سوخت ،فروشنده ها برای ایران شرط گذاشتند .در ایران توانائی تولید اورانیوم غنی شده 21
درصد وجود دارد و از فردا شروع به تولید می کنیم و شما نتایج آن را خواهید دید .زمانی که
ایران درخواست خرید اورانیوم  21درصد کرد هم می توانست خودش تولید کند ولی برای
اعتماد سازی و ابراز حسن نیت صبر کردیم ولی غربیها صداقت نداشتند .روز گذشته جناب
آقای احمدی نژاد اعالم کرد که ما تولید را شروع می کنیم ولی مذاکرات ادامه خواهد یافت .اگر

فروشندگان بدون شرط آماده فروش باشند ما خواهیم خرید ولی ایران برای تامین نیاز خودش
معطل کسی نمی ماند.
 سوال خانم االینه کامیلو از روزنامه او گلبو :با انتشار این خبر عکس العمل شدیدی در برخیکشورها مشاهده شد ولی برزیل موضعی نداشته است .انتظار شما از برزیل چیست؟
 سفیر :باید از آنهائی که عکس العمل نشان دادند پرسید که چرا چنین رفتاری دارند .مگر ایرانکار غیر قانونی انجام داده است؟ ایران از حقوق و توانمندیهای خودش طبق مقررات استفاده
کرده و در حال حاضر هم کار خود را انجام می دهد .اما در مورد برزیل .ما به برزیل اعتماد
داریم .مطمئن هستیم که مقامات برزیل نسبت به وضعیت و مواضع ایران شناخت دارند .برزیل
بر خالف کشورهای غربی که موضع گرفتند ،استعمارگر و زورگو نیست .آنهائی که موضع
گرفتند و عکس العمل نشان دادند کسانی هستند که زرادخانه های هسته ای دارند .اگر آنها
دروغ نمی گویند اول سالح های خود را منهدم کنند و در خدمت بشریت باشند .کشورهائی مانند
ایران و برزیل هرگز از انرژی هسته ای برای تولید سالح استفاده نمی کنند .استفاده از انرژی
هسته ای در ایران مثل برزیل برای مصارف بشر دوستانه است .این حق بشریت است که از
دانش خود استفاده کند .این  2ماه که ایران صبر کرد ،ثابت شد که کشورهای غربی دروغگو
هستند .ایران باز هم آماده خرید اورانیوم  21درصد است ولی خودش هم تولید می کند و این
دو با هم منافات ندارد .ایران هیچ یک از مقررات جهانی را زیر پا نگذاشته است .این موضوع
را هم از طریق کانال آژانس بین الملل انرژی اتمی دنبال می کند و هیچ کشوری در این زمینه
قیمومیت ندارد و غربی ها هم حق ندارند در مقابل ایران موضع بگیرند.
 سوال خانم ویویانی بازیلی از تلویزیون گلوبو :شما گفتید که غنی سازی  21درصد را شروعخواهید کرد و در آینده نتایج آن را خواهیم دید .این آینده نزدیک چه زمانی خواهد بود؟ همچنین
گفتید که از اورانیوم  21درصد برای امور پزشکی و کشاورزی استفاده خواهید کرد .آیا در
مقابل این عکس العمل شدید فکر می کنید که ارزشش را دارد؟ از راههای دیگری نیز می توان
این کار را انجام داد.
 سفیر :در مورد زمان تولید نیاز است که صبر کنید و مطلع خواهید شد .اما در مورد عکسالعمل شدید باید توضیح بدهم .سی سال است که ما به این روش برخورد غربیها عادت داریم.
در طول این سی سال ،جنگ را بر ما تحمیل کردند ،هواپیمای مسافربری ما را هدف قرار دادند
و انواع تحریم ها را بر ما تحمیل کردند .رفتار و حرکات چند کشور را به اسم واکنش جهانی
تلقی نکنید .این چند کشور ،زورگو ،ستمگر و دیکتاتور هستند .ما در سازمان ملل دوستان
بسیار زیادی داریم که حق را به ما می دهند .همه این کشورها از زورگوئی های چند کشور
غربی خسته شده اند .بنابراین ما بجای اینکه به عکس العمل کشورهای زورگو توجه کنیم ،به

حمایت کشورهای دوست و در حال توسعه توجه می کنیم .من به شما اطمینان می دهم که قلب
مردم آزادیخواه جهان هر جا که هستند ،با ایران است .دوران زورگوئی و قلدری چند کشور
غربی تمام شده است .مطمئن باشید آنها هیچ کاری نمی توانند انجام دهند.
 سوال موریلو راماس از نشریه اپوکا :روز گذشته آقای رئیس جمهور دستور آغاز غنی سازیاورانیوم  21درصد را صادر کردند و اینکه اعالم کردید ایران توان این کار را دارد .از چه
زمانی ایران قدرت این کار را پیدا کرده است؟
 سفیر :ما قدرتهای زیادی داریم ولی هر چزی را در زمان خودش می گوئیم. ویویانه واش کوریو برازیلنسه :شما در سخنان خود در مورد نقش جوانان ایرانی در پیشرفتایران توضیح دادید .جوانان ایرانی خواسته هائی دارند از جمله این که رئیس جمهوری می
خواهند که آزادی بیشتر به آنها بدهد .روز پنجشنبه باز هم تظاهراتی انجام خواهد شد .چگونه
به خواسته های جوانان پاسخ داده خواهد شد؟
 سفیر :در مورد ایران من به شما خبرنگاران توصیه می کنم که ایران را خوب بشناسید تابتوانید واقعیت را خوب تحلیل کنید .ایران یک جامعه عمیقا مذهبی و مستقل است .تفکر مردم
استقاللی است .رابطه مردم با رهبر انقالب رابطه ای عمیق و معنوی است .مردم ایران از
جوان و پیر همه به رهبر عشق می ورزند .جوانان ایران به انقالب خودشان عشق می ورزند و
کسی با انقالب مشکلی ندارد .بطور طبیعی همیشه کسانی هستند که اعتراضاتی دارند ولی
معترضین هم در بدنه انقالب هستند .آن اخبار غلو شده ای که شما در این چند ماه بعد از
انتخابات شنیدید ،اخبار مردم ایران نبود بلکه اخبار کسانی بود که دستور گرفته بودند که
اغتشاش کنند .روز پنجشنبه سالگرد پیروزی انقالب اسالمی ایران است .در ایران در این فصل
هوا سرد است ولی تا روز پنجشنبه صبر کنید و جمعیت میلیونی طرفداران انقالب را در تهران
و سایر شهرها خواهید دید .در ایران انقالب زنده است و خروشان به پیش می رود .جوانان
امروز انقالب از جوانان  81سال پیش طوفنده تر هستند .امروز نسل سوم و چهارم انقالب در
صحنه بوده و قویتر از گذشته از انقالب دفاع می کنند .اینکه غربی ها اشتباه کردند علتش این
است که نتوانستند عمق انقالب و رابطه مردم و رهبری را درک کنند.

کنفرانس مطبوعاتی سفیر جمهوری اسالمی ایران در خصوص بیانیه تهران
و جنایت اسرائیل در حمله به کشتی کمک رسانی به غزه
 7833/8/77برازیلیا

این کنفرانس مطبوعاتی با حضور  61تن از خبرنگاران و تصویر برداران شبکه های تلویزیونی،
رادیوئی ،روزنامه ها ،سایتهای خبری و خبرگزاریها از جمله شبکه تلویزیونی رکورد و شبکه
تلویزیونی گلوبو ،روزنامه های فولیا د سان پائولو ،کهئیو برازیلنسه ،رادیو  ، CBNسایت های خبری
 Portal UOL ، Portal Terra ، G1 ،R7و خبرگزاریهای بی بی سی  ،خبرگزاری دولتی برزیل
( ،)Agência Estadoخبرگزاری فرانس پرس و رکورد نیوز برگزار گردید.
در آغاز این برنامه سفیر جمهوری اسالمی ایران طی مقدمه ای گفت :من امروز قصد داشتم در
خصوص بیانیه تهران با شما صحبت کنم اما روز گذشته جنایتی اتفاق افتاد که نمی توانیم از کنار آن
بگذریم .رژیم جنایتکار صهیونیت ثابت کرد که صهیونیسم چهره خونخوارتری از فاشیسم دارد.
صه یونیستها با جنایتی که دیروز انجام دادند چهره خود را افشا کردند .اقدام دیروز با تمامی
کنوانسیونهای بین المللی مغایرت داشته و مطابق کنوانسیونهای بین المللی یک جناین جنگی است که
باید با آن برخورد شود .من به چند ماده از کنوانسیونهای بین المللی اشاره می کنم .ماده 68
کنوانسیون ژنو :غیرنظامیانی که در مناطق اشغالی هستند حق دارند از کمک های مادی بشر دوستانه
استفاده کنند .ماده  23کنوانسیون چهارم ژنو :دولت اشغالگر مکلف شده که به کاروانهای بشر
دوستانه اجازه ورود بدهد .مواد  23و  11و پروتکل الحاقی  :7311دولت اشغالگرموظف است که به
کلیه نیروهای بشر دوستانه اجازه ورود به مناطق اشغالی بدهد .ماده  22کنوانسیون چهارم ژنو :کشور
اشغالگر را متعهد می کند که احتیاجات ضروری مناطق اشغالی را تامین کند .تمامی این کنوانسیونها
حمله به کاروانهای حامل کمک های انسانی را جنایت جنگی تلقی می کنند .اقدام دیروز اسرائیل یک
جنایت جنگی بیشرمانه بود .امروز رژیم صهیونیستی و کشورهای معدود حامی آن ،جزو منفورترین
کشورهای جهان هستند .امروز روزی است همه باید جنایت رژیم صهیونیستی را محکوم کنند .همه باید
به رژیم صهیونیستی فشار آورند تا بعد از سه سال محاصره غزه را پایان دهد .همه باید از گزارش
گلدستون که جنایات صهیونیست ها را آشکار کرد ،حمایت کنند و از همه مهمتر همه شاهد هستند که
سازمان ملل باید برخورد قاطعی با این موضوع داشته باشد .جامعه جهانی نباید رسالت خود در
بازسازی غزه را فراموش کند .هر گونه مماشات با رژیم خونخوار اسرائیل باعث تقویت این رژیم
خواهد شد .من از شما خبرنگاران مستقل و آزادی خواه دعوت می کنم که که جنایات رژیم صهیونیستی
را افشا کنید و بشریت را نجات دهید .بشریت در زیر چنگالهای رژیم صهیونیست در عذاب است .من به
همه آزادیخواهان و صلح دوستان در ارتباط با این جنایت تسلیت می گویم.

در مورد بیانیه تهران باید بگویم که بیانیه ای که در تهران بین سه کشور ایران ،برزیل و
ترکیه به امضا رسید ،نقطه عطفی در تاریخ روابط بین الملل معاصر است .تاریخ در آینده به نیکی از
این بیانیه یاد خواهد کرد .این حرکت ماندنی خواهد بود .بیانیه تهران نشان داد آنجا که احترام به ملت
ها باشد ،دیپلماسی موفقیت حاصل می کند .کاری که قدرت های بزرگ و سلطه گر ماهها می خواستند
انجام دهند و ناتوان بودند ،رئیس جمهور برزیل و نخست وزیر ترکیه در فضایی صمیمی و با حسن ظن
به راحتی انجام دادند .بیانیه تهران حرکتی بر مبنای عدالت  ،صلح و امنیت بود .ریاست محترم
جمهوری برزیل به عنوان یک شخصیت بزرگ جهانی مورد احترام همه است و بعد از بیانیه به صورت
مضاعف مورد احترام است .شاید برای خیلی ها سوال باشد که چرا اقدامی را که قدرت های بزرگ
نتوانستند  ،ترکیه و برزیل توانستند انجام دهند .رمز این موضوع در دو کلمه است  :صداقت و احترام.
برزیل و ترکیه با صداقت با ایران برخورد کردند  .ایران به برزیل و ترکیه اعتماد داشت .برزیل
و ترکیه با ایران با احترام و رعایت حقوق متقابل برخورد کردند .ما این احترام متقابل را از غربی ها و
آمریکا ندیده ایم .ما هیچگاه نتوانستیم به آمریکا و چند کشور غربی اعتماد کنیم چون فکر می کنند از
موضع سلطه گری می توانند مواضع شان را تحمیل کنند .اما امروز جهان عوض شده است .امروز
سلطه گری به جایی نمی رسد .آمریکا و چند کشور محدود اروپایی از این ناراحت نیستند که چرا بیانیه
امضاء شده .آنها ناراحتند که چرا خودشان نتوانستند این کار را بکنند و ما دامی که آن ها روش
خودشان را عوض نکنند هرگز نمی توانند موفق شوند .دوره سلطه گری تمام شده است .دنیای
زورگویی و ستم پذیری تمام شده است .آمریکایی ها امروز بیچاره و مستاصل هستند چون نمی دانند
که چه کار باید بکنند  .راه نجات آن ها این است که به ملت ها احترام بگذارند و رفتارشان را تغییر
دهند  .بیانیه تهران تمام دروغ های غربی ها را افشا کرد .ایران هرگز دنبال بمب اتمی نبوده و در این
بیانیه اعالم کرد که به  NPTو روند خلع سالح احترام می گذارد  .ایران به طور شفاف اعالم کرد که
موضوع مبادله را قبول دارد  .ایران به طور صریح اعالم کرد که فعالیت هسته ای صلح آمیز دارد .
ایران به طور شفاف اعالم کرد که آماده امانت گذاری در ترکیه است  .همه این ها ،دروغ های آمریکا
و چند کشور غربی را افشا کرد .هیچکدام از آن ها فکر نمی کردند که لوال در ایران موفق شود اما
شخصیت قابل احترام لوال و برخورد محترمانه وی به گونه ای مسیر مذاکرات را رقم زد که پس از 73
ساعت کار مداوم وزرای خارجه  8کشور ،به نتیجه رسید  .من به ملت برزیل تبریک می گویم بدلیل
داشتن رئیس جمهوری مانند لوال  .من به ریاست جمهور برزیل  ،لوال  ،تبریک می گویم برای تعهد
های صادقانه شان برای صلح و دوستی در جهان و به مردم جهان تبریک می گویم به خاطر رهبرانی
مثل لوال .امروز ایشان فقط قهرمان برزیل نیست بلکه لوال یک قهرمان جهانی است.
پرسشها و پاسخ ها:
پرسش :در این بیانیه گفته شده که ایران طی یک ماه اورانیوم را به ترکیه می دهد .آیا این موضوع به
اعتبار خود باقی است؟

