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دکتر محمدحسن قدیری ابیانه

پادزهر التهابات اقتصادی

جمهوری اسالمی ایران ،کشوری است که با برخورداری از ویژگیهای
ممتاز و مؤلفههای شاخص اقتصادی نظیر معادن و منابع ،نیروی کار جوان،
اقلیم چهارفصل و ...حائز پتانس��یل باالیی برای حضور در جمع باش��گاه
پیش��تازان این حوزه اس��ت و بر همین مبنا ،راهکار «جنگ اقتصادی»،
یکی از گزینههای بس��یار جدی دش��منان این مرز و بوم در جهت جبران
شکستهای گذشته به ش��مار میآید« .تحریم» ،اولین اهرم این جنگ
محسوب میشود که مدتهاست علیه کشورمان در جریان بوده و دارای
زوایای «داخلی» و «خارجی» است اما نکته اینجاست که مجموعه عوامل
داخلی ،اعم از شوک بازار ارز و کاهش ارزش پول ملی ،ایجاد فشار روانی
ناشی از خروج آمریکا از برجام ،ترسیم چش��مانداز نامطمئن اقتصادی و
 ...فاکتورهایی هس��تند که پازل فشار خارجی تحریمها را کامل میکنند
و از این منظر که توطئههای تحریمی در ایجاد مش��کالت اساسی برای
کشورمان ،عقیم ماندهاند ،لذا ش��اید بتوان گفت که به راه انداختن جنگ
روان��ی و دامن زدن به التهابات اقتصادی در داخ��ل ،حتی از وجه بیرونی
تحریمها برای دشمن ،حیاتیتر باشد.
بهعبارتدیگر ،بخش��ی از تأثیرپذیری اقتصاد از تحریمها به ش��یطنت
پادوه��ای دش��من در داخل بازمیگ��ردد و جنگ روان��ی ،مکمل جنگ
اقتصادی اس��ت .این تهدید در حالی دامن اقتصاد کشورمان را گرفته که
جمهوری اس�لامی در بزنگاههای متعدد ،تهدیدات را استادانه به فرصت
تبدیل ک��رده و این اتفاق مبارک ،زمانی رخداده اس��ت که از صدر تا ذیل
دس��تاندرکاران نظام ،دست از تالش برنداشته و تمام قدرت و توان خود
را مجاهدانه بکار بستهاند .دستاوردهای شگرف کشور در حوزه موشکی
و هستهای ،نمادهایی غرورآفرین از این قاعده هستند که تهرانی مقدمها
و احمدی روش��نها خالق آنها بودهاند و جالب آنکه این مهم ،زمانی به
وقوع پیوست که بار شدیدترین تحریمها از سوی قدرتهای استکباری
بر شانههای کشور س��نگینی میکرد .به قول شهید تهرانی مقدم« ،فقط
انسانهای ضعیف بهاندازه امکاناتشان کار میکنند» ،بنابراین ،برای خنثی
کردن بُعد داخلی تحریمها ،نباید به امکانات و اقتضائات موجود بسنده کرد
و اقدام و عمل سخت و بیوقفه را باید چاشنی آن نمود.
اما سؤال اینجاست که پاسخ ش��یطنتهای دشمن در اقتصاد ،باید از چه
ساختاری برای تأثیرگذاری و دفع شر توطئه بهرهمند باشد و رعایت کدام
اصول درنتیجه کار مؤثر است؟ به نظر میرسد که اولین و بلکه مهمترین
راه��کار« ،تجانس» واکنشها با کنشها ،چه به لحاظ س��اختاری و چه
از منظر سیاس��تگذاری اس��ت .در علم اقتصاد ،واکنشهای «متقابل و
متوازن» به هجمهها و ش��بیخونهای دش��من ،اصل پذیرفتهش��دهای
است؛ اما گاهی سیاستگذاران از یاد میبرند که قاعده تجانس را در پاسخ
به جنگ اقتصادی نیز باید رعایت ک��رد .از باب مثال ،همانگونه که اگر
کشوری دست از پا خطا کرده و علیه ایران اسالمی ،اقدام نظامیکند باید
منتظر واکنش سخت نظامی باش��د ،به همین سیاق ،چنانچه تعرضی در
بخش اقتصاد– چه بیرونی و چه درونی ،چه منع کردن کشورها از مراوده
با ایران و چه دس��تاندازی به ارزش پول ملی  -اتفاق بیفتد ،باید واکنش
اقتصادی در خور و مناسبی را در دستور کار قرار داد.
فرض کنید کشوری هدف تعرض نظامی قرارگرفته و مقامات آن کشور،
بهجای پاس��خ مقتدرانه ،اعزام چند دیپلمات را ب��رای یافتن راهکارهای
غیرنظامی جهت حلوفصل موضوع به خارج فرستادهاند .در این صورت،
قضاوت دیگران چیزی جز ضعف نظامی کشور موردتهاجم نیست و حتی
بدخواهانی که تا پیش از آن جرأت ابراز خصومت نداش��تند ،برای بهزانو
درآوردن آن کش��ور به طمع میافتند .بسنده کردن به ابزار دیپلماسی در
مقاب��ل تحریم اقتصادی نیز همینگونه اس��ت و فش��ار داخلی و خارجی
به ش��اکله اقتصاد ،باید با عزم انقالبی برای مصونس��ازی و ترمیم نقاط
آسیبپذیر همراه باشد .اگر تخریب توان تولید داخلی و تحتالشعاع قرار
دادن معیش��ت عمومی را دو هدف عمده نظام سلطه در جنگ اقتصادی
به ش��مار آوریم ،درنتیجه ،سیاستها و اصالحات ساختاری که به تقویت
بنی�� ه تولید ملی و ارتقاء رفاه خانوارها بینجامد و این دو را از وابس��تگی به
بیرون برهاند ،مصداق تدبیر اقتص��ادی در برابر تحریم اقتصادی خواهد
بود؛ امری که اساس ًا در میانمدت و بلندمدت ،چاقوی تحریم را کند کرده
و بهطور حتم ،در خنثی کردن تالطمات داخلی ،نقش پادزهر را ایفا میکند.
البته تأکید بر اصل تجانس ،به معنای عدم اس��تفاده از ظرفیتهای دیگر
همچون دیپلماسی نیست ،اما باید هوشیار بود که جای اصلوفرع ،عوض
نش��ود.دومین عامل برای دفع شر التهابات و هیجانات اقتصادی داخلی،
عبارت اس��ت از مش��ارکت عمومی و نقشآفرینی همگانی در حمایت از
تولیدات داخلی .حمیت و غیرت ملی برای خرید محصوالت ایرانی ،این
اطمین��ان را به ارمغان میآورد که بازار ب��زرگ  80میلیون نفری ایران در
اختیار ش��رکتهای خارجی قرار نگیرد ،ازاینرو ،تحقق شعار سال جاری
(حمای��ت از کاالی ایرانی) او ًال به معنی مقدم داش��تن تولیدات وطنی به
محصوالت خارجی و ثانی ًا ،به جریان انداختن سرمایهها در فعالیتهای مولد
است .فقدان سازوکار مناسب برای هدایت سرمایهها به سمت تولید موجب
شده تا بهمحض انتشار برخی شایعات و گمانهزنیها ،عدهای به بازارهای
کاذب همچون سکه و ارز روی آورده و موجب بزرگ شدن حباب قیمتها
شوند .لذا صرفنظر از الزامات دینی و انقالبی ،وظیفه هر ایرانی غیرتمندی
است که با حمایت از تولید ملی و پرهیز از ورود به فعالیتهای غیر تولیدی،
نقش خود را در خاموش کردن التهابات اقتصادی به نحو شایسته ایفا کند.و
باالخره باید گفت همه باید خود را در مشکالت پدید آمده و در رفع آنها،
مؤثر و مکلف بدانند .تعهد ملی و انقالبی بهعنوان یگانه راهحل معضالت
کش��ور ،کلید پیشرفت همهجانبه ایران اس�لامی است و همه باید به این
حقیقت واقف باش��ند که رفتار تکتک آحاد جامع��ه – از مردم گرفته تا
مسئولین  -در شکلگیری سیاس��تهای کالن و در قوت و ضعف آنها
بروز و ظهور دارد؛ اقدامی که در سایه لحاظ قرار دادن افقهای بلندمدت
و عدم رضایت به نتایج اندک ،برهم زننده توطئه ش��وم وابستگی اقتصاد
کشور به بیگانگان و نائل آمدن به اهداف بلند اقتصاد مقاومتی خواهد بود.

