
وه 7  بی وجدانی در بیانیه گر
سیاوش کاویانی

در حالی که ایران درگیر س��یلی گس��ترده در 
اکثر استان های کشور است، کشورهای عضو گروه 
7 در بیانیه خود به جای همدردی و کمک به سیل 
زدگان خواسته هایی را مطرح می کنند که نشان از 

فرصت طلبی آنها در چنین شرایطی است.
با وج��ودی که ایران همچنان پایبند به توافق 
هسته ای اس��ت و همه تعهدات خود را اجرا کرده 
و در مقاب��ل اروپ��ا و آمریکا ناقض��ان اصلی برجام 
هستند، گروه هفت با زیاده خواهی های خود قصد 
دارد تا با تحمیل آن خواسته ها، ایران را در شرایط 

ضعف امنیتی قرار دهد.
تحریم ه��ای اقتص��ادی که قرار ب��ود با برجام 
برچیده ش��ود، ماندگار ش��د و در بسیاری از موارد 
نیز افزایش یافت و حتی کمک های انساندوس��تانه 
برای کمک به س��یل زدگان ب��ه خاطر تحریم های 

اقتصادی آمریکا اجازه ورود به ایران را ندارد.
حس��اب های جمعی��ت هالل احم��ر ایران به 
خاطر تحریم ها بس��ته ش��ده و امکان کمک مالی 
نیز از بین رفته اس��ت،حتی کمک های غیر نقدی 
برخی کشورها با مشکل روبرو است به گونه ای که 

با تهدید آمریکا همراه شده است.
کش��ورهای عضو گروه 7 حتی در بیانیه خود 
از اب��راز هم��دردی با ایران و س��یل زدگان امتناع 
کرده ان��د، چنین رفتاری نش��ان از بی وجدانی آنها 
در شرایط سیل گسترده ای است که ایران را دچار 

خود کرده است.
ام��ا گروه هفت در بیانیه پایانی نشس��ت خود 
هر آنچه که به توانایی و قدرت یک کشور بستگی 

دارد، از ایران خواسته همه آنها را کنار بگذارد.
کش��ورهای عضو گروه 7 از ایران خواس��ته اند 
تا توانمندی موش��کی خ��ود را برچیند، به نفوذ و 
تأثی��ر خود در منطقه غرب آس��یا پای��ان دهد، به 
نق��ش بی ثبات کننده خ��ود در منطقه پایان دهد! 
حمایت های خود را از گروه های تروریس��تی! قطع 
کند، حقوق بش��ر! را رعایت کن��د و به آزادی های 

اساسی احترام بگذارد.
کشورهای عضو گروه 7 در این بیانیه بر موضع 
خ��ود در جلوگیری از راه های دس��تیابی ایران به 
تس��لیحات هس��ته ای و اطمینان حاصل کردن از 
این که ای��ران به تعهدات بین المللی خود از جمله 
ان پی تی و حراس��ت آژانس بین المللی انرژی اتمی 
به ویژه پروتکل الحاقی پایبند باشد، تأکید کردند.
امنیت داخلی و پیرامونی هر کشوری بر دیگر 
مسائل تأثیر مس��تقیم دارد، حال آن که ایران در 
منطق��ه ای قرار دارد که کان��ون بحران های بزرگی 
اس��ت و این بحران ها نیز از س��وی کشورهای فرا 

منطقه ای ایجاد می شود.
اگر جمهوری اسالمی ایران تن به خواسته های 
زی��اده خواهانه  گ��روه 7 بده��د، پذیرفتن چنین 
درخواس��ت هایی تأثی��ر منف��ی بر اقتصاد کش��ور 
خواهد گذاشت. برنامه ریزی های اقتصادی نیازمند 
امنیت و آرامش داخلی است که با وجود نیروهای 
مس��لح مقتدر و قدرتمند ایجاد می شود.هم اکنون 
نق��ش اصلی در کمک رس��انی به س��یل زدگان را 

نیروهای مسلح ایفا می کنند.
اگر نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران به 
هر شکلی تضعیف ش��وند، قطعاً همین کشورهای 
عض��و گ��روه 7 گزین��ه نظام��ی را ب��رای نابودی 