سفیر :بندهای  1-2-2بیانیه را دقیق مطالعه کنید  .در قدم اول قرار بود ایران ظرف مدت یک هفته نامه
ای در خصوص بیانیه تهران به آژانس بدهد که این نامه را ارائه داد .قدم بعدی پاسخ گروه وین یعنی
آمریکا  ،روسیه ،فرانسه و آژانس است در خصوص این بیانیه .بر اساس نظر مثبت گروه وین ،توافق
نامه ای بین ایران و گروه وین امضا خواهد شد که جزئیات را مشخص می کند .در صورتی که پاسخ
مثبت گروه وین دریافت شود ایران ظرف یک ماه هزار و دویست کیلوگرم اورانیوم را در ترکیه امانت
می گذارد .این اورانیوم امانت ایران خواهد بود و با نظارت ایران و آژانس در ترکیه نگهداری می
شود .گروه وین طبق توافق نامه طی یک سال مهلت دارد که  761کیلو گرم اورانیوم  61درصد به
ایران بدهد .ایران به بیانیه تهران احترام گذاشته و آن را کامال̋ اجرا خواهد کرد و آالن توپ در زمین
گروه وین است که پاسخ دهند .البته ما تصور می کنیم که کشورهای  7+2شوکه شده اند  .این ها نیاز
دارند به زمان ولی مطمئن هستیم که پاسخ مثبت خواهند داد .ایران دقیقا̋ در مسیر مقررات بین المللی و
آژانس حرکت کرده و هیچ نقطه غیر شفافی وجود ندارد  .خوشبختانه کشورهای دوست یعنی برزیل و
ترکیه با اقدام های مساعد خود به این روند کمک کرده اند  .من الزم می دانم از دیپلمات های فعال
دولت برزیل در خصوص بیانیه تهران و اثبات آن به کشورهای مختلف تشکر کنم  .انتظار همین بود که
دولت برزیل با جایگاه و استقالل خود از حیثیت جهانی این بیانیه دفاع کند و ما شاهد این حمایت هستیم
 .امروز ملت های زیادی به نقش آفرینی برزیل امید جدی دارند .
پرسش :از وقتی که این بیانیه امضا شده ،در روزنامه ها می نویسند که اینها بولوف بوده و برزیل
ساده لوحی کرده .جواب شما چیست ؟
سفیر :این رسانه ها و یا سخنانی که گفته می شود ،زبان صهیونیست ها هستند .من به شما عرض می
کنم که آقای لوال و دیپلماسی برزیل بسیار دقیق و هوشمندانه عمل کرده اند  .علت اصلی این هوشمندی
این بود که واقعیات خاورمیانه و ایران را خوب لمس کرده اند  .بر اساس عدالت و تکیه بر حقوق بشر
و نوع دوستی ،موضع می گیرند .برای شما مثالی می زنم  :جنایاتی که صهیونیست ها دیروز مرتکب
شدند در تمام جهان انزجار ایجاد کرد  .اما شما اخبار را نگاه کنید .چه کسانی از رژیم اسرائیل حمایت
کرده اند  3 .کشور یا  2کشور حمایت کرده اند که در دنیا منفورند .همین کشورها هستند که بر علیه
بیانیه تهران صحبت می کنند  .تعبیر رئیس جمهور لوال بسیار زیبا بود که این ها حسودانی هستند که
چون خودشان توانایی ندارند مخالفت می کنند  .بیانیه تهران قدم اول بود .در نقشه آینده جهان
کشورهای نوظهور نقش های جدی برای حل مسائل بین المللی ایفا خواهند کرد و برزیل یکی از مهم
ترین این کشورها است  .من دعوت می کنم از خبرنگاران مستقل به این پدیده به عنوان یک پدیده
تاریخی نگاه و تحلیل کنند و جایگاه برزیل را در این روند تحلیل کنند .پایه و اساس رسانه هایی که
وابسته به صهیونیست ها می باشند ،بر دروغ استوار است .مطمئنا خبرنگاران مستقل با این رسانه
های صهیونیستی مقابله می کنند .من به شما اطمینان می دهم برزیل امروز جایگاه مهمی در صحنه
روابط بین المللی دارد و ملت ها به رهبران برزیل اعتماد دارند و شما به برزیل و رهبران خود و لوال
باید افتخار کنید .

پرسش :یکی از کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری برزیل (مارینا سیلوا) گفته که این کار (بیانیه)
نوعی وقت گذرانی است که ایران ساخت بمب را دنبال کند .دیگر این که آیا این اقدام اسرائیل ممکن
است به برخورد مسلحانه بین ایران و اسرائیل منجر شود؟
سفیر :فکر می کنم که ایشان نیاز به کسب اطالعات بیشتری در مورد برنامه اتمی ایران داشته باشد .ما
آماده هستیم اطالعات بیشتر را در این مورد به آن ها بدهیم  .ایران در برنامه هسته ای خود اصال نیاز
به خرید زمان ندارد .ایران دنبال ساخت بمب نیست .من تصور می کنم که موفقیتی که دولت برزیل
کسب کرد یک غرور ملی است و همه احزاب باید به این موفقیت احترام بگذارند  .موفقت آقای لوال باید
موجب غرور ملی برزیل باشد  .فکر می کنم همه کسانی که به فکر اعتالی برزیل هستند از این اقدام
لوال حمایت خواهند کرد در مورد سوال دوم ،هیچ نیازی نیست که ایران با اسرائیل برخورد کند
خوشبختانه در جهان به اندازه کافی افراد صلح طلب و آزادی خواه و جویای رفاه انسان ها هستند که
فشار کافی بر اسرائیل وارد خواهند کرد .
این اقدام صهیونیست ها نشان داد که آنها به مرحله استیصال رسیده اند .این نشان داد که آن ها حتی
تحمل کاروان های بشر دوستانه را هم ندارند و این حرکت این نوید را می دهد که پایان عمر رژیم
صهیونیستی نزدیک است بدون اینکه نیاز به هیچ گونه حرکت نظامی علیه اسرائیل باشد .مطمئنا رژیم
صهیونیستی با این حرکت ،خود را به مرگ حتمی نزدیک کرد .شما تاریخ را مطالعه کنید ،این سنت
تاریخ است .در طول تاریخ ستم گران به مرحله ای می رسند که مرگ خود را با دستان خود نزدیک
می کنند  .تاریخ بشر پر است از قدرت های ستم گری که به دست خودشان نابود شدند و اسرائیل به
دست خودش نابود خواهد شد .
پرسش :بعد از امضاء بیانیه ،انتقاد بر این بود که ایران غنی سازی را ادامه می دهد .دولت برزیل هم
گفته بود که با مقامات ایران در این خصوص صحبت می کند .آیا چیزی از ایران خواسته اند یا صحبتی
شده است؟
سفیر :صحبت های دو روز گذشته جناب آقای آمورین را بخوانید ،پاسخ شما در آن هست .هیچ کس
نخواسته و هرگز بنا نبوده که غنی سازی در ایران متوقف شود .بند اول بیانیه تهران حق غنی سازی
را برای همه و از جمله ایران ،برای تولید اورانیوم غنی شده محترم شمرده است .قوانین بین المللی و
آژانس بین المللی این حق را داده .چرا ما از حق خود استفاده نکنیم ؟ بنابراین توقف غنی سازی
هیچگاه مورد مذاکره نبوده و نخواهد بود .
پرسش :در بیانیه تهران  81روز وقت تعیین شده که اورانیوم به ترکیه برود .آیا این  81روز به اعتبار
خود باقی است یا منتظر جواب مثبت آن ها خواهید بود و  81روز بعد از پاسخ آنها آغاز خواهد شد.
دیگر اینکه در نیویورک تایمز خبری آمده که آژانس گفته که ایران برای تولید دو بمب اورانیوم کافی
دارد .با توجه به این موضوع ،دریافت جواب مثبتی که منتظرید مشکل نخواهد بود ؟

سفیر :در مورد تحویل اورانیوم که در بیانیه ذکر شده .عین بیانیه عمل خواهد شد .این بیانیه باید به
طور کامل اجرا شود ،یک بخش از آن قابل اجرا نیست و قسمت اصلی آن ،توافق نامه ایران و گروه
وین است .بدون توافق نامه اصال تبادل معنی ندارد چون اورانیوم امانت در ترکیه خواهد بود و در
صورت هرگونه مساله ای ،ترکیه موظف است بالفاصله اورانیوم را به ایران برگرداند .اما در مورد
گزارش آژانس ترجیح می دهیم به قسمت های مثبت گزارش توجه کنیم .در همین گزارش آمانو گفته که
هیچ فعالیت نظامی در ایران وجود ندارد .تمام فعالیت های ایران زیر نظر آژانس به صورت شفاف
کنترل می شود .فکر می کنیم که مشکل اصلی آژانس در خلع سالح هسته ای در خاورمیانه جای
دیگری باشد  .آن هم در اسرائیل که بیش از دویست کالهک هسته ای دارد  .شما به بیانیه بازنگری
 NPTنگاه کنید همه نگرانی ها متوجه اسرائیل است که باید به عضویت  NPTدر آید  .امروز همه می
دانند که تنها جایی در خاورمیانه که سالح اتمی دارد ،اسرائیل است  .اگر بخواهیم خاورمیانه بدون
سالح داشته باشیم ،باید سالح های اسرائیل نابود شود .قطار خلع سالح هسته ای راه افتاده و دیر یا
زود همه مجبورند سالح هایشان را نابود کنند پس ما ترجیح می دهیم در کشورمان از انرژی هسته ای
برای توسعه و رفاه استفاده کنیم .
پرسش :شما گفتید که علیه اسرائیل الزم نیست جنگ کنیم بلکه فشارهای صلح طلبان در دنیا این ها را
پس می زند .ایا برزیل هم جزء این فعاالن است ؟
سفیر :من فکر می کنم که این را باید از دولت برزیل بپرسید اما بیانیه دیروز وزارت خارجه برزیل
حرف های خیلی خوبی داشت در محکومیت اقدام اسرائیل.
پرسش :دولت برزیل گفته که قبل از سفر به تهران نامه ای از اوباما دریافت کرده که بندهائی از آن
مربوط می شود به همان چیزهائی که تهران امضا شده .شما واقعا از این نامه اطالعی دارید ؟
سفیر :پاسخ این سوال شما را وزارت خارجه برزیل داده  .هرچند که برزیل و ترکیه با اطالع از این
نا مه ها و بر اساس محورهای مطرح در این نامه ها عمل کرده اند ،اما این دو به صورت دو کشور
مستقل با ایران مذاکره کرده و از طرف کسی با ایران مذاکره نکرده اند  .برزیل کشوری مستقل است و
قابل احترام و بزرگ و قطعا به عنوان واسطه عمل نمی کند .اما بیانیه تهران تمامی خواسته های آن
هایی را که نامه داده اند هم شامل می شود  .در عین حال که خواسته های مشروع ایران را در بر
دارد.
در پایان این جمله را اضافه می کنم که مسئله این چند کشور غربی که شانتاژ می کنند مساله انرژی
هسته ای ایران نیست .آن ها از این نارحت اند که چرا در حوزه قدرت ،کشورهای جدیدی پیدا شده اند
که بجای آن ها نقش ایفا می کنند .آن ها از اینکه برزیل و ترکیه موفق شده اند ،ناراحت اند  .اگر بیانیه
را خودشان امضا می کردند خیلی خوش حال بودند و مشکل اینجا است .

سفیر خواستار تحکیم روابط میان ایران و میناس جرایس است.

جانشین فرماندار ایالت میناس جرایس ( روز گذشته  23 ،آگوست ) محسن شاطرزاده سفیر ایران در
برزیل را بحضور پذیرفت  .سفر هیات ایرانی به ایالت میناس جرایس دو هدف را بدنبال داشت -1 :
آمادگی جهت سرمایه گذاری در این ایالت و گسترش پیوندها میان دو ملت  .شاطرزاده که حدود دو ماه
قبل به سمت سفیر در برزیل برگزیده شده هدفش تحکیم روابط اقتصادی  ،تجاری و فرهنگی میان دو
کشور است .
سفیر  ،تام االختیار و بعبارتی مقام دیپلماتیک اعزامی یک دولت است که از قدرت کامل برای انجام
مذاکره مشترک با دولت حاکم برخوردار می باشد  .سفیر قبال سرمایه گذاریهای بزرگی را در ونزوئال
انجام داده و این حاکی از قدرت بزرگ ایشان بمنظور سرمایه گذاریهای جدید ایران در میناس جرایس
خواهد بود .
در مالقات جانشین فرماندار با سفیر محسین شاطرزاده همچنین آقای رزاقی مسئول امور اقتصادی
سفارت ایران و آنتونیو آتایید مسئول امور بین الملل ایالت نیز حضور داشتند .
شاطر زاده بازدید خود را از این ایالت با انجام سخنرانی در دانشگاه کاتولیک تحت عنوان «
پارامترهای قدرت در جهان امروز » آغاز نمود .
سفیر ایران در طول مدت اقامت خود در این ایالت با وزرای ایالتی علوم و تکنولوژی  ،توسعه
اقتصادی  ،کشاورزی و رئیس موسسه توسعه یکپارچگی ایالت دیدار و گفتگو نمود  .سفیر ایران
همچنین از شهر یورو پره تو  ،مرکز فرهنگی و توریستی فدراسیون صنعت میناس جرایس دیدن نمود
.

Embaixador iraniano desaprova Khadafi e condena intervenção na Líbia

Mohsen Shaterzadeh condena qualquer tipo de intervenção dos Estados Unidos na Líbia por
provocar "violência e sofrimento ao povo líbio". O Irã promete apoio ao povo daquele país e
condena a atuação do governo de Khadafi por falta de legitimidade e por representar o poder
econômico do Ocidente, disse o embaixador em entrevista à Agência Brasil
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Brasília - A um dia da chegada do presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, ao Brasil, o
embaixador do Irã no Brasil, Mohsen Shaterzadeh, minimiza a importância da visita e disse que
a política externa brasileira tem dado provas de ser soberana e independente. Segundo ele, a
posição do governo da presidenta Dilma Rousseff de se abster ontem (17) na votação, no
Conselho de Segurança das Nações Unidas, da resolução que cria uma zona de exclusão aérea na
Líbia e autoriza adoção de medidas contra ataques do regime do presidente Muammar Khadafi, é
a demonstração da continuidade da política externa do Brasil. Mohsen Shaterzadeh condena
qualquer tipo de intervenção dos Estados Unidos na Líbia por provocar "violência e sofrimento
ao povo líbio". O Irã promete apoio ao povo daquele país e condena a atuação do governo de
Khadafi por falta de legitimidade e por representar o poder econômico do Ocidente, entre eles
dos Estados Unidos. Confira abaixo a íntegra da entrevista concedida à Agência Brasil.
Agência Brasil (ABr) - Qual avaliação o senhor faz da visita do presidente Obama ao Brasil?
Mohsen Shaterzadeh - As relações bilaterais sempre estão baseadas em cooperação. Não existe
uma cooperação baseada na inimizade, como a união de dois países contra um país terceiro. Pelo
conhecimento que temos dos nossos amigos brasileiros e do governo brasileiro, achamos que
qualquer cooperação do Brasil com qualquer país é, certamente, no sentido de desenvolver suas
relações bilaterais com esses países e nunca será para aproximação contra um país terceiro.
Temos uma relação muito vasta, muito ampla com o Brasil. Nossas relações com o Brasil nunca
serão contra um país.
ABr - O senhor teme que uma aproximação do Brasil com os Estados Unidos signifique um
afastamento em relação ao Irã?
Shaterzadeh - O ministro Patriota [Antonio Patriota, ministro das Relações Exteriores] afirmou
em várias situações em dar seguimento à política externa do presidente Lula. Estamos confiantes
que a política externa brasileira será a continuação da política anterior. Acreditamos que a
política externa brasileira é realista, baseada em inteligência e de acordo com o interesse
nacional brasileiro e não será influenciada pelo poder externo. Acreditamos que o Brasil foi, de

certa forma, muito corajoso por ter votado pela abstenção [votação nas Nações Unidas para criar
uma zona de exclusão aérea na Líbia.
ABr - A posição brasileira foi acertada?
Shaterzadeh - Isso demonstra que é uma política soberana e independente. Nós também temos
interesses comuns com o governo brasileiro. Acreditamos que as relações com o Irã vão
melhorar ainda mais. O Irã, como um grande país do Oriente Médio, chama atenção do Brasil.
Do outro lado, o Brasil é um país importante para nós na América do Sul, nesse sentido existe
uma convergência de interesses dos governos.
ABr - Qual a avaliação sobre a possibilidade de uma intervenção armada na Líbia?
Shaterzadeh - Acreditamos que tem de ser respeitadas a opinião, as aspirações e o desejo do
povo. O grande problema na região é a existência dos governos ditatoriais apoiados pelos
Estados Unidos. Acho que o melhor trabalho que os Estados Unidos poderiam fazer é não
interferir em assuntos internos. Os Estados Unidos e os países ocidentais nunca defenderam os
direitos dos povos dessa região, mas sempre seus interesses. Para qualquer pessoa que tem
interesse em ajudar o povo da Líbia, a melhor solução é impedir a intervenção dos Estados
Unidos e dos países do Ocidente. A melhor forma é ajudar o povo a resolver os problemas com
os governos locais.
ABr - Ajudar o povo com ou sem Khadafi no governo?
Shaterzadeh - Temos de deixar o povo decidir sobre o seu destino. Acho que nesse sentido o
povo tem maturidade para poder decidir. O povo compreende que o comportamento dos Estados
Unidos e dos países do Ocidente é uma atitude para enganar, é falso. Eles falam de apoio ao
povo, mas é mentira, pois todo esforço é para conservar seus interesses.
ABr - Como o senhor vê o papel do presidente Obama em uma solução para os conflitos na
Líbia?
Shaterzadeh - O que achamos é que o presidente Obama tem que respeitar os direitos do povo e
não interferir em outros países. Uma invasão ou um ataque militar contra a Líbia, certamente
aumenta a violência e o sofrimento desta população. O povo de uma forma soberana é
independente e deve decidir seu destino. Os Estados Unidos da América nunca respeitaram os
direitos dos povos.
ABr - Caso haja uma intervenção na Líbia por parte dos países do Ocidente, o Irã ficará ao lado
do governo da Líbia e que tipo de ajuda poder dar?
Shaterzadeh - Nós apoiaremos o povo da Líbia.
ABr - Com que medidas apoiará o povo?
Shaterzadeh - Temos que ter paciência e esperar mais um pouco para ver os acontecimentos.