خبرکوتاه

امیرعبداللهیان:

رفتار عربستان به ضرر منطقه است

حسین امیرعبداللهیان دس��تیار ویژه رییس مجلس در امور بینالملل در
دیدار «الکس��اندر فیت» نماینده صلیبس��رخ در امور یمن ،با قدردانی از
تالشهای این نه��اد در یمن ،گفت :بدون تردید آنچ��ه در یمن در حال
وقوع اس��ت ،فاجعه بزرگ تاریخی اس��ت و متاس��فانه اراده قدرتهای
سیاس��ی مانع توقف جنگ ،کمکرس��انی جدی به مردم مظلوم یمن و
موفقیت صلیبسرخ در یمن شده است .وی در ادامه با تاکید بر لزوم حمایت
بینالمللی جهت حل بحران سیاسی و ارسال کمکهای انساندوستانه
به یمن ،افزود :دولت و پارلمان جمهوری اسالمی ایران با صراحت تجاوز
عربس��تان به یمن را محکوم کرده و معتقدیم بحران یمن راهحل نظامی
ندارد .به گزارش مهر ،امیرعبداللهیان ادامه داد :علیرغم تنشآفرینی ریاض
در مقابل جمهوری اس�لامی ایران ،تهران امنیت منطقه را به هم پیوسته
میداند و رفتار غیرسازنده عربستان را به ضرر منطقه و این کشور میداند.