جمهوری اسالمی ایران به کار خواهند گرفت.
اعضای گ��روه 7 در حال��ی ای��ران را متهم به 
بی ثبات ک��ردن منطقه و خطرآفرین بودن اقدامات 
آن می کنند که جمهوری اسالمی در طول 40 سال 
عمر انقالب خود تاکنون به هیچ کشوری در منطقه 
تعرض، تجاوز و تعدی نکرده اس��ت بلکه از س��وی 

دیگر کشورها با تهدید و جنگ روبرو بوده است.
جنگ تحمیلی که 8 س��ال به درازا کشید، از 
سوی رژیم صدام در عراق علیه جمهوری اسالمی 
ایران آغاز ش��د و اکثر کش��ورهای عربی منطقه به 

ویژه سعودی از آن حمایت کردند.
هش��ت س��ال تجربه دوران دف��اع مقدس، به 
جمهوری اس��المی ایران آموخت که برای دفاع و 
دفع تجاوز، باید توانمندی نظامی نیروهای مس��لح 
خ��ود را افزایش دهد در غیر ای��ن صورت باید در 

انتظار جنگی دیگر می بود.
ام��ا اقت��دار و توانمندی های ب��زرگ نیروهای 
مس��لح جمهوری اس��المی ایران بوده که تاکنون 
سایه جنگ را از سر کشور برچیده و باعث شده تا 

دشمن جرأت حمله به خود ندهد.
موش��ک های دوربرد و میانبرد نیروهای مسلح 
جمهوری اسالمی ایران یکی از ابزارهای تسلیحاتی 
برای بازدارندگی اس��ت و هیچگاه ایران این عامل 
بازدارنده را از دست نخواهد داد بلکه به ارتقاء این 

توانمندی ادامه خواهد داد.
همه خواس��ته های اعضای گروه 7 در حالی از 
ایران مطرح می شود که حتی کوچکترین پیشنهاد 
و امتیازی ارائه نش��ده اس��ت. آنه��ا طلبکارانه و با 
تهدید، از ایران می خواهند که شروط بیانیه گروه را 
بپذیرد. جمهوری اسالمی ایران بر سر موضوع هسته 
ای ب��ا گروه 1+5 مذاک��ره کرد اما نتیجه آن چیزی 
ج��ز بی حاصلی برای ایران نب��ود. برجام اکنون یک 
خسارت محض برای جمهوری اسالمی ایران است.
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سردار سلیمانی: 
باید کمک  رسانی به مردم سیل زده 
سامان دهی شود

فرمانده نیروی قدس س��پاه پاس��داران انقالب 
اسالمی گفت: باید امدادرسانی و کمک ها به مردم 

سیل زده سامان دهی شود.
س��ردار قاسم سلیمانی در جریان بازدید از شهر 
سیل زده سوس��نگرد، با تاکید بر تالش برای کاهش 
خس��ارات احتمالی، اظهار کرد: بنا به فرمایش رهبر 
معظم انقالب همه ما در خدمت مردم هستیم. همه 
مردم ایران زمین این احس��اس را دارند که به مردم 
خوزس��تان و لرس��تان بدهکار هس��تند و به همین 
دلیل در حال امدادرس��انی هس��تند، البته باید این 
خدمت رسانی ها به مردم سیل زده سازماندهی شود.

وی گفت: اگرچه س��یل امر طبیعی اس��ت اما 
باید چنین حوادثی از قبل پیش بینی شود و دولت 
نیز ب��ه صورت��ی برنامه ریزی کند تا کش��ور دچار 
چنین اتفاقاتی نش��ود. بس��تان، هویزه، سوسنگرد، 
آبادان و خرمش��هر دژهای کشور هستند و همواره 

باید این دژها قوی باشند.  فارس

هالل احمر: 
 هیچ کمک نقدی خارجی
دریافت نشده است

جمعیت هالل احمر، به دنبال برخی ابهامات در 
روند ارائه کمک های خارجی به سیل زدگان و نقش 
تحریم های ضدانس��انی آمریکا در این خصوص، به 
تش��ریح آخرین وضعی��ت کمک ه��ای بین المللی 
پرداخ��ت و اعالم کرد: تاکن��ون هیچ کمک نقدی 