ABr - Isso significa que o Irã não apoiará Khadafi?
Shaterzadeh - Nós não apoiamos o governo de Khadafi.
ABr - Então, o Irã não apóia Khadafi e é contra a intervenção?
Shaterzadeh - É da nossa visão que a soberania pertence ao povo. Todos os nossos esforços e as
iniciativas neste sentido são para ajudar o povo a conquistar estes direitos. Um governo, um
Estado que mata seu povo, não tem legitimidade. Este governo de Khadafi de certa forma é
apoiado pelo Ocidente e pelos Estados Unidos. O motivo deste apoio do Ocidente é a existência
do petróleo na Líbia. O Ocidente e os Estados Unidos têm cerca de US$ 200 bilhões em
investimentos na Líbia. Esta estratégia de atacar o governo da Líbia para defender o povo é uma
grande mentira. Eles estão defendendo os seus interesses neste país. Vocês podem estar seguros
de que se o Ocidente retirar o apoio ao governo de Khadafi, o povo vencerá.
ABr - Diante destas considerações sobre o papel dos Estados Unidos, qual o significado da visita
do presidente Obama ao Brasil?
Shaterzadeh - Nós achamos que o povo brasileiro é muito maior do que uma visita do
presidente dos Estados Unidos. Sobretudo, um presidente estrangeiro que visita o Brasil em um
sábado e domingo, que não é um dia de trabalho. Se você for perguntar ao povo brasileiro vai ver
que a visita não é tão importante para eles.
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Brasília - A um dia da chegada do presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, ao Brasil, o
embaixador do Irã no Brasil, Mohsen Shaterzadeh, minimiza a importância da visita e disse que
a política externa brasileira tem dado provas de ser soberana e independente. Segundo ele, a
posição do governo da presidenta Dilma Rousseff de se abster ontem (17) na votação, no
Conselho de Segurança das Nações Unidas, da resolução que cria uma zona de exclusão aérea na
Líbia e autoriza adoção de medidas contra ataques do regime do presidente Muammar Khadafi, é
a demonstração da continuidade da política externa do Brasil. Mohsen Shaterzadeh condena
qualquer tipo de intervenção dos Estados Unidos na Líbia por provocar "violência e sofrimento
ao povo líbio". O Irã promete apoio ao povo daquele país e condena a atuação do governo de
Khadafi por falta de legitimidade e por representar o poder econômico do Ocidente, entre eles
dos Estados Unidos. Confira abaixo a íntegra da entrevista concedida à Agência Brasil.

Agência Brasil (ABr) - Qual avaliação o senhor faz da visita do presidente Obama ao Brasil?
Mohsen Shaterzadeh - As relações bilaterais sempre estão baseadas em cooperação. Não existe
uma cooperação baseada na inimizade, como a união de dois países contra um país terceiro. Pelo
conhecimento que temos dos nossos amigos brasileiros e do governo brasileiro, achamos que
qualquer cooperação do Brasil com qualquer país é, certamente, no sentido de desenvolver suas
relações bilaterais com esses países e nunca será para aproximação contra um país terceiro.
Temos uma relação muito vasta, muito ampla com o Brasil. Nossas relações com o Brasil nunca
serão contra um país.

ABr - O senhor teme que uma aproximação do Brasil com os Estados Unidos signifique um
afastamento em relação ao Irã?
Shaterzadeh - O ministro Patriota [Antonio Patriota, ministro das Relações Exteriores] afirmou
em várias situações em dar seguimento à política externa do presidente Lula. Estamos confiantes
que a política externa brasileira será a continuação da política anterior. Acreditamos que a
política externa brasileira é realista, baseada em inteligência e de acordo com o interesse
nacional brasileiro e não será influenciada pelo poder externo. Acreditamos que o Brasil foi, de

certa forma, muito corajoso por ter votado pela abstenção [votação nas Nações Unidas para criar
uma zona de exclusão aérea na Líbia.

ABr - A posição brasileira foi acertada?
Shaterzadeh - Isso demonstra que é uma política soberana e independente. Nós também temos
interesses comuns com o governo brasileiro. Acreditamos que as relações com o Irã vão
melhorar ainda mais. O Irã, como um grande país do Oriente Médio, chama atenção do Brasil.
Do outro lado, o Brasil é um país importante para nós na América do Sul, nesse sentido existe
uma convergência de interesses dos governos.

ABr - Qual a avaliação sobre a possibilidade de uma intervenção armada na Líbia?
Shaterzadeh - Acreditamos que tem de ser respeitada a opinião, as aspirações e o desejo do povo.
O grande problema na região é a existência dos governos ditatoriais apoiados pelos Estados
Unidos. Acho que o melhor trabalho que os Estados Unidos poderiam fazer é não interferir em
assuntos internos. Os Estados Unidos e os países ocidentais nunca defenderam os direitos dos
povos dessa região, mas sempre seus interesses. Qualquer pessoa que tem interesse em ajudar o
povo da Líbia, a melhor solução é impedir a intervenção dos Estados Unidos e dos países do
Ocidente. A melhor forma é ajudar o povo a resolver os problemas com os governos locais.

ABr - Ajudar o povo com ou sem Khadafi no governo?
Shaterzadeh - Temos de deixar o povo decidir sobre o seu destino. Acho que nesse sentido o
povo tem maturidade para poder decidir. O povo compreende que o comportamento dos Estados
Unidos e dos países do Ocidente é uma atitude para enganar, é falso. Eles falam de apoio ao
povo, mas é mentira, pois todo esforço é para conservar seus interesses.

ABr - Como o senhor vê o papel do presidente Obama em uma solução para os conflitos na
Líbia?
Shaterzadeh - O que achamos é que o presidente Obama tem que respeitar os direitos do povo e
não interferir em outros países. Uma invasão ou um ataque militar contra a Líbia, certamente

aumenta a violência e o sofrimento desta população. O povo de uma forma soberana é
independente e deve decidir seu destino. Os Estados Unidos da América nunca respeitaram os
direitos dos povos.

ABr - Caso haja uma intervenção na Líbia por parte dos países do Ocidente, o Irã ficará ao lado
do governo da Líbia e que tipo de ajuda poder dar?
Shaterzadeh - Nós apoiaremos o povo da Líbia.

ABr - Com que medidas apoiará o povo?
Shaterzadeh - Temos que ter paciência e esperar mais um pouco para ver os acontecimentos.

ABr - Isso significa que o Irã não apoiará Khadafi?
Shaterzadeh - Nós não apoiamos o governo de Khadafi.

ABr - Então, o Irã não apóia Khadafi e é contra a intervenção?
Shaterzadeh - É da nossa visão que a soberania pertence ao povo. Todos os nossos esforços e as
iniciativas neste sentido são para ajudar o povo a conquistar estes direitos. Um governo, um
Estado que mata seu povo, não tem legitimidade. Este governo de Khadafi de certa forma é
apoiado pelo Ocidente e pelos Estados Unidos. O motivo deste apoio do Ocidente é a existência
do petróleo na Líbia. O Ocidente e os Estados Unidos têm cerca de US$ 200 bilhões em
investimentos na Líbia. Esta estratégia de atacar o governo da Líbia para defender o povo é uma
grande mentira. Eles estão defendendo os seus interesses neste país. Vocês podem estar seguros
de que se o Ocidente retirar o apoio ao governo de Khadafi, o povo vencerá.

ABr - Diante destas considerações sobre o papel dos Estados Unidos, qual o significado da visita
do presidente Obama ao Brasil?
Shaterzadeh - Nós achamos que o povo brasileiro é muito maior do que uma visita do presidente

dos Estados Unidos. Sobretudo, um presidente estrangeiro que visita o Brasil em um sábado e
domingo, que não é um dia de trabalho. Se você for perguntar ao povo brasileiro vai ver que a
visita não é tão importante para eles.

Embaixador iraniano desaprova Khadafi e condena intervenção na Líbia
A um dia da chegada do presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, ao Brasil, o embaixador do Irã
no Brasil, Mohsen Shaterzadeh, minimiza a importância da visita e disse que a política externa brasileira
tem dado provas de ser soberana e independente. Segundo ele, a posição do governo da presidenta
Dilma Rousseff de se abster ontem (17) na votação, no Conselho de Segurança das Nações Unidas, da
resolução que cria uma zona de exclusão aérea na Líbia e autoriza adoção de medidas contra ataques do
regime do presidente Muammar Khadafi, é a demonstração da continuidade da política externa do
Brasil. Mohsen Shaterzadeh condena qualquer tipo de intervenção dos Estados Unidos na Líbia por
provocar "violência e sofrimento ao povo líbio". O Irã promete apoio ao povo daquele país e condena a
atuação do governo de Khadafi por falta de legitimidade e por representar o poder econômico do
Ocidente, entre eles dos Estados Unidos. Confira abaixo a íntegra da entrevista concedida à Agência
Brasil.

Agência Brasil (ABr) - Qual avaliação o senhor faz da visita do presidente Obama ao Brasil?
Mohsen Shaterzadeh - As relações bilaterais sempre estão baseadas em cooperação. Não existe
uma cooperação baseada na inimizade, como a união de dois países contra um país terceiro. Pelo
conhecimento que temos dos nossos amigos brasileiros e do governo brasileiro, achamos que
qualquer cooperação do Brasil com qualquer país é, certamente, no sentido de desenvolver suas
relações bilaterais com esses países e nunca será para aproximação contra um país terceiro.
Temos uma relação muito vasta, muito ampla com o Brasil. Nossas relações com o Brasil nunca
serão contra um país.
ABr - O senhor teme que uma aproximação do Brasil com os Estados Unidos signifique um
afastamento em relação ao Irã?
Shaterzadeh - O ministro Patriota [Antonio Patriota, ministro das Relações Exteriores] afirmou
em várias situações em dar seguimento à política externa do presidente Lula. Estamos confiantes
que a política externa brasileira será a continuação da política anterior. Acreditamos que a
política externa brasileira é realista, baseada em inteligência e de acordo com o interesse
nacional brasileiro e não será influenciada pelo poder externo. Acreditamos que o Brasil foi, de
certa forma, muito corajoso por ter votado pela abstenção [votação nas Nações Unidas para criar
uma zona de exclusão aérea na Líbia.
ABr - A posição brasileira foi acertada?
Shaterzadeh - Isso demonstra que é uma política soberana e independente. Nós também temos
interesses comuns com o governo brasileiro. Acreditamos que as relações com o Irã vão
melhorar ainda mais. O Irã, como um grande país do Oriente Médio, chama atenção do Brasil.

Do outro lado, o Brasil é um país importante para nós na América do Sul, nesse sentido existe
uma convergência de interesses dos governos.
ABr - Qual a avaliação sobre a possibilidade de uma intervenção armada na Líbia?
Shaterzadeh - Acreditamos que tem de ser respeitada a opinião, as aspirações e o desejo do
povo. O grande problema na região é a existência dos governos ditatoriais apoiados pelos
Estados Unidos. Acho que o melhor trabalho que os Estados Unidos poderiam fazer é não
interferir em assuntos internos. Os Estados Unidos e os países ocidentais nunca defenderam os
direitos dos povos dessa região, mas sempre seus interesses. Qualquer pessoa que tem interesse
em ajudar o povo da Líbia, a melhor solução é impedir a intervenção dos Estados Unidos e dos
países do Ocidente. A melhor forma é ajudar o povo a resolver os problemas com os governos
locais.
ABr - Ajudar o povo com ou sem Khadafi no governo?
Shaterzadeh - Temos de deixar o povo decidir sobre o seu destino. Acho que nesse sentido o
povo tem maturidade para poder decidir. O povo compreende que o comportamento dos Estados
Unidos e dos países do Ocidente é uma atitude para enganar, é falso. Eles falam de apoio ao
povo, mas é mentira, pois todo esforço é para conservar seus interesses.
ABr - Como o senhor vê o papel do presidente Obama em uma solução para os conflitos na
Líbia?
Shaterzadeh - O que achamos é que o presidente Obama tem que respeitar os direitos do povo e
não interferir em outros países. Uma invasão ou um ataque militar contra a Líbia, certamente
aumenta a violência e o sofrimento desta população. O povo de uma forma soberana é
independente e deve decidir seu destino. Os Estados Unidos da América nunca respeitaram os
direitos dos povos.
ABr - Caso haja uma intervenção na Líbia por parte dos países do Ocidente, o Irã ficará ao lado
do governo da Líbia e que tipo de ajuda poder dar?
Shaterzadeh - Nós apoiaremos o povo da Líbia.
ABr - Com que medidas apoiará o povo?
Shaterzadeh - Temos que ter paciência e esperar mais um pouco para ver os acontecimentos.
ABr - Isso significa que o Irã não apoiará Khadafi?
Shaterzadeh - Nós não apoiamos o governo de Khadafi.
ABr - Então, o Irã não apóia Khadafi e é contra a intervenção?
Shaterzadeh - É da nossa visão que a soberania pertence ao povo. Todos os nossos esforços e as
iniciativas neste sentido são para ajudar o povo a conquistar estes direitos. Um governo, um
Estado que mata seu povo, não tem legitimidade. Este governo de Khadafi de certa forma é
apoiado pelo Ocidente e pelos Estados Unidos. O motivo deste apoio do Ocidente é a existência
do petróleo na Líbia. O Ocidente e os Estados Unidos têm cerca de US$ 200 bilhões em
investimentos na Líbia. Esta estratégia de atacar o governo da Líbia para defender o povo é uma
grande mentira. Eles estão defendendo os seus interesses neste país. Vocês podem estar seguros
de que se o Ocidente retirar o apoio ao governo de Khadafi, o povo vencerá.