گزیده ها

ظریف به آمریکا هشدار داد

خروج ایران از ان پی تی در صورت لغو برجام
محمدجواد ظريف با تش�ریح راهکارهای کش�ورمان در
مقابله ب�ا تصمیم نابخردان�ه ترامپ ،تاکید ک�رد که اگر
آمریکا قصد دارد از توافق هس�تهای خارج ش�ود باید با
پیامدهای آن نیز روبرو شود.
وزیر امور خارجه کشورمان در گفتوگو با نشریه آمریکایی نیویورکر
در پاسخ به س��والی درباره هشدار رییسجمهور آمریکا برای خروج از
برجام در صورت اصالح نش��دن این توافق ت��ا روز ۱۲مه ،گفت :اگر
آنه��ا میخواهند توافق را نابود کنند و گزینههای��ی آماده دارند ،باید با
پیامدهای آن نیز مواجه ش��وند .ظریف ادام��ه داد :ترامپ در طول ۱۵
ماه گذشته تالش کرد تا با مانعتراش��ی در مسیر عادی سازی روابط
تجاری با ایران این توافق را از بین ببرد .وی همچنین گفت :اگر ترامپ
از توافق خارج شود ،ایران سه انتخاب دارد ،اول اینکه میتواند توافق
را کنار بگذارد ،از پایبندی دست بکشد و غنیسازی اورانیوم خود را از
س��ر بگیرد و یا حتی آن را افزایش دهد ،گزینه دوم ایران این است که
از سازوکار موجود در توافق استفاده کند که به هر یک از طرفها اجازه
میدهد که تا یک شکایت رس��می در کمیسیونی که برای رسیدگی
به نقض توافق ایجاد شده است ،مطرح کند .به گفته ظریف ،انتخاب
سوم ایران این است که این کشور میتواند تصمیم به خروج از معاهده
منع گسترش تسلیحات هس��تهای(ان پی تی) بگیرد ،اما تهران هنوز
تصمیم��ی درباره اینکه بای��د کدام یک از گزینهه��ا را انتخاب کند را
نگرفته اس��ت .وی درباره تالشهای اروپا برای توافق با آمریکا برای
اعمال محدودیتهای بیش��تر برای ایران به منظور ماندن آمریکا در
توافق هستهای ،بیان کرد :هر سازشی که منجر به شروط جدید شود،
به آن پایبند نخواهیم بود و باور نداریم که برای اجرای بهتر برجام مفید،
ثمربخش یا سازنده است .تنها س��ناریویی که ما میتوانیم با آن کنار
بیاییم این است که اروپاییها با دولت ترامپ گفتوگو کنند تا آنها یک
بار و برای همیشه ،شروع به پایبندی به توافق کنند.
س��یدعباس عراقچی معاون سیاس��ی وزیر خارجه هم با بیان اینکه
برجام قابل مذاکره مجدد نیس��ت ،گفت :اگر این توافق نابود ش��ود،
مقامات ایران آماده هستند تا هرآنچه را که طبق توافق هستهای منع
شده ،انجام دهند.

اینکه هیچ توافقی وجود نداش��ته باشد ترجیح میدهم .ما به بحث در
این م��ورد ادامه خواهیم داد .آلمان بس��یار دقت خواه��د کرد که این
توافق همچنان اجرایی بماند .مرکل با این وجود ادعا کرد :ما از برنامه
موشکهای بالستیک ایران بسیار نگران هستیم .به همین دلیل هم
هس��ت که با بریتانیا ،فرانس��ه و آمریکا در این مورد گفتوگو داریم.
«آنتونیو گوترش» دبیرکل سازمان ملل هم بار دیگر بر لزوم حفظ توافق
هستهای با ایران تأکید کرد و این توافق را برای صلح و ثبات بینالملل
ضروری دانست .وی افزود :توافق هستهای با ایران ،دستاورد جامعه
جهانی بود و در صورت خروج از توافق ،این مساله باعث خواهد شد که
دیگر کشورهای منطقه به برنامه هس��تهای روی بیاورند و در نهایت
شاهد اشاعه هستهای و شکست توافقات بینالمللی باشیم.