خارجی دریافت نشده است.
در اطالعی��ه جمعیت ه��الل احمر در خصوص 
آخرین وضعیت کمک های بین المللی به سیل زدگان 
نوش��ته ش��ده: پس از وقوع سیل گسترده در کشور 
برخ��ی از نهادهای بین الملل��ی و جمعیت های ملی 
همدردی خود با مردم ایران و آمادگی برای همکاری 
در زمینه امدادرس��انی یا ارسال کمک های نقدی و 
غیرنقدی را اعالم کردند. دفتر هماهنگ کننده مقیم 
س��ازمان ملل متحد در ایران، دفتر هماهنگ کننده 
امور بشردوس��تانه سازمان ملل OCHA در ایران، 
الحاج اس س��ی، دبی��رکل فدراس��یون بین المللی 
جمعیت ه��ای صلیب س��رخ و ه��الل احمر، هالل 
السایر، رئیس جمعیت هالل احمر کویت، حسن بانو 
غضنفر، رئیس جمعیت هالل احمر افغانستان، نوروز 
اصالنوف، رئیس جمعی��ت هالل احمر آذربایجان و 

عضو پارلمانی این کشور از جمله آنها بودند.
جمعیت هالل احمر توضیح داده اس��ت: صلیب 
س��رخ آلمان، جمعیت هالل احمر ترکیه و جمعیت 
هالل احمر کویت از جمله جمعیت های ملی بودند که 
کمک های غیرنقدی برای سیل زدگان ارسال کردند 
که توسط جمعیت هالل احمر دریافت شده و برخی 
از آنها نیز میان سیل زدگان توزیع شده است. صلیب 
سرخ های روسیه، سوئیس و فرانسه هم اعالم کرده اند 
که در حال ارسال محموله هستند ولی تاکنون )19 

فروردین ماه( چیزی دریافت نشده است.

اخبار یک

سنگ هایی که همچنان برای پای لنگ است!
حسن روانشید

وزنامه نگار پیشکسوت ر

جامعه امروز کش��ور، پس از یک قرن اتکا به درآمدهای 
نفتی و اس��تفاده از تالش و توان کس��انی که آن سوی ینگه 
 دنیا سرمایه را با تولید تاخت می زدند به این حقیقت محض 
واقف ش��ده است که روزی این منابع به پایان خواهد رسید 
ام��ا نیاز آن ه��ا همچنان پابرجاس��ت و روز ب��ه  روز افزایش 
می یابد بنابراین عزم را جزم کرده اند تا در اولین فرصت خود 
را از این وابستگی نجات داده تا سهمی از سرمایه ها را برای 

نسل های آینده باقی بگذارند. 
آن ه��ا می خواهند متک��ی به تولید از مناب��ع خدادادی 
دیگ��ر، از جمله توانایی های جس��می و فکری خود باش��ند، 
اما بازهم س��ر و کله غ��رب را در البه الی تالش های خود به 
شکلی دیگر شاهدند تا با لطایف الحیل سنگ های تازه پیش 

پای آن ها بیندازد. 
روند ش��روع تولید طی چهل س��ال گذشته قابل وصف 
نیست زیرا همانگونه که مقام معظم رهبری بارها در سخنان 
خود تأکید کرده اند روزگاری نه  چندان دور کشور ما قادر به 
تولید پیش  پا افتاده ترین محصول دفاعی به نام سیم خاردار 
نب��ود و امروز علیرغ��م همه تحریم ها و فش��ارها توانس��ته 
مرزهای علم و دانش را در نوردد که اگر کج اندیشان داخلی 
و فارغ البال از جفاهایی که در قالب زر و زور به آحاد جامعه 
می کنن��د اجازه دهند این روند مطلوب��ی که با تقدیم خون 
شهدای دفاع مقدس به ثمر رسیده همچنان ادامه یابد قطعاً 