ABr - Diante destas considerações sobre o papel dos Estados Unidos, qual o significado da visita
do presidente Obama ao Brasil?
Shaterzadeh - Nós achamos que o povo brasileiro é muito maior do que uma visita do
presidente dos Estados Unidos. Sobretudo, um presidente estrangeiro que visita o Brasil em um
sábado e domingo, que não é um dia de trabalho. Se você for perguntar ao povo brasileiro vai ver
que a visita não é tão importante para eles. (Agência Brasil)
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Brasília - A um dia da chegada do presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, ao Brasil, o
embaixador do Irã no Brasil, Mohsen Shaterzadeh, minimiza a importância da visita e disse que
a política externa brasileira tem dado provas de ser soberana e independente. Segundo ele, a
posição do governo da presidenta Dilma Rousseff de se abster ontem (17) na votação, no
Conselho de Segurança das Nações Unidas, da resolução que cria uma zona de exclusão aérea na
Líbia e autoriza adoção de medidas contra ataques do regime do presidente Muammar Khadafi, é
a demonstração da continuidade da política externa do Brasil. Mohsen Shaterzadeh condena
qualquer tipo de intervenção dos Estados Unidos na Líbia por provocar "violência e sofrimento
ao povo líbio". O Irã promete apoio ao povo daquele país e condena a atuação do governo de
Khadafi por falta de legitimidade e por representar o poder econômico do Ocidente, entre eles
dos Estados Unidos. Confira abaixo a íntegra da entrevista concedida à Agência Brasil.
Agência Brasil (ABr) - Qual avaliação o senhor faz da visita do presidente Obama ao Brasil?
Mohsen Shaterzadeh - As relações bilaterais sempre estão baseadas em cooperação. Não existe
uma cooperação baseada na inimizade, como a união de dois países contra um país terceiro. Pelo
conhecimento que temos dos nossos amigos brasileiros e do governo brasileiro, achamos que
qualquer cooperação do Brasil com qualquer país é, certamente, no sentido de desenvolver suas
relações bilaterais com esses países e nunca será para aproximação contra um país terceiro.

Temos uma relação muito vasta, muito ampla com o Brasil. Nossas relações com o Brasil nunca
serão contra um país.
ABr - O senhor teme que uma aproximação do Brasil com os Estados Unidos signifique um
afastamento em relação ao Irã?
Shaterzadeh - O ministro Patriota [Antonio Patriota, ministro das Relações Internacionais]
afirmou em várias situações em dar seguimento à política externa do presidente Lula. Estamos
confiantes que a política externa brasileira será a continuação da política anterior. Acreditamos
que a política externa brasileira é realista, baseada em inteligência e de acordo com o interesse
nacional brasileiro e não será influenciada pelo poder externo. Acreditamos que o Brasil foi, de
certa forma, muito corajoso por ter votado pela abstenção [votação nas Nações Unidas para criar
uma zona de exclusão aérea na Líbia.
ABr - A posição brasileira foi acertada?
Shaterzadeh - Isso demonstra que é uma política soberana e independente. Nós também temos
interesses comuns com o governo brasileiro. Acreditamos que as relações com o Irã vão
melhorar ainda mais. O Irã, como um grande país do Oriente Médio, chama atenção do Brasil.
Do outro lado, o Brasil é um país importante para nós na América do Sul, nesse sentido existe
uma convergência de interesses dos governos.
ABr - Qual a avaliação sobre a possibilidade de uma intervenção armada na Líbia?
Shaterzadeh - Acreditamos que tem de ser respeitada a opinião, as aspirações e o desejo do povo.
O grande problema na região é a existência dos governos ditatoriais apoiados pelos Estados
Unidos. Acho que o melhor trabalho que os Estados Unidos poderiam fazer é não interferir em
assuntos internos. Os Estados Unidos e os países ocidentais nunca defenderam os direitos dos
povos dessa região, mas sempre seus interesses. Qualquer pessoa que tem interesse em ajudar o
povo da Líbia, a melhor solução é impedir a intervenção dos Estados Unidos e dos países do
Ocidente. A melhor forma é ajudar o povo a resolver os problemas com os governos locais.
ABr - Ajudar o povo com ou sem Khadafi no governo?
Shaterzadeh - Temos de deixar o povo decidir sobre o seu destino. Acho que nesse sentido o
povo tem maturidade para poder decidir. O povo compreende que o comportamento dos Estados
Unidos e dos países do Ocidente é uma atitude para enganar, é falso. Eles falam de apoio ao
povo, mas é mentira, pois todo esforço é para conservar seus interesses.
ABr - Como o senhor vê o papel do presidente Obama em uma solução para os conflitos na
Líbia?

Shaterzadeh - O que achamos é que o presidente Obama tem que respeitar os direitos do povo e
não interferir em outros países. Uma invasão ou um ataque militar contra a Líbia, certamente
aumenta a violência e o sofrimento desta população. O povo de uma forma soberana é
independente e deve decidir seu destino. Os Estados Unidos da América nunca respeitaram os
direitos dos povos.
ABr - Caso haja uma intervenção na Líbia por parte dos países do Ocidente, o Irã ficará ao lado
do governo da Líbia e que tipo de ajuda poder dar?
Shaterzadeh - Nós apoiaremos o povo da Líbia.
ABr - Com que medidas apoiará o povo?
Shaterzadeh - Temos que ter paciência e esperar mais um pouco para ver os acontecimentos.
ABr - Isso significa que o Irã não apoiará Khadafi?
Shaterzadeh - Nós não apoiamos o governo de Khadafi.
Abr - Então, o Irã não apóia Khadafi e é contra a intervenção?
Shaterzadeh - É da nossa visão que a soberania pertence ao povo. Todos os nossos esforços e as
iniciativas neste sentido são para ajudar o povo a conquistar estes direitos. Um governo, um
Estado que mata seu povo, não tem legitimidade. Este governo de Khadafi de certa forma é
apoiado pelo Ocidente e pelos Estados Unidos. O motivo deste apoio do Ocidente é a existência
do petróleo na Líbia. O Ocidente e os Estados Unidos têm cerca de US$ 200 bilhões em
investimentos na Líbia. Esta estratégia de atacar o governo da Líbia para defender o povo é uma
grande mentira. Eles estão defendendo os seus interesses neste país. Vocês podem estar seguros
de que se o Ocidente retirar o apoio ao governo de Khadafi, o povo vencerá.
ABr - Diante destas considerações sobre o papel dos Estados Unidos, qual o significado da visita
do presidente Obama ao Brasil?
Shaterzadeh - Nós achamos que o povo brasileiro é muito maior do que uma visita do presidente
dos Estados Unidos. Sobretudo, um presidente estrangeiro que visita o Brasil em um sábado e
domingo, que não é um dia de trabalho. Se você for perguntar ao povo brasileiro vai ver que a
visita não é tão importante para eles.
Edição: Rivadavia Severo
Agência Brasil - Todos os direitos reservados.

Embaixador iraniano desaprova Khadafi e
condena intervenção na Líbia
Publicado em Março 18, 2011 por Evan do Carmo

Brasília – A um dia da chegada do presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, ao
Brasil, o embaixador do Irã no Brasil, Mohsen Shaterzadeh, minimiza a importância da visita e
disse que a política externa brasileira tem dado provas de ser soberana e independente. Segundo
ele, a posição do governo da presidenta Dilma Rousseff de se abster ontem (17) na votação, no
Conselho de Segurança das Nações Unidas, da resolução que cria uma zona de exclusão aérea na
Líbia e autoriza adoção de medidas contra ataques do regime do presidente Muammar Khadafi, é
a demonstração da continuidade da política externa do Brasil. Mohsen Shaterzadeh condena
qualquer tipo de intervenção dos Estados Unidos na Líbia por provocar “violência e sofrimento
ao povo líbio”. O Irã promete apoio ao povo daquele país e condena a atuação do governo de
Khadafi por falta de legitimidade e por representar o poder econômico do Ocidente, entre eles
dos Estados Unidos. Confira abaixo a íntegra da entrevista concedida à Agência Brasil.
Agência Brasil (ABr) – Qual avaliação o senhor faz da visita do presidente Obama ao Brasil?
Mohsen Shaterzadeh – As relações bilaterais sempre estão baseadas em cooperação. Não existe
uma cooperação baseada na inimizade, como a união de dois países contra um país terceiro. Pelo
conhecimento que temos dos nossos amigos brasileiros e do governo brasileiro, achamos que
qualquer cooperação do Brasil com qualquer país é, certamente, no sentido de desenvolver suas
relações bilaterais com esses países e nunca será para aproximação contra um país terceiro.
Temos uma relação muito vasta, muito ampla com o Brasil. Nossas relações com o Brasil nunca
serão contra um país.
ABr – O senhor teme que uma aproximação do Brasil com os Estados Unidos signifique um
afastamento em relação ao Irã?
Shaterzadeh – O ministro Patriota [Antonio Patriota, ministro das Relações Exteriores] afirmou
em várias situações em dar seguimento à política externa do presidente Lula. Estamos confiantes
que a política externa brasileira será a continuação da política anterior. Acreditamos que a
política externa brasileira é realista, baseada em inteligência e de acordo com o interesse
nacional brasileiro e não será influenciada pelo poder externo. Acreditamos que o Brasil foi, de
certa forma, muito corajoso por ter votado pela abstenção [votação nas Nações Unidas para criar
uma zona de exclusão aérea na Líbia.

ABr – A posição brasileira foi acertada?
Shaterzadeh – Isso demonstra que é uma política soberana e independente. Nós também temos
interesses comuns com o governo brasileiro. Acreditamos que as relações com o Irã vão
melhorar ainda mais. O Irã, como um grande país do Oriente Médio, chama atenção do Brasil.
Do outro lado, o Brasil é um país importante para nós na América do Sul, nesse sentido existe
uma convergência de interesses dos governos.
ABr – Qual a avaliação sobre a possibilidade de uma intervenção armada na Líbia?
Shaterzadeh – Acreditamos que tem de ser respeitada a opinião, as aspirações e o desejo do
povo. O grande problema na região é a existência dos governos ditatoriais apoiados pelos
Estados Unidos. Acho que o melhor trabalho que os Estados Unidos poderiam fazer é não
interferir em assuntos internos. Os Estados Unidos e os países ocidentais nunca defenderam os
direitos dos povos dessa região, mas sempre seus interesses. Qualquer pessoa que tem interesse
em ajudar o povo da Líbia, a melhor solução é impedir a intervenção dos Estados Unidos e dos
países do Ocidente. A melhor forma é ajudar o povo a resolver os problemas com os governos
locais.
ABr – Ajudar o povo com ou sem Khadafi no governo?
Shaterzadeh – Temos de deixar o povo decidir sobre o seu destino. Acho que nesse sentido o
povo tem maturidade para poder decidir. O povo compreende que o comportamento dos Estados
Unidos e dos países do Ocidente é uma atitude para enganar, é falso. Eles falam de apoio ao
povo, mas é mentira, pois todo esforço é para conservar seus interesses.
ABr – Como o senhor vê o papel do presidente Obama em uma solução para os conflitos na
Líbia?
Shaterzadeh – O que achamos é que o presidente Obama tem que respeitar os direitos do povo e
não interferir em outros países. Uma invasão ou um ataque militar contra a Líbia, certamente
aumenta a violência e o sofrimento desta população. O povo de uma forma soberana é
independente e deve decidir seu destino. Os Estados Unidos da América nunca respeitaram os
direitos dos povos.
ABr – Caso haja uma intervenção na Líbia por parte dos países do Ocidente, o Irã ficará ao lado
do governo da Líbia e que tipo de ajuda poder dar?
Shaterzadeh – Nós apoiaremos o povo da Líbia.
ABr – Com que medidas apoiará o povo?
Shaterzadeh – Temos que ter paciência e esperar mais um pouco para ver os acontecimentos.
ABr – Isso significa que o Irã não apoiará Khadafi?
Shaterzadeh – Nós não apoiamos o governo de Khadafi.

ABr – Então, o Irã não apóia Khadafi e é contra a intervenção?
Shaterzadeh – É da nossa visão que a soberania pertence ao povo. Todos os nossos esforços e as
iniciativas neste sentido são para ajudar o povo a conquistar estes direitos. Um governo, um
Estado que mata seu povo, não tem legitimidade. Este governo de Khadafi de certa forma é
apoiado pelo Ocidente e pelos Estados Unidos. O motivo deste apoio do Ocidente é a existência
do petróleo na Líbia. O Ocidente e os Estados Unidos têm cerca de US$ 200 bilhões em
investimentos na Líbia. Esta estratégia de atacar o governo da Líbia para defender o povo é uma
grande mentira. Eles estão defendendo os seus interesses neste país. Vocês podem estar seguros
de que se o Ocidente retirar o apoio ao governo de Khadafi, o povo vencerá.
ABr – Diante destas considerações sobre o papel dos Estados Unidos, qual o significado da
visita do presidente Obama ao Brasil?
Shaterzadeh – Nós achamos que o povo brasileiro é muito maior do que uma visita do
presidente dos Estados Unidos. Sobretudo, um presidente estrangeiro que visita o Brasil em um
sábado e domingo, que não é um dia de trabalho. Se você for perguntar ao povo brasileiro vai ver
que a visita não é tão importante para eles.
Carolina Pimentel e Ivanir José Bortot
Repórteres da Agência Brasil
Edição: Rivadavia Severo
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Carolina Pimentel e Ivanir José Bortot
Repórteres da Agência Brasil
Brasília – A um dia da chegada do presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, ao Brasil, o
embaixador do Irã no Brasil, Mohsen Shaterzadeh, minimiza a importância da visita e disse que
a política externa brasileira tem dado provas de ser soberana e independente. Segundo ele, a
posição do governo da presidenta Dilma Rousseff de se abster ontem (17) na votação, no
Conselho de Segurança das Nações Unidas, da resolução que cria uma zona de exclusão aérea na
Líbia e autoriza adoção de medidas contra ataques do regime do presidente Muammar Khadafi, é
a demonstração da continuidade da política externa do Brasil. Mohsen Shaterzadeh condena
qualquer tipo de intervenção dos Estados Unidos na Líbia por provocar “violência e sofrimento

ao povo líbio”. O Irã promete apoio ao povo daquele país e condena a atuação do governo de
Khadafi por falta de legitimidade e por representar o poder econômico do Ocidente, entre eles
dos Estados Unidos. Confira abaixo a íntegra da entrevista concedida à Agência Brasil.
Agência Brasil (ABr) – Qual avaliação o senhor faz da visita do presidente Obama ao Brasil?
Mohsen Shaterzadeh – As relações bilaterais sempre estão baseadas em cooperação. Não existe
uma cooperação baseada na inimizade, como a união de dois países contra um país terceiro. Pelo
conhecimento que temos dos nossos amigos brasileiros e do governo brasileiro, achamos que
qualquer cooperação do Brasil com qualquer país é, certamente, no sentido de desenvolver suas
relações bilaterais com esses países e nunca será para aproximação contra um país terceiro.
Temos uma relação muito vasta, muito ampla com o Brasil. Nossas relações com o Brasil nunca
serão contra um país.
ABr – O senhor teme que uma aproximação do Brasil com os Estados Unidos signifique um
afastamento em relação ao Irã?
Shaterzadeh – O ministro Patriota [Antonio Patriota, ministro das Relações Exteriores] afirmou
em várias situações em dar seguimento à política externa do presidente Lula. Estamos confiantes
que a política externa brasileira será a continuação da política anterior. Acreditamos que a
política externa brasileira é realista, baseada em inteligência e de acordo com o interesse
nacional brasileiro e não será influenciada pelo poder externo. Acreditamos que o Brasil foi, de
certa forma, muito corajoso por ter votado pela abstenção [votação nas Nações Unidas para criar
uma zona de exclusão aérea na Líbia.
ABr – A posição brasileira foi acertada?
Shaterzadeh – Isso demonstra que é uma política soberana e independente. Nós também temos
interesses comuns com o governo brasileiro. Acreditamos que as relações com o Irã vão
melhorar ainda mais. O Irã, como um grande país do Oriente Médio, chama atenção do Brasil.
Do outro lado, o Brasil é um país importante para nós na América do Sul, nesse sentido existe
uma convergência de interesses dos governos.
ABr – Qual a avaliação sobre a possibilidade de uma intervenção armada na Líbia?
Shaterzadeh – Acreditamos que tem de ser respeitada a opinião, as aspirações e o desejo do
povo. O grande problema na região é a existência dos governos ditatoriais apoiados pelos
Estados Unidos. Acho que o melhor trabalho que os Estados Unidos poderiam fazer é não
interferir em assuntos internos. Os Estados Unidos e os países ocidentais nunca defenderam os
direitos dos povos dessa região, mas sempre seus interesses. Qualquer pessoa que tem interesse
em ajudar o povo da Líbia, a melhor solução é impedir a intervenção dos Estados Unidos e dos
países do Ocidente. A melhor forma é ajudar o povo a resolver os problemas com os governos
locais.