آسوش��یتدپرس هم به نق��ل از مقامهای دخیل در مذاک��رات اروپا و
آمریکا نوشت :پیش��رفتهای محسوسی در زمینه بندهای زوالپذیر
برجام حاصل شده است .این رسانه نوشت :پیشنویس چهار سند که
دیپلماتها گمان میکنند در آنها به نگرانیهای ترامپ پرداخته شده
تهیه شده است .در این چهار سند که شامل یک بیانیه کلی و سه متن
فرعی اس��ت قرار است این نکته تصریح شود که معاهدات بینالمللی
غیر از برجام از دستیابی ایران به سالحهای هستهای در سالهای پس
از انقضای برجام جلوگیری میکند .در این سندها به عالوه از آژانس
بینالمللی انرژی اتمی خواسته شده فعالیتهای نظارتی را تقویت کند
و وعده داده شده در صورت حرکت ایران به سمت ساخت موشکهای
بالستیک قارهپیما تحریمهای شدیدی علیه این کشور وضع میشود.

توافق روسیه و چين براي جلوگيري از تخريب برجام
در ادامه تالشهای بینالمللی برای حفظ برجام« ،سرگئي الوروف»
وزير امور خارجه روس��يه در دیدار با همت��اي چيني خود توافق کردند
جلوي تالشه��ا براي تخري��ب توافق هس��تهاي اي��ران را بگيرد.
سخنگوی ریاستجمهوری روسیه نیز با بیان اینکه جایگزینی برای
برجام وجود ندارد ،تاکید کرد رییسجمهور این کشور فعال برنامهای
برای تماس با آمریکا درباره توافق هستهای ایران ندارد.
«آنگال مرکل» صدر اعظم آلمان هم درخصوص برجام مدعی ش��د:
من وجود این توافق را ،هرچند که توافق کامل و ایدهآلی نیس��ت ،به

تهیه پیشنویس چهار سند برای اصالح برجام!
در حالی ک��ه جامعه جهانی بر س��ر حفظ برجام میکوش��د ،روزنامه
آمریکایی والاستریتژورنال جزئیاتی از همکاریهای آمریکا و اروپا
برای رس��یدن به یک توافق سیاس��ی احتمالی جهت اصالح توافق
هستهای را منتشر کرد .والاستریتژورنال مدعی شد :دیپلماتهای
دو طرف بر س��ر تاریخ انقض��ای برخی از محدودیته��ا علیه برنامه
هس��تهای ایران دچار اختالف هس��تند .این روزنامه آمریکایی ادامه
داد :غیر از موضوع برنامه موش��کی ای��ران ،دیپلماتها در حال بحث
درباره فعالیتهای منطقهای ایران نیز هستند .خبرگزاری آمریکایی

افزای�ش تحریم ایران راهکاری ب�رای ماندن آمریکا
در برجام!
نشریه آمریکایی فایننشالتایمز هم در گزارشی مدعی شد که سران
کش��ورهای اروپایی با اعم��ال تحریمها بیش��تر و همچنین افزایش
نظارتها بر تأسیس��ات هستهای ایران به دنبال ترغیب دونالد ترامپ
به ماندن در برجا م هستند .فایننشالتایمز ادامه داد :مقامات اروپایی با
بیان مشکالت شرکتهای اروپایی حاضر در ایران و عدم معافیت آنها
از تحریمهای آمریکا میگویند که هیچ طرح جایگزینی وجود ندارد،
بدون حضور آمریکا توافقی وجود نخواهد داشت.

داشتن اخالق دموکراتیک
نیاز به تمرین داد
رییسجمهور سابق نه تنها شأن ریاستجمهوری
را در دولت قبل پایین آورد ،بلکه ش��أن وزارت را
نیز پایین آورد .وی ادامه داد :معتقدم باید همدیگر
را متواضعانه قبول داش��ته باشیم و با همدلی کار
را پیش ببریم ،همدلی در صحبت نیست که فقط
شعار دهیم و بعد حرکات و حرفهایمان رماننده
باش��د.الریجانی درخصوص مقایسه رفتارهای
روحانی با رییسجمهور س��ابق هم اظهار داشت:
در دوره اول دولت سابق ،رییسجمهوری اعالم
کرد که اص�لا اگر مصوب��های از مجلس بیاید و
قبول نداشته باشم آن را اجرا نمیکنم ،این موضع
خالف بین و آشکار قانون و شرع است .این مسئله
از سیئات دولت قبلی بوده و یک بداخالقی است
که ظاهرا برای صاحبان قدرت مزه دارد ،البته باید
آن را در همه واحدهای حکومتی ریشهکن کرد .ما
باید بپذیریم که دستاورد مهم جمهوری اسالمی و
انقالب ،بنای یک نظام مدنی -سیاسی براساس
عقالنیت اسالمی اس��ت که راهکار دموکراتیک
دارد ،البت��ه پذیرش این نکته خیلی مهم اس��ت.
اخالق دموکراتیک تمرین میخواهد ،یک ش��به
پیدا نمیش��ود ،باید در خانه و بیرون این را داشته
باش��یم .اگر ف��رد دیگری هم گفت ک��ه مصوبه
مجل��س را قبول ن��دارم و یا یک اقدام دس��تگاه
نظارت��ی را قبول ن��دارم و جلوی آن میایس��تم،
معنای آن این نیس��ت که حرفش ،حرف اس��ت،
بلکه معنای آن این است که از حقش ،فراتر رفته و
این عالمت فرهیختگی نیست .وی در گفتوگو
با تس��نیم ،افزود :رفتاره��ای رییسجمهوری با
وزرا و تهدید آنها از س��یئات دولت قبل اس��ت که
در رییسجمهوری کنونی نیز متبلور شده است.