نتیجه مثبت خواهد داشت. 
آحاد جامعه اسالمی ایران برای رسیدن به استقالل مطلق 
که خودکفایی گوشه ای از آن است، طی نیم قرن گذشته هر نوع 
و مقدار هزینه ای را تقبل کرده و پرداخته اند که با ارزش ترین 
آن ها ش��هدای دفاع مقدس و حرم و در ص��در آن ها پیروزی 
انقالب اس��المی اس��ت و امروز نیز همچنان آم��اده ادامه راه 
می باش��ند حتی اگر در البه الی خود به معدود افرادی برخورد 

نمایند که دانسته یا نادانسته مخل این تالش می شوند. 
از می��ان موفقیت های قابل  تأم��ل در امر تولید می توان 
به صنعت خودروس��ازی اشاره نمود که این اواخر می رفت تا 
واردات را ب��ه صفر نزدیک کن��د اما زیاده خواهی و همچنین 

سایه تحریم باز هم مانع از این تالش گردید. 
بر اس��اس آمارهای به  دس��ت  آمده، تولی��د خودروهای 
داخلی طی سال 97 نس��بت به سال قبل 18 درصد کاهش  
یافته است که میزان آن برای یکسال بسیار چشم گیر است. 
فعاالن این صنعت بر این باورند که تحریم ها باعث شده تا 
آن ها با این چالش بزرگ روبرو شوند در حالی  که روند ترخیص 

قطعات مانده در گمرکات بنادر به  کندی صورت می گیرد! 
آنچه مس��لم اس��ت وضعیت تولید تا پایان س��ال تغییر 
قابل  توجهی نداش��ته و اعتقاد تولید کنندگان نیز این است 
که برای عادی س��ازی روند نیازمن��د کمک های مالی دولت 

هستند. 
اگر چه اتفاقات عجی��ب  وغریب تغییر نرخ ها از دی  ماه 
9۶ افتاده اما این روند با ش��روع پرداخت ارز 4۲00 تومانی 
سرعت یافت که عوامل خارجی بتوانند برای موج  سواری از 
آن به��ره  جویند تا جایی که عده ای مح��دود نیز در داخل، 
زنبیل ه��ای خود را برای دریافت ارز جلوی در بانک مرکزی 
به  نوبت گذاش��تند تا از همین میزان ارز مختصر هم قبل از 

جدی شدن چالش ها نهایت بهره برداری را بنمایند! 
بخش قابل  توجهی از این ارز برای واردات خودرو هزینه 
ش��د که از نقای��ص مبهم و منفی این تخصیص اس��ت،  در 
حالی  که کش��ور ما به  اندازه کاف��ی آمادگی تولید خودرو را 
در ص��ورت تأمین قطعات و تس��هیل در روند گمرکات دارد 
و این وظیفه دول��ت بود تا در نقطه صفر رقم ارز تخصیصی 
به واردات را ب��ه کارخانه های تولید کننده داخلی اختصاص 
می داد تا بتواند قس��مت اعظمی از اف��ت ارزش پول ملی را 
مهار کند، اینجا بود که دالالن ناامید شده از بازار ارز و طال، 
سرمایه های سرگردان خود را به  سوی خرید کاالهای داخلی 

از جمله خودرو و لوازم  خانگی سوق دادند. 
مسئوالن باید آگاه باش��ند مشکل اقتصاد تنها با تأمین 
نهاده های دامی و گندم و حتی مواد پروتئینی حل نمی شود، 
بلکه واسطه ها را با چش��م های بازتر به  سوی دیگر تولیدات 
داخلی می کشاند تا هر آنچه را که به نحوی با واردات ارتباط 
مستقیم دارد خریداری نمایند. خودروسازان داخلی نه  تنها 
در این میان با مش��کل واردات روبرو شدند بلکه دستشان از 
دامن قطعه سازان داخلی نیز به خاطر تفاوت قیمت ها و عدم 
توانایی واردات مواد اولیه کوتاه ش��د تا بزرگترین چالش در 

افت سرمایه ها را شاهد باشند. 
نب��ودن تولید و بالطب��ع کاال در بازار روز ب��ه  روز بلکه 
ساعت  به  ساعت قیمت ها را افزایش می داد در حالی  که همه 
دستگاه های مسئول از جمله شورای رقابت و دیگر گزینه ها 

نمی توانستند آن را کنترل نمایند. 
امروز در حاش��یه های این چالش می توان به این نتیجه 
رس��ید که پیش فروش ها در این میان باعث متضرر ش��دن 
خریدارانی ش��د که نمی خواستند ارزش دارایی آن ها گرفتار 

گردبادهای افزایش سیصد درصدی قیمت ها شود.