ABr – Ajudar o povo com ou sem Khadafi no governo?
Shaterzadeh – Temos de deixar o povo decidir sobre o seu destino. Acho que nesse sentido o
povo tem maturidade para poder decidir. O povo compreende que o comportamento dos Estados
Unidos e dos países do Ocidente é uma atitude para enganar, é falso. Eles falam de apoio ao
povo, mas é mentira, pois todo esforço é para conservar seus interesses.
ABr – Como o senhor vê o papel do presidente Obama em uma solução para os conflitos na
Líbia?
Shaterzadeh – O que achamos é que o presidente Obama tem que respeitar os direitos do povo e
não interferir em outros países. Uma invasão ou um ataque militar contra a Líbia, certamente
aumenta a violência e o sofrimento desta população. O povo de uma forma soberana é
independente e deve decidir seu destino. Os Estados Unidos da América nunca respeitaram os
direitos dos povos.
ABr – Caso haja uma intervenção na Líbia por parte dos países do Ocidente, o Irã ficará ao lado
do governo da Líbia e que tipo de ajuda poder dar?
Shaterzadeh – Nós apoiaremos o povo da Líbia.
ABr – Com que medidas apoiará o povo?
Shaterzadeh – Temos que ter paciência e esperar mais um pouco para ver os acontecimentos.
ABr – Isso significa que o Irã não apoiará Khadafi?
Shaterzadeh – Nós não apoiamos o governo de Khadafi.
ABr – Então, o Irã não apóia Khadafi e é contra a intervenção?
Shaterzadeh – É da nossa visão que a soberania pertence ao povo. Todos os nossos esforços e as
iniciativas neste sentido são para ajudar o povo a conquistar estes direitos. Um governo, um
Estado que mata seu povo, não tem legitimidade. Este governo de Khadafi de certa forma é
apoiado pelo Ocidente e pelos Estados Unidos. O motivo deste apoio do Ocidente é a existência
do petróleo na Líbia. O Ocidente e os Estados Unidos têm cerca de US$ 200 bilhões em
investimentos na Líbia. Esta estratégia de atacar o governo da Líbia para defender o povo é uma
grande mentira. Eles estão defendendo os seus interesses neste país. Vocês podem estar seguros
de que se o Ocidente retirar o apoio ao governo de Khadafi, o povo vencerá.
ABr – Diante destas considerações sobre o papel dos Estados Unidos, qual o significado da visita
do presidente Obama ao Brasil?
Shaterzadeh – Nós achamos que o povo brasileiro é muito maior do que uma visita do presidente
dos Estados Unidos. Sobretudo, um presidente estrangeiro que visita o Brasil em um sábado e
domingo, que não é um dia de trabalho. Se você for perguntar ao povo brasileiro vai ver que a
visita não é tão importante para eles.
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Embaixador do Irã no Brasil condena Khadafi e repudia intervenção dos EUA
na Líbia
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A um dia da chegada do presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, ao Brasil, o embaixador
do Irã no Brasil, Mohsen Shaterzadeh, minimiza a importância da visita e disse que a política
externa brasileira tem dado provas de ser soberana e independente. Segundo ele, a posição do
governo da presidenta Dilma Rousseff de se abster quinta-feira (17) na votação, no Conselho de
Segurança das Nações Unidas, da resolução que cria uma zona de exclusão aérea na Líbia e
autoriza adoção de medidas contra ataques do regime do presidente Muammar Khadafi, é a
demonstração da continuidade da política externa do Brasil. Mohsen Shaterzadeh condena
qualquer tipo de intervenção dos Estados Unidos na Líbia por provocar "violência e sofrimento
ao povo líbio". O Irã promete apoio ao povo daquele país e condena a atuação do governo de
Khadafi por falta de legitimidade e por representar o poder econômico do Ocidente, entre eles
dos Estados Unidos. Confira abaixo a íntegra da entrevista concedida à Agência Brasil.
Agência Brasil (ABr) - Qual avaliação o senhor faz da visita do presidente Obama ao Brasil?
Mohsen Shaterzadeh - As relações bilaterais sempre estão baseadas em cooperação. Não existe
uma cooperação baseada na inimizade, como a união de dois países contra um país terceiro. Pelo
conhecimento que temos dos nossos amigos brasileiros e do governo brasileiro, achamos que
qualquer cooperação do Brasil com qualquer país é, certamente, no sentido de desenvolver suas
relações bilaterais com esses países e nunca será para aproximação contra um país terceiro.
Temos uma relação muito vasta, muito ampla com o Brasil. Nossas relações com o Brasil nunca
serão contra um país.
ABr - O senhor teme que uma aproximação do Brasil com os Estados Unidos signifique um
afastamento em relação ao Irã?
Shaterzadeh - O ministro Patriota [Antonio Patriota, ministro das Relações Exteriores] afirmou
em várias situações em dar seguimento à política externa do presidente Lula. Estamos confiantes
que a política externa brasileira será a continuação da política anterior. Acreditamos que a
política externa brasileira é realista, baseada em inteligência e de acordo com o interesse
nacional brasileiro e não será influenciada pelo poder externo. Acreditamos que o Brasil foi, de
certa forma, muito corajoso por ter votado pela abstenção [votação nas Nações Unidas para criar
uma zona de exclusão aérea na Líbia].
ABr - A posição brasileira foi acertada?
Shaterzadeh - Isso demonstra que é uma política soberana e independente. Nós também temos

interesses comuns com o governo brasileiro. Acreditamos que as relações com o Irã vão
melhorar ainda mais. O Irã, como um grande país do Oriente Médio, chama atenção do Brasil.
Do outro lado, o Brasil é um país importante para nós na América do Sul, nesse sentido existe
uma convergência de interesses dos governos.
ABr - Qual a avaliação sobre a possibilidade de uma intervenção armada na Líbia?
Shaterzadeh - Acreditamos que tem de ser respeitada a opinião, as aspirações e o desejo do
povo. O grande problema na região é a existência dos governos ditatoriais apoiados pelos
Estados Unidos. Acho que o melhor trabalho que os Estados Unidos poderiam fazer é não
interferir em assuntos internos. Os Estados Unidos e os países ocidentais nunca defenderam os
direitos dos povos dessa região, mas sempre seus interesses. Qualquer pessoa que tem interesse
em ajudar o povo da Líbia, a melhor solução é impedir a intervenção dos Estados Unidos e dos
países do Ocidente. A melhor forma é ajudar o povo a resolver os problemas com os governos
locais.
ABr - Ajudar o povo com ou sem Khadafi no governo?
Shaterzadeh - Temos de deixar o povo decidir sobre o seu destino. Acho que nesse sentido o
povo tem maturidade para poder decidir. O povo compreende que o comportamento dos Estados
Unidos e dos países do Ocidente é uma atitude para enganar, é falso. Eles falam de apoio ao
povo, mas é mentira, pois todo esforço é para conservar seus interesses.
ABr - Como o senhor vê o papel do presidente Obama em uma solução para os conflitos na
Líbia?
Shaterzadeh - O que achamos é que o presidente Obama tem que respeitar os direitos do povo e
não interferir em outros países. Uma invasão ou um ataque militar contra a Líbia, certamente
aumenta a violência e o sofrimento desta população. O povo de uma forma soberana é
independente e deve decidir seu destino. Os Estados Unidos da América nunca respeitaram os
direitos dos povos.
ABr - Caso haja uma intervenção na Líbia por parte dos países do Ocidente, o Irã ficará ao lado
do governo da Líbia e que tipo de ajuda poder dar?
Shaterzadeh - Nós apoiaremos o povo da Líbia.
ABr - Com que medidas apoiará o povo?
Shaterzadeh - Temos que ter paciência e esperar mais um pouco para ver os acontecimentos.
ABr - Isso significa que o Irã não apoiará Khadafi?
Shaterzadeh - Nós não apoiamos o governo de Khadafi.
ABr - Então, o Irã não apóia Khadafi e é contra a intervenção?
Shaterzadeh - É da nossa visão que a soberania pertence ao povo. Todos os nossos esforços e as
iniciativas neste sentido são para ajudar o povo a conquistar estes direitos. Um governo, um
Estado que mata seu povo, não tem legitimidade. Este governo de Khadafi de certa forma é
apoiado pelo Ocidente e pelos Estados Unidos. O motivo deste apoio do Ocidente é a existência
do petróleo na Líbia. O Ocidente e os Estados Unidos têm cerca de US$ 200 bilhões em
investimentos na Líbia. Esta estratégia de atacar o governo da Líbia para defender o povo é uma

grande mentira. Eles estão defendendo os seus interesses neste país. Vocês podem estar seguros
de que se o Ocidente retirar o apoio ao governo de Khadafi, o povo vencerá.
ABr - Diante destas considerações sobre o papel dos Estados Unidos, qual o significado da visita
do presidente Obama ao Brasil?
Shaterzadeh - Nós achamos que o povo brasileiro é muito maior do que uma visita do
presidente dos Estados Unidos. Sobretudo, um presidente estrangeiro que visita o Brasil em um
sábado e domingo, que não é um dia de trabalho. Se você for perguntar ao povo brasileiro vai ver
que a visita não é tão importante para eles.

Fonte: Agência Brasil


Embaixador Iraniano desaprova Khadafi e
condena intervenção na Líbia
18/03/2011 19:52


Internacional

Carolina Pimentel e Ivanir José Bortot
Repórteres da Agência Brasil
Brasília - A um dia da chegada do presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, ao Brasil, o
embaixador do Irã no Brasil, Mohsen Shaterzadeh, minimiza a importância da visita e disse que
a política externa brasileira tem dado provas de ser soberana e independente. Segundo ele, a
posição do governo da presidenta Dilma Rousseff de se abster ontem (17) na votação, no
Conselho de Segurança das Nações Unidas, da resolução que cria uma zona de exclusão aérea na
Líbia e autoriza adoção de medidas contra ataques do regime do presidente Muammar Khadafi, é
a demonstração da continuidade da política externa do Brasil. Mohsen Shaterzadeh condena
qualquer tipo de intervenção dos Estados Unidos na Líbia por provocar "violência e sofrimento
ao povo líbio". O Irã promete apoio ao povo daquele país e condena a atuação do governo de
Khadafi por falta de legitimidade e por representar o poder econômico do Ocidente, entre eles
dos Estados Unidos. Confira abaixo a íntegra da entrevista concedida à Agência Brasil.
Agência Brasil (ABr) - Qual avaliação o senhor faz da visita do presidente Obama ao Brasil?
Mohsen Shaterzadeh - As relações bilaterais sempre estão baseadas em cooperação. Não existe

uma cooperação baseada na inimizade, como a união de dois países contra um país terceiro. Pelo
conhecimento que temos dos nossos amigos brasileiros e do governo brasileiro, achamos que
qualquer cooperação do Brasil com qualquer país é, certamente, no sentido de desenvolver suas
relações bilaterais com esses países e nunca será para aproximação contra um país terceiro.
Temos uma relação muito vasta, muito ampla com o Brasil. Nossas relações com o Brasil nunca
serão contra um país.
ABr - O senhor teme que uma aproximação do Brasil com os Estados Unidos signifique um
afastamento em relação ao Irã?
Shaterzadeh - O ministro Patriota [Antonio Patriota, ministro das Relações Internacionais]
afirmou em várias situações em dar seguimento à política externa do presidente Lula. Estamos
confiantes que a política externa brasileira será a continuação da política anterior. Acreditamos
que a política externa brasileira é realista, baseada em inteligência e de acordo com o interesse
nacional brasileiro e não será influenciada pelo poder externo. Acreditamos que o Brasil foi, de
certa forma, muito corajoso por ter votado pela abstenção [votação nas Nações Unidas para criar
uma zona de exclusão aérea na Líbia.
ABr - A posição brasileira foi acertada?
Shaterzadeh - Isso demonstra que é uma política soberana e independente. Nós também temos
interesses comuns com o governo brasileiro. Acreditamos que as relações com o Irã vão
melhorar ainda mais. O Irã, como um grande país do Oriente Médio, chama atenção do Brasil.
Do outro lado, o Brasil é um país importante para nós na América do Sul, nesse sentido existe
uma convergência de interesses dos governos.
ABr - Qual a avaliação sobre a possibilidade de uma intervenção armada na Líbia?
Shaterzadeh - Acreditamos que tem de ser respeitada a opinião, as aspirações e o desejo do
povo. O grande problema na região é a existência dos governos ditatoriais apoiados pelos
Estados Unidos. Acho que o melhor trabalho que os Estados Unidos poderiam fazer é não
interferir em assuntos internos. Os Estados Unidos e os países ocidentais nunca defenderam os
direitos dos povos dessa região, mas sempre seus interesses. Qualquer pessoa que tem interesse
em ajudar o povo da Líbia, a melhor solução é impedir a intervenção dos Estados Unidos e dos
países do Ocidente. A melhor forma é ajudar o povo a resolver os problemas com os governos
locais.
ABr - Ajudar o povo com ou sem Khadafi no governo?
Shaterzadeh - Temos de deixar o povo decidir sobre o seu destino. Acho que nesse sentido o
povo tem maturidade para poder decidir. O povo compreende que o comportamento dos Estados
Unidos e dos países do Ocidente é uma atitude para enganar, é falso. Eles falam de apoio ao
povo, mas é mentira, pois todo esforço é para conservar seus interesses.