محمدج��واد الریجان��ی ریی��س پژوهش��گاه
دانشهای بنی��ادی و تحلیلگر ارش��د مس��ائل
سیاس��ی و بینالملل��ی در پاس��خ به این س��وال
ک��ه رییسجمهوری اخی��راً از وزرا انتق��اد کرده
ک��ه چ��را صحب��ت نمیکنن��د ،اظهار داش��ت:
متاس��فانه بای��د بگویم که برداش��ت از صحبت
رییسجمه��وری ،نوع��ی تهدید وزراس��ت ،به
این معنی ک��ه وی میگوید ،اگر حاضر نیس��تید
از مواض��ع و آرای رییسجمهوری و سیاس��تها
و تصمیمگیریهای��ش دفاع علن��ی کنید ،بهتر
است از کابینه بروید .روحانی خطاب به وزرا گفت
که از چه کسی میترس��ید؟ بنده میگویم که در
وهله اول از خو ِد رییسجمهوری میترسند ،زیرا
ممکن است یک وزیری اص ً
ال برداشت ایشان از
یک موضوع را قبول نداش��ته باش��د ،تا چه برسد
ب��ه اینکه از مواضع دفاع کن��د ،حتی یک وزیری
ممکن است سیاس��تگذاریهای رییسجمهور و
یا نحوه مدیریت وی را قبول نداش��ته باش��د ،اما
رییسجمهوری طوری برخورد کرده که اگر حاضر
نیستید از بنده علنی دفاع کنید ،باید بروید! خیلی از
ایشان میترسند ،چرا دنبال لولوی دیگری باشند.
وی توهین ب��ه وزرا توس��ط روس��ایجمهور را
یکی از س��یئات دولت قبل توصیف کرد و افزود:

نوبخت:

 92درصد بودجه دولت در سال 96
محقق شد
س�خنگوی دولت گفت :براساس الیحه،
بودجه دولت در سال  96صد درصد تحقق
یافت اما بر اساس بودجه مصوب مجلس،
حدود  ٩٢.٣درصد محقق ش�د که نش�ان
دهنده پیشبینی درست دولت است.

محمد باقر نوبخت س��خنگوی دولت روز گذشته
در نشس��ت خبری خود گفت :در  11ماهه س��ال
گذش��ته فروش نفت ایران حدود  53دالر ولی به
دلیل اینکه قیمت میعانات گازی نیز معادل نفت
گرفته میشود ،س��ر جمع آن حدود 55دالر بوده
اس��ت وی تصریح کرد  :البته در اسفند ماه قیمت
فروش نف��ت حدود  60دالر ب��وده که پیشبینی
میکنیم منابع کش��ور حتی از می��زان پیشبینی
بیشتر ش��ود .نوبخت اظهار داشت :هر سال همه
برنامهها و اهداف در سندی به نام بودجه محاسبه
میشود .پیشبینی منابع و مصارف بودجه در سال
 ٩٦برابر با  ٣٢٠هزار میلیارد تومان بود که نسبت
به منابع و مصارف سال  ٩٥افزایش ١٣درصدی
داشته است .وی افزود :بر این اساس الیحه بودجه
دولت صد درصد تحقق یافت اما بر اساس بودجه
مصوب مجلس ،حدود  ٩٢.٣درصد محقق شد که
نشاندهنده پیشبینی درست دولت است .نوبخت
با بیان اینکه کش��ورهایی هستند که عداوت آنها
نسبت به جمهوری اسالمی مشخص است ،اظهار
داشت :یکی از کش��ورهای بزرگ جهان در یک
انتخابات دچار تحولی ش��د که نظام آن به فردی
سپرده شده که پیمانشکن است و به پیمانهای
جهانی بیتفاوت اس��ت .وی تاکی��د کرد :منتظر
تصمیمات دولت امریکا در ۲۲اردیبهشت نیستیم