یادداشت یک

این کشورها در بیانیه خود با طرح این 
ادعا که ایران با اقدامی غیرقانونی، فناوری 
موشک های بالستیک را به عامالن دولتی 
و غیردولتی )در کشورهای دیگر( می دهد، 

خواستند تا این اقدام متوقف شود
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زنگنه:

 تفاهم ایران و عراق
برای توسعه مشترک میدان های نفتی

7

باهنر:

 اگر در مجلس بودم
با شفافیت آرا مخالفت می کردم

3

واکنش سردار جعفری به اقدام احتمالی امریکا در قرار دادن نام سپاه در فهرست گروه های تروریستی

پایان آرامش آمریکا در منطقه 
فرمانده کل س��پاه در واکنش به انتش��ار اخباری مبنی بر اقدام احتمالی امریکایی ها در قرار 
دادن نام س��پاه پاسداران انقالب اسالمی در فهرست گروه های تروریستی تأکید کرد : در صورت 
چنی��ن حماقت��ی، ارتش و نیروهای امنیتی امریکا در منطقه غرب آس��یا، دیگ��ر آرامش امروز را 

نخواهند داشت.
در پی انتش��ار برخی اخبار مبنی بر اقدام احتمالی امریکا در قرار دادن نام س��پاه پاس��داران 
انقالب اس��المی در فهرس��ت گروه های تروریس��تی از امروز دوش��نبه، سردار سرلش��کر پاسدار 

محمدعلی جعفری فرمانده کل سپاه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه "واکنش سپاه در قبال این 
اقدام امریکایی ها چه خواهد بود؟  گفت : اگر امریکایی ها دست به چنین حماقتی بزنند و امنیت 
ملی ما را به مخاطره بیندازند، مطابق سیاس��ت های نظام جمهوری اسالمی ایران اقدامات مقابله 

به مثل را عملیاتی و در دستور کار قرار خواهیم داد.
 وی تصریح کرد: در چنین ش��رایطی دیگر ارت��ش و نیروهای امنیتی امریکا در منطقه غرب 

آسیا از آرامش امروز برخوردار نخواهند بود.  سپاه نیوز

روحانی بعد از پنج سال به جای چگونگی 
رسیدن به اهداف تَکرار می کند:

باید!
چه کسی باید برای »باید«های 

رئیس جمهور راهکار دهد؟!

اعضای گروه هفت در بیانیه ای مغرضانه 
مواضع ضد ایرانی اتخاذ کردند:

ایران هراسی 
برای پنهان کردن 
چالش های داخلی 

سیاست روز تبعات اقتصادی ناشی از سیل را بررسی می کند؛

زنگ خطر اقتصادی سیالب 
س�ارا علی�اری  به اعتقاد کارشناس��ان و  ک��ش تحلیلگران حوزه اقتصادی کشاورزی به عنوان خ�ط 
کلیدی ترین راهبرد در پیشرفت هر کشوری به حساب می رود و این 
ح��وزه به دلیل توانایی تولید بدون ات��کا به فراوردهی بیرونی نقش 
برجس��ته ای در تامین امنیت غذایی بعنوان یک ش��اخص استقالل 
دارد. ب��ه باور محققان اقتصادی با وجود تحریم ها و ش��رایط خاص 
اقتص��ادی امروز ایران و داش��تن اقتصادی مقاوم؛ نگاه ها به س��مت 
کشاورزی به عنوان یک رکن اصلی دراقتصاد معطوف شده است به 
این ترتیب که متولیان می توانند با توجه به مزیت نسبي محصوالت 
تولی��دي مختلف ب��ه عنوان یک��ی از جنبه های مه��م برنامه ریزي 
اقتصادي از آن بهره بگیرند. از س��وی دیگر حوزه کش��اورزی و مواد 
غذایی از جمله بخش هایی در اقتصاد اس��ت که به واس��طه درگیر 
بودن با معیش��ت مردم مهمتری��ن و اثربخش ترین عرصه در حوزه 
اقتص��اد به وی��ژه امنیت غذایی را دارد. امنی��ت غذایی که به معنی 
دسترسی دائم و اقتصادی همه مردم به غذای کافی و سالم و مغذی 
است بطوریکه نیازهای یک رژیم تغذیه ای سازگار برای یک زندگی 

فعال و سالم فراهم شود.