ABr - Como o senhor vê o papel do presidente Obama em uma solução para os conflitos na
Líbia?
Shaterzadeh - O que achamos é que o presidente Obama tem que respeitar os direitos do povo e
não interferir em outros países. Uma invasão ou um ataque militar contra a Líbia, certamente
aumenta a violência e o sofrimento desta população. O povo de uma forma soberana é
independente e deve decidir seu destino. Os Estados Unidos da América nunca respeitaram os
direitos dos povos.
ABr - Caso haja uma intervenção na Líbia por parte dos países do Ocidente, o Irã ficará ao lado
do governo da Líbia e que tipo de ajuda poder dar?
Shaterzadeh - Nós apoiaremos o povo da Líbia.
ABr - Com que medidas apoiará o povo?
Shaterzadeh - Temos que ter paciência e esperar mais um pouco para ver os acontecimentos.
ABr - Isso significa que o Irã não apoiará Khadafi?
Shaterzadeh - Nós não apoiamos o governo de Khadafi.
Abr - Então, o Irã não apóia Khadafi e é contra a intervenção?
Shaterzadeh - É da nossa visão que a soberania pertence ao povo. Todos os nossos esforços e as
iniciativas neste sentido são para ajudar o povo a conquistar estes direitos. Um governo, um
Estado que mata seu povo, não tem legitimidade. Este governo de Khadafi de certa forma é
apoiado pelo Ocidente e pelos Estados Unidos. O motivo deste apoio do Ocidente é a existência
do petróleo na Líbia. O Ocidente e os Estados Unidos têm cerca de US$ 200 bilhões em
investimentos na Líbia. Esta estratégia de atacar o governo da Líbia para defender o povo é uma
grande mentira. Eles estão defendendo os seus interesses neste país. Vocês podem estar seguros
de que se o Ocidente retirar o apoio ao governo de Khadafi, o povo vencerá.
ABr - Diante destas considerações sobre o papel dos Estados Unidos, qual o significado da visita
do presidente Obama ao Brasil?
Shaterzadeh - Nós achamos que o povo brasileiro é muito maior do que uma visita do
presidente dos Estados Unidos. Sobretudo, um presidente estrangeiro que visita o Brasil em um
sábado e domingo, que não é um dia de trabalho. Se você for perguntar ao povo brasileiro vai ver
que a visita não é tão importante para eles.
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Embaixador iraniano desaprova Khadafi e condena intervenção na Líbia

A um dia da chegada do presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, ao Brasil, o embaixador
do Irã no Brasil, Mohsen Shaterzadeh, minimiza a importância da visita e disse que a política
externa brasileira tem dado provas de ser soberana e independente. Segundo ele, a posição do
governo da presidenta Dilma Rousseff de se abster ontem (17) na votação, no Conselho de
Segurança das Nações Unidas, da resolução que cria uma zona de exclusão aérea na Líbia e
autoriza adoção de medidas contra ataques do regime do presidente Muammar Khadafi, é a
demonstração da continuidade da política externa do Brasil. Mohsen Shaterzadeh condena
qualquer tipo de intervenção dos Estados Unidos na Líbia por provocar "violência e sofrimento
ao povo líbio". O Irã promete apoio ao povo daquele país e condena a atuação do governo de
Khadafi por falta de legitimidade e por representar o poder econômico do Ocidente, entre eles

dos Estados Unidos. Confira abaixo a íntegra da entrevista concedida à Agência Brasil.
Agência Brasil (ABr) - Qual avaliação o senhor faz da visita do presidente Obama ao Brasil?
Mohsen Shaterzadeh - As relações bilaterais sempre estão baseadas em cooperação. Não existe
uma cooperação baseada na inimizade, como a união de dois países contra um país terceiro. Pelo
conhecimento que temos dos nossos amigos brasileiros e do governo brasileiro, achamos que
qualquer cooperação do Brasil com qualquer país é, certamente, no sentido de desenvolver suas
relações bilaterais com esses países e nunca será para aproximação contra um país terceiro.
Temos uma relação muito vasta, muito ampla com o Brasil. Nossas relações com o Brasil nunca
serão contra um país.
ABr - O senhor teme que uma aproximação do Brasil com os Estados Unidos signifique um
afastamento em relação ao Irã?
Shaterzadeh - O ministro Patriota [Antonio Patriota, ministro das Relações Exteriores] afirmou
em várias situações em dar seguimento à política externa do presidente Lula. Estamos confiantes
que a política externa brasileira será a continuação da política anterior. Acreditamos que a
política externa brasileira é realista, baseada em inteligência e de acordo com o interesse
nacional brasileiro e não será influenciada pelo poder externo. Acreditamos que o Brasil foi, de
certa forma, muito corajoso por ter votado pela abstenção [votação nas Nações Unidas para criar
uma zona de exclusão aérea na Líbia.
ABr - A posição brasileira foi acertada?
Shaterzadeh - Isso demonstra que é uma política soberana e independente. Nós também temos
interesses comuns com o governo brasileiro. Acreditamos que as relações com o Irã vão
melhorar ainda mais. O Irã, como um grande país do Oriente Médio, chama atenção do Brasil.
Do outro lado, o Brasil é um país importante para nós na América do Sul, nesse sentido existe
uma convergência de interesses dos governos.
ABr - Qual a avaliação sobre a possibilidade de uma intervenção armada na Líbia?
Shaterzadeh - Acreditamos que tem de ser respeitada a opinião, as aspirações e o desejo do povo.
O grande problema na região é a existência dos governos ditatoriais apoiados pelos Estados
Unidos. Acho que o melhor trabalho que os Estados Unidos poderiam fazer é não interferir em
assuntos internos. Os Estados Unidos e os países ocidentais nunca defenderam os direitos dos
povos dessa região, mas sempre seus interesses. Qualquer pessoa que tem interesse em ajudar o
povo da Líbia, a melhor solução é impedir a intervenção dos Estados Unidos e dos países do
Ocidente. A melhor forma é ajudar o povo a resolver os problemas com os governos locais.
ABr - Ajudar o povo com ou sem Khadafi no governo?
Shaterzadeh - Temos de deixar o povo decidir sobre o seu destino. Acho que nesse sentido o
povo tem maturidade para poder decidir. O povo compreende que o comportamento dos Estados

Unidos e dos países do Ocidente é uma atitude para enganar, é falso. Eles falam de apoio ao
povo, mas é mentira, pois todo esforço é para conservar seus interesses.
ABr - Como o senhor vê o papel do presidente Obama em uma solução para os conflitos na
Líbia?
Shaterzadeh - O que achamos é que o presidente Obama tem que respeitar os direitos do povo e
não interferir em outros países. Uma invasão ou um ataque militar contra a Líbia, certamente
aumenta a violência e o sofrimento desta população. O povo de uma forma soberana é
independente e deve decidir seu destino. Os Estados Unidos da América nunca respeitaram os
direitos dos povos.
ABr - Caso haja uma intervenção na Líbia por parte dos países do Ocidente, o Irã ficará ao lado
do governo da Líbia e que tipo de ajuda poder dar?
Shaterzadeh - Nós apoiaremos o povo da Líbia.
ABr - Com que medidas apoiará o povo?
Shaterzadeh - Temos que ter paciência e esperar mais um pouco para ver os acontecimentos.
ABr - Isso significa que o Irã não apoiará Khadafi?
Shaterzadeh - Nós não apoiamos o governo de Khadafi.
ABr - Então, o Irã não apóia Khadafi e é contra a intervenção?
Shaterzadeh - É da nossa visão que a soberania pertence ao povo. Todos os nossos esforços e as
iniciativas neste sentido são para ajudar o povo a conquistar estes direitos. Um governo, um
Estado que mata seu povo, não tem legitimidade. Este governo de Khadafi de certa forma é
apoiado pelo Ocidente e pelos Estados Unidos. O motivo deste apoio do Ocidente é a existência
do petróleo na Líbia. O Ocidente e os Estados Unidos têm cerca de US$ 200 bilhões em
investimentos na Líbia. Esta estratégia de atacar o governo da Líbia para defender o povo é uma
grande mentira. Eles estão defendendo os seus interesses neste país. Vocês podem estar seguros
de que se o Ocidente retirar o apoio ao governo de Khadafi, o povo vencerá.
ABr - Diante destas considerações sobre o papel dos Estados Unidos, qual o significado da visita
do presidente Obama ao Brasil?
Shaterzadeh - Nós achamos que o povo brasileiro é muito maior do que uma visita do presidente
dos Estados Unidos. Sobretudo, um presidente estrangeiro que visita o Brasil em um sábado e
domingo, que não é um dia de trabalho. Se você for perguntar ao povo brasileiro vai ver que a
visita não é tão importante para eles.
Por Carolina Pimentel e Ivanir José Bortot- Agência Brasil

موضوع :مصاحبه با شبکه تلویزیونی شمس سان پائولو
متن :در حاشیه برگزاری مراسم روز ملی در تاریخ  1833/11/2در مسجد حضرت محمد (ص) در
شهر سائو پائولو ،خبرنگار شبکه شمس با اینجانب مصاحبه تلویزیونی انجام داد که متن پرسش و
پاسخ به قرار ذیل می باشد.
سوال :راجع به انقالب اسالمی و بخصوص در مورد حضرت آیه هللا خمینی نظرات خود را بیان کنید.
پاسخ :امروز سی و یکمین سالروز پیروزی انقالب اسالمی ایران است .انقالب اسالمی ایران بزرگترین
انقالب در قرن معاصر و مهمترین تحول اجتماعی قرن معاصر می باشد که بدون حرکت مسلحانه به
پیروزی رسید .ایران قبل از انقالب توسط یک رژیم دیکتاتور که شاه در راس آن قرار داشت اداره می
شد .شاه نماینده آمریکا در منطقه بود و ژاندارمی منطقه را از سوی آمریکا بر عهده داشت و در عین
حال هیچ پایگاهی در بین مردم ایران نداشت .در زمان شاه تمامی تصمیمات مربوط به ایران در خارج
از کشور و در واشنگتن و لندن و جاهای دیگر گرفته می شد اما پس از پیروزی انقالب اسالمی تمام
تصمیم گیری ها در تهران انجام می شود .روزی که امام خمینی وارد ایران شد اقیانوسی از مردم به
طول  85کیلومتر از امام استقبال کردند که این استقبال در تاریخ تحوالت جهانی بی نظیر است .امام
خمینی به مردم ایران عشق می ورزید و مردم هم عاشق امام بودند و این روز پیروزی انقالب بود.
امروز رابطه مردم ایران با رهبر انقالب همانند رابطه مردم با امام ،یک رابطه عمیق قلبی بر پایه دین
است و حکومت ایران یک حکومت مردم ساالر است.
جوانان ایرانی امروز نسل سوم و چهارم انقالب هستند که شور انقالبی آنها از نسل اول بیشتر
است .امروز مردم ایران حاکم بر سرنوشت خود هستند و قدرت در دت آنهاست و رئیس جمهور و
وزراء در خدمت مردم هستند و طاغوت ریشه کن شده و وجود ندارد .مردم ایران از این وضعیت
راضی هستند .امروز حاکمیت مردم ایران در دست جوانان است که سرنوشت ساز هستند .پیشرفت های
تکنولوژیک در دست جوانان ایرانی است .ما مطمئن هستیم که آینده در اختیار مردم آزادیخواه ،مستقل
و معتقد به توحید ،خصوصا مسلمانان است .پیام انقالب اسالمی ،وحدت آزادیخواهان است .دوره عمر
ظالمان و دیکتاتورها به پایان رسیده و جهان آینده جهانی شیرین و روشن خواهد بود.
مالحظه:
 شبکه شمس دارای یک نشریه و یک وبسایت اینترنتی می باشد .این شبکه تلویزیونی کهسائوپائولو را تحت پوشش خود دارد ،برای عرب زبانها برنامه پخش می کند.
 -فیلمبردار این شبکه ،فیلمبرداری از مراسم روز ملی در مسجد را نیز به عهده داشت.

مصاحبه روزنامه کهئیو برازیلینس با سفیر ج.ا.ا
روزنامه کهئیو در شماره روز یکشنبه ( 12دسامبر) خود ،مصاحبه اختصاصی انجام شده
توسط ایزابل فلک ،خبرنگار این روزنامه با سفیر جمهوری اسالمی ایران در برزیل را به چاپ رسانده
است .در این متن آمده است ":سفیر ایران به اولین اظهارات رئیس جمهور منتخب در مورد سکینه
آشتیانی و نیز رای ممتنع برزیل به قطعنامه ای که تهران را در ارتباط با حقوق بشر محکوم ساخت،
پاسخ داده و می گوید که ایران ترجیح می دهد [در خصوص مشترکات] در روابط دوجانبه با هم کار
کنند و می گوید وقت نداریم در مورد نکات مورد اختالف که می تواند وجود داشته باشد ،فکر کنیم".
روزنامه  :کهئیو مورخ  21 :آذر  12 ( 1839دسامبر )2111

در یک مصاحبه ،ایران تهدید کرد که اگر مشکالت اعتباری ادامه یابد ،بدنبال
تامین کنندگان دیگر خواهد رفت
منبع :روزنامه والور اکونومیکو  26نوامبر 2111

عنوان فرعی :سفیر ایران گفت :بانک های برزیلی تجارت با ایران را تهدید میکنند.

سفیر ایران در برازیلیا ،بانک های برزیلی را متهم نمود که تجارت دو کشور را که بواسطه
روسای جمهور دو کشور یعنی لوئیس ایناسیو لوال دا سیلوا و محمود احمدی نژاد ،ارتقاء یافته است به
مخاطره انداخته اند .انتقاد وی از مقاومت بانکها در مشارکت در عملیات صادرات به بازار ایران است.
این مقاومت از سال جاری ،پس از تحمیل تحریم های بین المللی علیه ایران بدلیل برنامه هسته ای این
کشور ،آغاز شده است.
محسن شاطرزاده ،روز چهارشنبه در مصاحبه ای با روزنامه والور ،با بکارگیری اصطالحات
غیر معمول دیپلماتیک اعالم کرد "اگر مشکالت ادامه یابد ،کشورش بدنبال جایگزینی فروشندگان
برزیلی از طریق دیگر کشورها خواهد رفت".
تحریم های تحمیلی بر تهران توسط ایاالت متحده آمریکا و سازمان ملل و اتحادیه اروپا ،موجب
احتیاط کاری بانکهای برزیلی و دیگر کشورها در ارائه خدمات حمایتی از فروش به ایران شده است.
عالوه براین ،موسسات برزیلی ،بویژه آنهایی که اوراقی را در بورس آمریکا دارند ،از انجام اقدامات
تالفی جویانه آمریکا هراس دارند.
هیچ تحریمی محدود کننده فروش مواد غذایی به ایران نشده است .مشکل ایرانیان اینست که
محدودیت های مالی ،بطور غیرمستقیم ،واردات هر محصولی را که نیاز به دخالت بانک ها داشته باشد
با مشکل روبرو کرده است.
ایران در حال حاضر یکی از اصلی ترین بازارهای صادرات گوشت گاو برزیلی است .ایران
رقیب روسیه بعنوان بزرگترین خریدار گوشت برزیل شده است .عالوه بر گوشت ،دیگر محصوالت
برزیلی از جمله شکر ،سویا ،مشتقات سویا ،ذرت و گوشت مرغ هم به ایران صادر می شوند .کل