و برای همه شرایط برنامهریزی کردیم.
 ۵۰هزار واحد مسکن خواهیم ساخت
نوبخت در پاسخ به سوالی درباره برنامه دولت در
مقابل افزایش بیرویه بهای مس��کن و اجاره بها
در تهران ،اظهار داشت :سیاست دولت این است
که اداره بازار باید توسط بخش خصوصی صورت
پذیرد .از نظر تعداد واحدهای مس��کونی ساالنه
بین  ۱تا 1.5میلیون واحد مورد نیاز است ،به همین
تعداد مسکن ساخته میشود اما مسکنهایی که
مورد نیاز مردم باش��د ،نیس��ت .سیاست مسکن
دولت در سال  ۹۷س��اخت  ۵۰هزار واحد مسکن
شهری و ساختوساز در بافتهای فرسوده است.
س��خنگوی دولت در ادامه درب��اره قیمت خرید
تضمینی گندم در س��ال جاری ،گفت :برای سال
جاری وزارت جهاد کشاورزی تمایل داشت قیمت
بیشتری را اعالم کند ،اما از طرفی اگر قیمت خرید
گندم را افزایش دهیم آیا میتوانیم نان را هم گران
کنیم؟ بر همین اس��اس بنا ش��د قیمت تضمینی
خرید گندم در سال جاری ،همان ۱۳۰۰تومان به
ازای هر کیلوگرم باشد.
به گزارش ایرنا ،وی درباره این موضوع که آیا دالر
از تبادالت تجاری ما حذف میش��ود و آیا در این
زمینه پیشنهادی از سوی دولت برای جایگزینی
یورو وجود داشته یا خیر ،بیان کرد :در شرایطی که
آمریکا به عن��وان صاحب دالر اعالم میکند من
اجازه نمیدهم ایران از پول من استفاده کند ما چرا
اصرار داشته باش��یم از این پول استفاده کنیم .با
توجه به اینکه یورو هم یک ارز جهانشمول است
ما میتوانیم از یورو استفاده کنیم.

سرلشکر باقری در اجالس فرماندهان دریایی حاشیه اقیانوس هند:

ایران مقابل آمریکا و متحدانش سر تسلیم فرود نمیآورد
رییس س�تاد کل نیروهای مس�لح گفت :
ایران هیچگاه سر تسلیم در مقابل آمریکا
و متحدانش فرود نیاورده و نخواهد آورد و
با اتکا به توان خود ،دست برادری به سوی
همسایگان دراز کرده است.
سرلش��کر محمد باقری رییس ستاد کل نیروهای
مسلح کشورمان ،روز گذشته در اجالس فرماندهان
نیروی دریایی کش��ورهای حاش��یه اقیانوس هند
در تهران ،اظهار داش��ت :بدون تردید نظام س��نتی
دوقطبی در جهان فروپاشیده و قدرتهای جدیدی
در ش��رق و غرب جهان س��ر برآوردهان��د و اصو ًال
جهان امروز نیازمند مهندسی مجدد نظم بر اساس
جهانی چند قطبی و احترام به حقوق همه کشورها
است .وی افزود :آمریکا و برخی دیگر از قدرتها با
اعزام و استقرار واحدهای نظامی به مناطقی مانند
خلیجف��ارس ،اقیانوس هند ،دری��ای جنوب چین،
دری��ای مدیترانه و دیگ��ر مناطق و ب��ا بهانههای
مختلف و بکارگیری ادبیات زور ،تحریم و اتهامزنی،
بینظمی و آنارش��ی را گس��ترش میدهند .باقری

سرلشکر محمدعلی جعفری
فرمانده کل سپاه پاسداران به
همراه جمع��ی از فرماندهان
عالیرتبه این نیرو روز گذشته
با حضور در س��تاد فرماندهی
کل ارت��ش ب��ا سرلش��کر
س��یدعبدالرحیم موس��وی
فرمانده کل ارتش جمهوری اس�لامی ایران دیدار و گفتوگو کرد.
در ای��ن دیدار فرماندهان ارتش و س��پاه در فضایی صمیمی با ابراز
خرسندی از وحدت ،یکپارچگی و اخوت مثالزدنی موجود ،همدلی،
هماهنگی و همافزایی در انجام ماموریتهای محوله ،تحت تدابیر
و فرامی��ن فرماندهی معظ��م کل قوا را موج��ب عصبانیت و یاس
دش��منان و ابتر ماندن تالش آنان برای ایجاد اختالف در نیروهای
مسلح و تضعیف توان دفاعی کشور دانستند .به گزارش سپاهنیوز ،در
این دیدار همچنین بر پیشبینی و اجرای برنامهها و اقدامات مشترک
در راس��تای اهداف بازدارندگی و ارتقای آمادگیهای دفاعی برای
مقابله متناسب با هرگونه تهدید احتمالی علیه منافع کشور تاکید شد.