جهانگیری: 
وابط ایران و عراق شود یم ها مانعی بر سر ر نباید اجازه دهیم تحر

مع��اون اول رئیس جمهور در دیدار با ع��ادل عبدالمهدی گفت: نباید اجازه دهیم که تحریم ها به 
مانعی بر سر روابط دو کشور تبدیل شوند.

اس��حاق جهانگیری با تبریک پیروزی دولت و ملت عراق در مبارزه با تروریس��ت های تکفیری و 
داعش اظهار داشت: این شکست نه تنها برای گروه های تروریستی بوده بلکه به معنای شکستی برای 
حامیان آنها نیز تلقی می شود. وی با اشاره به سفر های متقابل مقامات جمهوری اسالمی ایران و عراق 
و تبادل هیات های مختلف میان دو کشور پس از شکل گیری دولت جدید عراق گفت: در این سفر ها 
توافقات خوبی میان تهران و بغداد صورت گرفته و پیام آشکار آن این است که علیرغم دشمنی های 

آمریکا، تهران و بغداد برای گسترش مناسبات همه جانبه مصمم هستند.
معاون اول رئیس جمهور افزود: جمهوری اسالمی ایران همانطور که در دوران مبارزه با تروریسم 
حمای��ت خود را از دولت و ملت عراق اعالم کرده بود، در دوران بازس��ازی نیز در کنار دولت و مردم 

عراق خواهد بود.
جهانگیری در ادامه با اشاره به اینکه پس از دوران صدام و حاکمیت مردم عراق بر سرنوشت خود 
روابط خوبی میان تهران و بغداد برقرار ش��د، خاطرنش��ان کرد: توافقات خوبی در زمینه های مختلف 

میان دو کش��ور ایجاد شده و خوشبختانه وجه مشترک دولت های مختلف ایران و عراق در سال های 
گذش��ته این بوده که نس��بت به توسعه مناس��بات و روابط اقتصادی و تجاری اهتمام و تأکید جدی 
داش��ته اند. وی با اشاره به س��فر تاریخی اخیر روحانی رئیس جمهور کشورمان به عراق و شکل گیری 
توافقات خوب میان دو کش��ور تصریح کرد: اگر توافقات حاصل ش��ده به مرحله اجرا برس��د س��طح 

مناسبات و روابط تجاری و اقتصادی تهران و بغداد افزایش چشمگیری پیدا خواهد کرد.
معاون اول رئیس جمهور همچنین با اش��اره به محدودیت های ناش��ی از تحریم ها در مناس��بات 
تج��اری ایران و عراق گفت: نباید اجازه دهیم که تحریم ها به مانعی بر س��ر روابط دو کش��ور تبدیل 
ش��وند؛ چ��را که تحریم ها اگرچه محدودیت های��ی به همراه دارند، اما فرصت ه��ای فراوانی نیز برای 

توسعه روابط ایجاد می کنند.
جهانگیری با تأکید بر اینکه روابط و همکاری های بانکی باید به صورت جدی تر در دستورکار دو 
کش��ور قرار گیرد، افزود: شرکت های خدماتی و فنی و مهندسی ایران از توانمندی و تجربیات خوبی 
در زمینه ه��ای مختل��ف برخوردارند و حداقل فایده حضور این ش��رکت ها در مناقصات کش��ور عراق 
می تواند باعث کاهش قیمت ها از س��وی شرکت های خارجی شود. وی ادامه داد: پیش از حمله گروه 
تروریس��تی داعش به عراق تعداد زیادی از ش��رکت های ایرانی طرح های متعددی را در دس��ت اجرا 
داشتند که متأسفانه به دلیل حمالت تروریستی کار آنها نیز متوقف شد که انتظار داریم دولت عراق 

برای رسیدگی به وضعیت این شرکت ها برنامه ریزی الزم را انجام دهد.
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