صادرات به ایران از  292میلیون دالر در سال  2111به حدود تخمینی  2میلیارد دالر در سال جاری
افزایش یافته است.
صادر کنندگان برزیلی افزایش فروش به ایران را به سیاست نزدیکی برزیل و ایران توسط لوال
دا سیلوا نسبت می دهند .سفیر(ایران) خطری را متوجه این پیشرفت می داند .سفیر می گوید "متاسفانه
رفتار بانک های برزیلی در این مسیر قابل قبول و مناسب نیست .ایران تا این زمان برای حل مسائل و
رفع این موانع ،حسن نیت نشان داده است اما اگر بانک های برزیل بخواهند به این رویه خود ادامه
بدهند ما باید در خصوص واردات گوشت برزیلی تجدید نظر کنیم .این بازبینی می تواند در مورد دیگر
واردات از برزیل از جمله شکر ،سویا و روغن هم باشد و ما براحتی می توانیم جایگزین این
محصوالت وارداتی از برزیل را از طریق دیگر کشورها انجام بدهیم".
بانک های برزیل از تامین مالی صادرات به ایران امتناع می کنند .همچنین از تائید ضمانت
بانک های ایرانی نیز بمنظور انجام خرید ها امتناع کرده اند.
برای فروش به ایران ،صادر کنندگان برزیلی باید ضمانت های بانکی گسترده تری را نسبت به
بازارهای سنتی خود جستجو نمایند .عملیات از سوی ایران آغاز می شود :واردکننده از یک بانک
ایرانی ضمانت اعتباری را در خواست می نماید .این تضمین نیاز به تائید بانک های معتبر بین المللی
دارد و پرداخت توسط بانک برزیل بدست صادر کننده برزیلی می رسد.
اما بانک های اروپایی بعد از تحریم ،خود را از عملیات تائید ضمانت های اعتباری کنار کشیده
اند و این مسئله باعث شده تا تجار برزیلی در جستجوی بانک های عربی باشند .در برزیل ،علیرغم
آنکه بیشتر بانک های برزیلی از ساختار الزم برای تائید ضمانت های اعتباری و مشارکت در بین
المللی کردن منابع ایران برخوردارند ،اما از این کار اجتناب می کنند.
شاطرزاده گفت" :این اولین مرتبه است که در مورد رفتار بانک ها صحبت می کنم .قبل از این
گفتگوهای زیادی با مقامات برزیلی داشته ایم .شرکت های برزیلی عالقمند کار مشترک هستند اما
متاسفانه رفتار بانک های برزیلی منطقی نیست".
علیرغم مشکالت ،تحرکات برزیلی ها در ایران در حال رشد است .طبق اظهارات سفیر ،در
خصوص صادرات گوشت برزیل ،رقم آن در سال  2119به میزان  39هزار تن و بین ماه های ژانویه
تا دسامبر  2111نیز فروش (گوشت) به ایران  161هزار تن بوده است .این امر نتیجه عالقمندی
شرکت های دو طرف و مدیریت لوال و احمدی نژاد در تقویت روابط اقتصادی و سیاسی است .سفیر می
گوید" :طبق اطالعات دریافتی ،مقامات برزیلی در حال رفع این مشکالت هستند اما زمان زیادی
نداریم".
براساس آنچه روزنامه والور در ماه اگوست منتشر کرده بود ،بانک "کاشیا اکونومیکو فدرال"
آماده شده بود تا در عملیات تامین مالی صادرات برزیل به ایران وارد شود و تالش نماید تا فقدان
حضور بانک های خصوصی را پر کند .گزارشگر مقاله حاضر دیروز از این بانک سئوال کرد که آیا در

روابط با ایران وارد می شوند که بخش مطبوعاتی آن بانک تا زمان تهیه این مطلب ،پاسخی نداده
است.
شاطرزاده که از سال  2113در راس سفارت قرار دارد ،یک دیپلمات کاریری نیست .برای
نخستین بار است که بعنوان سفیر کار می کند .دکترای مهندسی مکانیک از موسسه علوم کاربردی
لیون در فرانسه داشته و در سال  2115تا  2113معاون وزیر [صنایع] در امور اقتصادی و روابط
بین الملل و دبیر کمیسیون های مشترک ایران با ونزوئال ،بولیوی ،کوبا و نیکاراگوئه نیز بوده است.
از نظر وی ،روابط برزیل و ایران در بهترین وضعیت تاریخی خود قرار دارد .وی ضمن تاکید
بر ضرورت فائق آمدن بر موانع مالی ،خاطر نشان کرد که لوال و احمدی نژاد هدف گذاری را برای
گسترش روند تجاری تا سقف  11میلیارد دالر در مدت  5سال (هدف بلند پروازانه ای که از حد روابط
تجاری برزیل با ایتالیا در سال  2119فراتر خواهد رفت) پیش بینی کرده اند.
شاطرزاده افزود" :اگر برزیل بخواهد بطور فعال روابط تجاری با ایران را گسترش دهد ،مسلما ً باید
رفتار بانک های برزیلی را تغییر دهد .ما معتقدیم که قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل ناعادالنه و
غیر قانونی است اما رفتار بانک های برزیلی را خیلی فراتر از محدوده قطعنامه میدانیم".

در بخش دیگری از این مطلب ،تحت عنوان "دیپلمات از عکس العمل نسبت به سخنان جیلما
اجتناب کرد" آمده است:
سفیر ایران از اظهار نظر در مورد اظهارات جیلما روسف رئیس جمهور منتخب در مورد
وضعیت سکینه محمدی ،شهروند ایرانی ،خودداری نمود .این زن بدلیل زنا و مشارکت در قتل
همسرش ،محکوم به سنگسار شده است .از نظر جیلما ،این حکم خیلی وحشیانه است .محسن
شاطرزاده در این خصوص گفت" :ما ترجیح میدهیم در مورد تشابهات و نه اختالفات ،صحبت کنیم .وی
اضافه کرد که حکم سنگسار توسط یک قاضی صادر و در دیگر بخش های قضایی رد شده است و
توصیه می نمایم که اطالعات منتشر شده در مورد ایران را باور نکنید .غربی ها می خواهند که همه
مثل آنها باشند اما ما  1هزار سال تمدن داریم".
در تحلیلی که همین روزنامه در ادامه مطلب باال درج کرده ،آمده است که بانک های برزیلی از
عملیات صادرات به ایران ،بدلیل ترس از اقدامات تالفی جویانه ایاالت متحده آمریکا و همچنین
رهنمودهای دیگر بانک های بین المللی که اعالم کرده اند مراقب کار با شرکت های ایرانی باشید ،فرار
می کنند .در تماس با فدراسیون بانک های برزیل ،آنها نخواستند اعالم نظری نسبت به اظهارات سفیر
ایران داشته باشند .والور ،روز گذشته در تماس با یک منبع در بازار مالی ،مطلع شد که بانک های
برزیلی که گواهی (ADRsگواهی اعطای اجازه به شرکت های برزیلی که سهام آنها در بازار آمریکا
کار می کند) دارند ،نگرانند که مشمول قانون  Ato Patrióticoبشوند .این قانون جنجالی آمریکایی
بعد از حمالت  2111ایجاد شده و تحریم هایی را علیه افراد و موسسات مظنون به درگیر شدن با

تروریسم در نظر گرفته است .در نگاه بانکهای برزیلی ،تجارت و مذاکره با ایران می تواند آنها را
مورد ظن قرار دهد.
آمریکا رهبری فشار بین المللی علیه برنامه هسته ای ایران را دارد .واشنگتن می گوید که
هدف واقعی دولت ایران ،توسعه تسلیحات هسته ای است و نه آنچنان که تهران می گوید ،صرفا تولید
انرژی هسته ای باشد .اما ،عالوه بر فشارهای سیاسی ،در سال جاری تحریم های تحمیلی سازمان ملل
و همچنین تحریم های یکجانبه آمریکا و اتحادیه اروپا هم اضافه شده اند .یک منبع ناشناس به والور
گفت :وضعیت ایجاد شده توسط تحریم ها ،خیلی جدی است .اتحادیه بانک های بین المللی فلوریدا و
بانک های اعتباری و تجاری ( )Baftجلساتی را با بانک های آمریکای التین که مرتبط با آمریکا
هستند ،در خصوص وضعیت ایران داشته اند و محدودیت هایی را که آنها خواستار شده اند ،بحدی زیاد
است که بانک ها را برای درگیر شدن در بازار ایران دلسرد کرده است .والور با خبر شده است که
اخیراً یکی از مسئولین تجاری ایرانی در مالقات با فدراسیون بانک های برزیل از مقاومت این بانک ها
در انجام عملیات در کشورش شکایت نموده است .اما براساس اعالم همین منبع ،هراس بانک ها در
پیوند خوردن چهره شان با یک کشور هدف تحریم های بین المللی ،خیلی قوی است.

مصاحبه سفیر با روزنامه کوریتیبا

مابه انرژی هسته ای نیاز داریم  .همه میدانند که ما از این انژی برای مقاصد
نظامی استفاده نخواهیم کرد .
سفیر ایران گفت  :ما به انرژی هسته ای نیاز داریم .

در زمانی که شورای امنیت سازمان ملل بعالوه آلمان با تحریمات جدید خود به ایران فشار می آورند تا
ایران برنامه هسته ای خود را معلق نماید  .محسن شاطرزاده سفیر جدید ایران در برزیل روز گذشته
در کوریتیبا اعالم نمود ما به انرژی هسته ای جهت تولید انرژی برق برای مصرف در بخشهایی نظیر
بهداشت و کشاورزی نیاز داریم  .وی تایید نمود که « همه میدانند » که ایران از انرژی هسته ای در
زمینه های نظامی استفاده نخواهد کرد  .و کشورش به قرارداد عدم تکثیر سالح هسته ای ( که امضا
نموده ) احترام میگذارد .
اما از سوی دیگر تصویر رادیکالیسم از طریق تصمیمات رئیس جمهور ایران بیان میگردد  .سفیر
ایران همچنین اعالم نمود که کشورش تالش میکند تا سال  2125به یک کشور پیشرفته تبدیل شود
 .شاطرزاده صبح دیروز با صاحبان صنایع کوریتیبایی در مراکز سمینارها در خصوص تجارت میان دو
کشور به بحث و گفتگو پرداخت .

آمریکا :پاسخ ایران غیر قابل قبول است .
واشنگتن – پاسخ ایران به مجموعه مشوقها از سوی کشورهای اروپایی بمنظور ختم این بن بست در
مورد برنامه هسته ای ایران غیر قابل قبول است  ( .شب گذشته مقامات آمریکایی در خصوص ایجاد
راه برای اتخاذ تحریمات علیه جمهوری اسالمی ایران در سازمان ملل متحد گفتگو کردند )

آقای شاطر زاده که بزبان فارسی صحبت میکرد  ،تاکید نمود که جمهوری اسالمی ایران در نظر دارد
همکاریهای خود را با آمریکای التین تقویت نماید  .یک گام مهم سه سال گذشته با ایجاد کارخانه

تراکتور ونیران ( بصورت  )JVمیان ایران و ونزوئال در شهر بولیوار دایر گردید و محصوالت این
کارخانه از آنجا به ده کشور منطقه صادر میشود  .مذاکرات تجاری دیگر به ارزش  445میلیارد دالر (
 695میلیارد رئال ) در زمینه های تکنولوژی ،انرژی  ،صنعت کشاورزی  ،نساجی و متال مکانیک در
دست بررسی است .
سفیر ایران در منقابل صاحبان صنایع به ضماتتهای موجود برای سرمایه گذاریهای خارجی در ایران
نظیر انرژی اشاره نمود .
خاطر نشان می نماید که بخش صنایع نگران بیانات رئیس جمهور ایران است  .یکی از ّازرگانان
خارجی گفت معامالت با کشورهای منطقه خاور میانه فقط از طریق کارت عابر بانک انجام میشود .
البته این امنیت است .و ایران کشوری است که با ریسک روبرو است .

مصاحبه آقای شاطرزاده با روزنامه گازتا دو پووو
سوال  :در مورد اهمیت برنامه هسته ای ایران با توجه به مخالفت سازمان ملل  ، ،آمریکا و اتحادیه
اروپا توضیح دهید

شاطر زاده  :ما به انرژی هسته ای نیاز داریم  .همه میدانند که از این انرژی برای مقاصد نظامی
استفاده نخواهیم کرد  .ما به انرژی هسته ای برای تولید انرژی برق  ،در زمینه هایی چون بهداشت و
کشاورزی نیاز داریم  .از سوی دیگر یکی از اعضای ان  .پی  .تی هستیم  .و به این معاهده احترام
میگذاریم .

سوال  :علیرغم تحمیل تحریمات سازمان ملل علیه ایران در جهت توقف فعالیتهای هسته ای  ،این
فشارها مشکالتی را برای کشور ایجاد نمی کند ؟
جواب  :در ارتباط با سیاستهای سازمان ملل  ،معتقدیم که آن تغییر خواهد کرد زیرا ما به تمام مقررات
آژانس بین المللی هسته ای احترام گذاشته ایم  .به ان  .پی  .تی احترام گذاشتیم و در حال حاضر با
سازمان تحقیقات هسته ای اروپا در مذاکره هستیم .

سوال  :آیا اقتصاد ایران در دست روحانیون رادیکال است ؟
جواب  :خیر  .کنترل مذهبی وجود ندارد  .در اقتصاد ما دو بخش دولتی و خصوصی وجود دارد -52 .
 %51سرمایه متعلق به بخش دولتی و  %43به بخش خصوصی تعلق دارد  . .با این وجود با پروسه
خصوصی سازی ( بترتیب  21و  31درصد ) در حال تغییر این روند هستیم .
سوال  :با توجه به قیمت باالی نفت  ،ایران ذخایر خود را افزیش داده است ؟ به چه روشی از این پول
استفاده میکنید ؟
جواب  :پروژه های زیادی در کشور برای توسعه وجود دارند  .و این درآمدها را در این زمینه ها
هزینه میکنیم  .ما مسئول افزایش قیمت نفت جهانی نیستیم  .زیرا این سیاست بین المللی است  .هر
چقدر قیمت نفت افزایش یابد قیمت مواد اولیه نیز افزایش خواهد یافت  .برای ما باال بودن قیمت نفت
گره گشا نیست .

مصاحبه  -بين الملل
شماره 0066336313 :
88/01/29 - 16:13

سفیر ایران در برزیل در گفتگو با فارس:

ایران و برزیل انحصار در عرصههاي اقتصادي و فناوري را از بین ميبرند
خبرگزاري فارس :سفیر ایران در برزیل گفت :ایران و برزیل با تقویت روابط همه جانبه خود انحصار
موجود در عرصههاي اقتصادي و تكنولوژي را از بین ميبرند.
"محسن شاطرزاده " سفیر جمهوري اسالمي ایران در برزیل در گفتوگویي تفصیلي با
خبرنگار خبرگزاري فارس در برازیلیا به تحلیل روابط حال و آینده دو كشور و نقش آنها در شكل دهي
پرداخت.
جهاني
عرصه
در
جدید
فضایي
وي با ضروري خواندن تعریفي از وضعیت فعلي دو كشور گفت :برزیل با دارا بودن جمعیت 211
میلیون نفري ،جزء  11اقتصاد برتر دنیا ،بزرگترین كشور آمریكاي التین و بازیگري موثر در مسیر
چند جانبه گرایي در جهان فعلي است ،امروزه دیگر نمي توان تلقيهاي گذشته از برزیل را به عنوان
كشوري مقروض در دنیا تكرار كرد،این كشور اكنون یكي از قدرت هاي نوظهوري است كه با پشتوانه
اقتصادي و سیاسي خود به دنبال كسب كرسي دائم در شوراي امنیت سازمان ملل است.
وي در مورد ایران گفت :كشور ما نیز در خاورمیانه ،آسیاي میانه و غرب آسیا قدرتي بالمنازع با
پتانسلهاي عظیم در همه ابعاد است و حرف هاي مهمي براي گفتن دارد ،از همین رو دو كشوري كه
در دو سوي جهان قرار دارند با توجه به شناختي كه از وضعیت فعلي دنیا و جایگاه و نفوذ خود در
سطح جهاني كسب كردهاند ،عالقهمندي بسیاري براي توسعه روابط با یكدیگر خواهند داشت.
سفیر ایران در برزیل تاكید كرد :شاید امروزه مهمترین مولفههایي كه باعث نزدیكي دو كشور شده نوع
دیدگاههایي است كه هر دو رئیس جمهور دارند" ،لوال " و "احمدي نژاد " هر دو از بطن جامعه و
برخاسته از تودههاي محروم جامعه هستند و از پایگاههاي مردمي عظیمي برخواردارند در همین حال
شعار هر دو رئیس جمهور تحقق عدالت اجتماعي و محرومیت زدایي است.
سفیر كشورمان در برزیل تأكید كرد :از سوي دیگر مبارزه با یكجانبه گرایي و در عین حال تقویت
همكاريهاي كشورهاي جنوب – جنوب از برنامه هاي دو رئیس جمهور است ،این نزدیكي نگاهها
اقتضا مي كند دو كشور روابط خود را هر روز به یكدیگر نزدیك تر كنند این در شرایطي است كه ایران
و برزیل داراي منابع غني ،پتانسیل باال براي سرمایه گذاري ،نیروي انساني متخصص و حتي امكانات
تك نولوژیكي و تحقیقاتي باالیي هستند و مي توانند در تعامالت خود از آن بهره ببرند.
وي یادآورشد :امروز ایران در چهار قاره جهان فعالیتهاي زیادي در زمینه پروژهاي فني و اقتصادي
دارد ،در همین حال برزیل نیز از چنین ویژگي هایي برخوردار است به عبارت دیگر ،طرفین ميتوانند