دیدار جابریانصاری
با رییسجمهور سوریه

محمدجواد الریجانی:

تحلیلگ�ر ارش�د مس�ائل سیاس�ی اظهار
داش�ت :بای�د بپذیریم که دس�تاورد مهم
جمهوری اسالمی و انقالب ،بنای یک نظام
مدنی -سیاسی براساس عقالنیت اسالمی
اس�ت و بپذیریم ک�ه اخلاق دموکراتیک
تمرین میخواهد.

دیدار فرمانده کل سپاه
با فرمانده کل ارتش

ادام��ه داد :آمریکا با ایجاد و حمای��ت از گروههای
تروریس��تی و افراطی مانند داعش ،بخش بزرگی
از منطقه غرب آس��یا را دچار بحران کرده و کشتار
انسانهای بیدفاع ،آوارگی میلیونها نفر و تخریب
هزاران شهر و روس��تا را زمینهسازی کرده و باعث
شده و عالوه بر آن ،آمریکا بدعهدی و پیمانشکنی
در توافق��ات بینالمللی را تروی��ج میکند که زیر پا
گذاشتن توافقات  5+1با ایران نمونه بارز آن است.
وی اظهار داشت :آنان با صدور گسترده تسلیحات
مخرب به برخی از کش��ورهای منطقه غرب آسیا،
مانند عربستان ،زمینه تشدید مسابقات تسلیحاتی،
جنگ و بحران را به وجود آوردهاند و باالخره با تعقیب
طر حهای تجزیه و فروپاشی ،تضعیف حاکمیتهای
قانونی و مس��تقل برخی کش��ورها را زمینهسازی
میکنند که نمونه بارز آن در عراق و س��وریه قابل
مشاهده است .باقری با بیان اینکه ایران به عنوان
یک کشور مس��تقل ،هیچگاه سر تس��لیم در برابر
زیادهخواهیهای آمریکا و برخی متحدان منطقهای
آن فرود نیاورده و نمیآورد ،اظهار داشت :ایران در
مقابل با اتکاء به ظرفیتهای ملی خویش دس��ت

برادری و دوس��تی را به س��وی جهانیان دراز کرده
اس��ت .دریادار حس��ین خانزادی فرمان��ده نیروی
دریایی راهبردی ارتش هم طی س��خنانی در این
اجالس ،اظهار داش��ت :امنیت دریایی مس��الهای
جمعی و جهانی اس��ت که متضمن زنجیره کسب
ثروت و بهرهمندی ملتها از منافع دریاس��ت .وی
افزود :شاید مهمترین دلیل برای تاکید این موضوع
که امنیت مناط��ق دریایی جهان بای��د در اولویت
توس��ط کش��ورهای همان منطقه برقرار باشد این
است که حضور دیگران نوعی از ترتیبات امنیتی را
به منطقه تحمیل میکند که متضمن منافع جمعی
به ویژه منافع کشورهای منطقه نیست.
جایگاه نی�روی دریایی ایران در جهان
پذیرفت ه شده است
دریادار حبیباهلل س��یاری معاون هماهنگ کننده
رئیس ستاد ارتش نیز در حاشیه اجالس فرماندهان
نیروی دریایی کشورهای آس��یا و اقیانوس هند در
جمع خبرنگاران اظهار داش��ت :این اجالس نشان
دهند ه اقت��دار و توانمندی نیروی دریایی اس��ت و

ای��ن نیرو توانس��ته در دری��ای آزاد و اقیانوس هند
برای تامین امنیت فعال باش��د .وی اف��زود :امروز
کش��ورهای دنیا جای��گاه نیروی دریای��ی ایران را
پذیرفتهان��د و نی��روی دریای��ی جایگاه خ��ود را با
موفقیت اثبات کرده اس��ت .س��یاری در پاس��خ به
این پرسش که آیا کشورهای حاشیه اقیانوس هند
رزمایشهای نظامی نیز برگزار خواهند کرد ،گفت:
در این همایش دربار ه اقدامات الزم برای باال بردن
هماهنگیها و همکاریها و مبارزه با تروریس��م به
ویژه در اقیانوس هند تصمیم گیری میش��ود ولی
دربار ه رزمایشهای رزمی تصمیم گرفته نمیشود.
به گزارش مهر ،در جریان برگزاری اجالس نظامی
فرماندهان نیروهای دریایی کش��ورهای حاش��یه
اقیانوس هند« ،آدمیرال نظامالدین احمد» فرمانده
نیروی دریایی بنگالدش که کشور او از سال ۲۰۱۶
ت��ا  ۲۰۱۸ریاس��ت اج�لاس  IONSرا در اختیار
داشت ،در حضور سرلشکر باقری ،ریاست اجالس
فرمانده��ان نیروی دریایی کش��ورهای حاش��یه
اقیانوس هند را با اهدای یک تلس��کوپ نمادین به
دریادار خانزادی واگذار کرد.