با اتكا به توانمنديهاي خود نسبت به همپوشاني نیازهاي یكدیگر نیز اقدام كنند.
وي در برابر این سوال كه آیا اكنون دو طرف در حال رسیدن به نقطه عطفي از سطح روابط هستند،
گفت :پاسخ من اینست كه با توجه به عالقهمندي دو رئیس جمهور و نیز مقامات برزیلي و شخص لوال
براي مالقات با احمدي نژاد  ،نه تنها دیدار ماه آینده رئیس جمهوري كشورمان از برزیل نقطه عطفي
در روابط دو كشور ایجاد خواهد كرد بلكه تغییري سازنده در معادالت همكاري هاي جنوب – جنوب به
اورد.
خواهد
وجود
شاطر زاده در اینباره كه آیا ایران و برزیل درصدد تغییر در سطح بازیگري عرصه جهاني هستند،
اظهار داشت :هر دو طرف در حوزه همكاريهاي بین المللي نقطه نظرات نزدیكي دارند ،از یكسو برزیل
براي تغییر ساختار سازمان ملل ،چند جانبه گرایي و فعالیت براي توسعه صلح در جهان فعالیت هاي
گسترده اي دارد و از دیگر سو كشوري همچون ایران به دگرگوني ساختار سازمان ملل كه در  51سال
پیش شكل گرفته و بر مبناي حاكمیت قدرتهاي زورگو استوار است اعتقاد راسخ دارد و طبیعي است
چنین دیدگاه هایي روابط دو كشور را به هم نزدیك تر مي سازد.
وي افزود :برزیل همچنین بر استفاده صلح آمیز از انرژي هسته اي  ،صلح خاورمیانه و لزوم مشاركت
دارد.
ایران
با
نزدیكي
هاي
دیدگاه
صلح،
فرایند
در
اصلي
عوامل
سفیر كشورمان در برزیل ادامه داد :در دنیاي امروز كشورهاي در حال توسعه همچون ایران ،برزیل،
چین ،هند و آفریقاي جنوبي به طور مضاعفي نقاط مشترك خود را به هم نزدیك ميكنند ،این امر سبب
بهره مندي بیشتر این كشورها از منابع اقتصادي و پتانسیل هاي آنها مي شود طوري كه تسلط برحوزه
هاي علمي  ،فن آوري و علوم جدید را در اختیار خود گیرند .چرا كه پیشتر حوزه هاي انرژي  ،صنعت
و معدن  ،تحقیقات  ،نانو تكنولوژي و بیو تكنولوژي در انحصار كشورهاي خاص بود اما این انحصار
شكسته شده و ازاین پس نیز دو كشور با عمق بخشیدن به روابط همه جانبه خود  ،نظام جدیدي از
قدرت را براي كشورهاي جنوب  -جنوب به ارمغان مي آورند كه قطعا ثمرات آن نصیب كشورهاي در
شد.
خواهد
توسعه
حال
وي در برابر این پرسش كه چرا تا كنون ایران رابطه خود را با این كشور تقویت نكرده بود ،اظهار
داشت :برزیل از ابتدا در كانون توجهات ایران بوده اما هر مرحلهاي از روابط مستلزم بستر سازي
است ،از سوي دیگر عالقهمندي برزیل براي توسعه روابط با ایران بر كسي پوشیده نیست ،نكته این
است كه در دولت لوال؛ رئیس جمهوري برزیل شاهد تغییر نگاه در روابط همه جانبه با كشورهاي در
هستیم.
توسعه
حال
شاطر زاده گفت :در سال گذشته رئیس جمهوري برزیل بیش از  81سفر خارجي داشت و براي امسال
نیز  51سفر به كشورهاي مختلف دنیا (عمدتا كشورهاي در حال توسعه) پیش بیني شده است .در
همین حال در سال گذشته بیش از  41رئیس دولت از برزیل دیدار كردند ،مفهوم این تغییر نگاه این
است كه برزیل به توسعه منافع خود از جهات سیاسي و اقتصادي نگاه ميكند ،این امر به گسترش
ارتباطات با دیگر كشورها كمك مي كند ،بنابراین در شرایطي كه ایران یكي از بازیگران مهم سیاست در
عرصه جهاني است این همكاريها به تقویت صلح ،گسترش نگاههاي عدالت طلبانه در جهان و رفع
انجامید.
خواهد
ها
نابرابري
سفیر ایران در برزیل در برابر این سوال كه استراتژي ایران در توسعه روابط با آمریكاي التین و به

ویژه برزیل چیست ،پاسخ داد :سیاست اصلي ما تنوع بخشي به روابط خارجي و توسعه چند جانبه
گرایي و به ویژه در حوزه همكاري هاي اقتصادي است .در گذشته این دو منطقه كمتر مورد توجه واقع
شده بودند كه همانا آفریقا و آمریكاي التین بوده اند .در دولت نهم تالش بر این است كه ارتباطات ایران
با این دو منطقه گسترش پیدا كند  .بنابراین ایران توسعه روابط با حوزه آمریكاي التین را در اولویت
دارد.
شاطرزاده خاطر نشان كرد :این رابطه ،صادقانه و بر اساس احترام متقابل است و براي دراز مدت
تعریف شده است .ما به برزیل به عنوان كشوري با ثبات  ،قدرتمند  ،تاثیرگذار و با پتانسیل هاي باال و
ارزش هاي گرانقدر نگاه مي كنیم.تاریخ ملت هاي امریكاي التین نیز آكنده از مبازرات علیه استعمار و
داستان هاي حماسي علیه ظلم است .چنین ویژگي هایي سبب مي شود به طور طبیعي ایران روابط خود
با این ملت ها را در حوزه هاي مختلف اقتصادي و سیاسي توسعه بخشد.
شاطر زاده در مورد اینكه كشوري همچون برزیل چه جایگاهي در عرصه اقتصادي ایران دارد گفت:
امكاناتي نظیر منابع زیر زمیني ،نیروي عظیم انساني متخصص و دانشمند و در اختیار داشتن علوم و
فن آوري جدید و همچنین با توجه به اینكه برزیل به عنوان مركز تولید مواد غذایي در سطح جهان
مطرح است  ،مي تواند به همپوشاني نیازها با كشورمان اقدام كند.
وي افزود :دانش باالي شركتهاي ایراني در ساخت نیروگاه هاي حرارتي و تجربیات گرانقدر برزیل در
ظرفیت سازي تولید برق در حوزه نیروگاه هاي آبي مكمل یكدیگر مي شوند ،ذكر این نكته ضروري
است كه برزیل بیش از  31درصد تولید برق خود را از از نیروگاه هاي برق آبي به دست مي آورد .از
سوي دیگر ایران داراي توانایي هاي زیادي در زمینه تكنولوژي در حوزه هاي نانو تكنولوژي  ،بیو
تكنولوژي ،وكامپوزیت ها  ،سلول هاي بنیادي و داروهاي نو تركیب است كه با همكاري برزیل مي
توان امكان تبادل تجربیات و اطالعات و دانش بین دو كشور را فراهم كرد .برزیل نیز تجربه و دانش
باالي خود در حوزه معادن  ،قطعه سازي  ،ساخت ماشین آالت كشاورزي را مي تواند در اختیار ایران
بگذارد .این روابط قطعا در بازارهاي جهاني فرصت هاي بسیاري را در اختیار دو كشور قرار مي دهد
تا با همكاري هاي مشترك چه در سطح بین الملل بتوانند بیش از پیش تاثیرگذار باشند.
شاطر زاده تاكید كرد :برزیل در تولید سویا ،ذرت ،نیشكر و تولید اتانول از نیشكر صاحب دانش باالیي
است .در همین حال ایران مي تواند در آن كشور امكاناتي براي تولید محصوالت كشاورزي و صادرات
آن به ایران و نیز سایر نقاط دنیا در اختیار گیرد .این امر در حوزه معادن نیز قابل پیگیري است برزیل
با معادن غني و عظیم سنگ آهن قادر است بخشي از نیاز ایران به این ماده را براي تولید فوالد را
پوشش دهد ،در این میان قرار است با خرید و همچنین مشاركت در اكتشاف و بهره برداري از معادن
برزیل به تولید فوالد خام در این كشور و صادرات آن به بازار كشورمان و منطقه ،همكاري مناسبي را
شكل دهیم .براي این منظور تفاهم اولیه اي با طرف هاي برزیل صورت گرفته است.
سفیر كشورمان در برزیل گفت :همچنین دو كشور ظرفیت باالیي براي توسعه روابط بازرگاني و تجاري
دارند  .در دو سال گذشته حجم روابط ایران و برزیل  2میلیارد بوده كه سال گذشته این رقم به یك
میلیارد رسید( البته نكته اینست این كاهش مربوط به افت صادرات مواد غذایي برزیل به ایران بوده
است) .در صورتیكه هر دو كشور از امكانات وسیع براي توسعه تجارت میان خود بهره مند بوده و از
طرف دیگر زیر بنا هاي دو كشور به خوبي زمینه صادرات مجدد كاالهاي تولیدي خود به سایر

سازد.
مي
فراهم
را
منطقه
كشورهاي
سفیر ایران در برزیل در پاسخ به اینكه آیا با توجه به تعریفي كه از رابطه دو كشور به عمل آمده
تسهیالتي در بخش گمركي پیش بیني شده است گفت :ما براي دستیابي به حجم وسیعي از روابط  ،به
تبادل اسناد در زمینه توافقنامه هاي اجتناب از اخذ مالیات مضاعف ،تشویق سرمایه گذاري  ،همكاري
هاي حمل و نقل  ،همكاري هاي بانكي و همكاري هاي گمركي نیاز داریم.این موضوع مورد توجه
مقامات دو ط رف است كه امیدواریم در كوتاه ترین زمان ممكن نسبت به نهایي شدن توافقات و امضاء
.
شود
اقدام
اسناد
تبادل
و
شاطر زاده درباره نیاز دو كشور به استفاده از پیمانهاي منطقه اي خاطرنشان كرد :در امریكاي التین
پیمان هاي منطقه اي همچون "مركوسور " و "آناسور " وجود دارد كه برزیل از جایگاه ویژه اي در
آنها برخواردار است .از طرفي ما در خاورمیانه سازمان همكاري هاي اقتصادي اكو را داریم كه
ساختارهاي الزم در این سازمان در حال گسترش و نهادینه شدن است .عالوه بر آن هر روز كشورهاي
عالقهمند بیشتري براي پیوستن به اكو در منطقه اعالم آمادگي مي كنند .امیدواریم بتوانیم پلي بین
سازمان ها و پیمان هاي شرق و غرب در قالب همكاري هاي جنوب  -جنوب به ویژه اكو در آسیاي
میانه و خاورمیانه و مركوسور و آناسور در امریكاي التین ایجاد كنیم  .سفیر كشورمان همچنین در
مورد اینكه آیا پس از سفر احمدي نژاد به برزیل سفر متقابلي نیز خواهیم داشت ،گفت :بر اساس
برنامهاي كه بین دو كشور در دیدار وزراي خارجه تدارك دیده شد ،طرفین توافق كردند رئیس جمهوري
برزیل نیز به ایران سفر كند .البته همانطور كه رئیس جمهوري اسالمي ایران در راس یك هیات بلند
پایه اقتصادي به برزیل سفر مي كند.تاكید برزیل هم اینست كه لوال در راس هیاتي بلند پایه اقتصادي به
كند.
سفر
ایران
وي تصریح كرد :در سفر احمدي نژاد به برزیل قرار است گروه هاي تخصصي به عنوان تیم هاي
پیشرو ،مذاكرات را در حوزه هاي نفت و گاز وپتروشیمي  ،صنعت و معدن  ،علوم و تكنولوژي  ،بانكي
و اعتبارات  ،كشاورزي و تحقیقات و در نهایت بازرگاني پیگیري كنند.
وي یاد آور شد :پیش نیاز سفر رئیس جمهوري اسالمي ایران به برزیل برنامه ریزي  9ماهه اي بوده
است كه در قالب گروههاي كارشناسي صورت پذیرفته و مقدمات كار فراهم شده است .همچنین در سفر
سلسو آمورین وزیر خارجه برزیل در آبان سال گذشته به ایران نیز دعوتنامه رسمي آقاي لوال تقدیم
آقاي احمدي نژاد شد .از سوي دیگر برنامه سفر وزیر خارجه كشورمان در فروردین ماه امسال به
برزیل نیز در همین راستا صورت گرفت و قرار است در اردیبهشت سال جاري رئیس جمهور كشورمان
كند.
سفر
برزیل
به
وي در برابر این پرسش كه آیا عالوه بر حوزه هاي فوق  ،بخش گردشگري دو كشور نیز فعال خواهد
شد  ،اظهار داشت :برزیل با جاذبه هاي گردشگري فراواني در مناطق مختلف از جمله در آمازون ،
ریو دو ژانیرو  ،سان پائولو (سائوپائولو) و  ...محل مناسبي براي گردشگران ایراني خواهد بود از
سوي دیگر ایران نیز با قدمت چند هزار ساله خود و جاذبه هاي تاریخي ،مورد عالقه گردشگران
برزیلي است اگرچه در ماههاي اخیر شاهد حجم گسترده اي از تقاضا هاي توریستي براي دو كشور
ایم.
بوده
شاطر زاده ادامه داد :در این میان سفارت جمهوري اسالمي ایران در راستاي توسعه گردشگري و

توریسم بین دو كشور در برازیلیا در مدت  8روز براي توریست ها روادید صادر مي كند .شاید براي
مردم ایران نیز جالب باشد بدانند كه برزیلي ها مردماني خونگرم ،فرهنگ دوست و عالقهمند به ارزش
هاي خانوادگي هستند در همین حال برزیلي ها در سالهاي اخیر عالقه زیادي به سینماي ایران پیدا كرده
اند.
وي در مورد ارتباطات در حوزه دانشگاهي نیز گفت :در  2سال اخیر در دانشگاههاي این كشور ،شرق
شناسي و ایران شناسي توسعه بسیاري یافته و در این مدت با حضور استاد ایراني  ،كرسي زبان
فارسي در دانشگاه برازیلیا دایر شده و عالقهمندان زبان فارسي در این كشور رو به ازدیاد است.
وي ادامه داد :دانشگاه هایي نظیر سان پائولو  ،ریو دو ژانیرو ،برازیلیا و دانشگاه هاي كاتولیك برزیل
از سطح علمي باالیي چه در سطح جهان و چه در آمریكاي التین قرار دارند.
سفیر كشورمان در پایان خاطر نشان كرد :اكنون كه مشكل زبان پرتغالي با گسترش زبان انگلیسي در
حال برطرف شدن است ،در تالش هستیم همكاريهاي علمي بین این مراكز را در دو كشور گسترش
دهیم و با برگزاري كارگاه هاي علمي ،كنفرانس هاي مشترك و روابط علمي و تحقیقاتي دو كشور را به
نقطه مطلوبي برسانیم.