حسین جابری انصاری دستیار
ارش��د وزی��ر ام��ور خارج��ه
جمهوری اس�لامی ایران در
امور ویژه سیاسی روز گذشته
پس از ورود به دمشق با «بشار
اس��د» رییسجمهور سوریه
دیدار و گفت وگو کرد .وی در
حاشیه این دیدار در گفتوگو با ایرنا درخصوص حمله اخیر به سوریه،
اظهار داشت :حمله اخیر آمریکا ،انگلیس و فرانسه به سوریه عمال
هیچ تاثیری در رون��د تحوالت در صحنهه��ای میدانی ،نظامی و
سیاسی این کشور ندارد .این سه کشور خود را تصمیمگیرنده به جای
بقیه در جهان تلقی و اهداف سیاسی خاصی را به بهانههای زیبای
یکنند که به هیچ وجه
حقوقبشری و یا هر عنوان سیاسی پیگیری م 
برای هیچ کشوری قابل پذیرش نیست .جابریانصاری تاکید کرد
که اگر موضوع شیمیایی در منطقه غوطه شرقی اتفاق افتاده است
قاعدتا باید فرصتی برای تحقیقات بازرس��ان بینالمللی س��ازمان
سال حهای ش��یمیایی داده میش��د که گروههای تخصصی آن را
بررسی کنند .دستیار ارش��د وزیر امور خارجه در امور سیاسی اظهار
داشت :موضع جمهوری اسالمی بارها تکرار شده و ایران به عنوان
یکی از بزرگترین قربانیان سالحهای ش��یمیایی در دوران معاصر
اس��تفاده اینگونه س�لاحها را از س��وی هر طرف و در هر شرایطی
نمیپذیرد.

عبور از چالش کمآبی با اراده ملی

اسحاق جهانگیری معاون اول
رییسجمه��وری در جلس��ه
ش��ورای عال��ی آب ،مدیریت
چالش مناب��ع آب و عب��ور از
شرایط کم آبی را نیازمند عزم
ملی و همراهی مردم با دولت
دانست و اظهار داشت :تأمین
آب ش��رب اصلیترین اولویت کاری دولت در س��ال  ۹۷است .وی
افزود :در ش��رایطی ق��رار گرفتهایم ک��ه خشکس��الی تقریب ًا تمام
استانهای کشور را در بر گرفته و حل مشکل محدودیت منابع آب
شرب باید به عنوان یکی از مهمترین اولویت ها در دستور کار باشد.
معاون اول رییسجمهوری افزود :امروز کمبود آب مسئله نخست
کشور اس��ت به همین دلیل با توجه به اینکه به فصل گرما نزدیک
میش��ویم باید تأمین آب شرب برای مردم را به عنوان یک اولویت
ج��دی دنبال کنیم .به گ��زارش مهر ،جهانگیری رس��انه ملی را به
همراهی با دولت برای اطالعرس��انی صحیح ب��ه مردم فراخواند و
گفت :نیاز اس��ت مردم به خوبی در جریان مشکل کمبود آب شرب
قرار گیرند تا بتوانیم با همراهی و مشارکت مردم ،سال  ۹۷را بدون
دغدغه پشت سر بگذاریم.

مشکل کولهبران
ظرف یک هفته آینده حل میشود

عبدالرض��ا رحمان��ی فضلی
وزیر کش��ور در جلسه بررسی
آخرین وضعی��ت بازارچههای
مرزی کش��ور ،ب��ا اش��اره به
مش��کالت پیش آم��ده برای
فعالیت کولهب��ران در برخی از
استانهای مرزی گفت :دولت
با طرح جدیدی که اخیرا به تصویب رسانده بدنبال ساماندهی فعالیت
کولهبری در استانهای مرزی است .وی در ادامه افزود :باید براساس
برنامهریزی دقیق تعداد کولهبران واقعی که در استانهای مورد نظر
فعالیت دارند شناسایی ش��وند تا بر این اساس بتوان نسبت به حل
مش��کالت آنها اقدام ک��رد .به گزارش خبرگزاریها ،وزیر کش��ور
همچنین از معاون امنیتی انتظامی این وزارت خانه خواست در جلسه
مشترک با استانداران مرزی ،ظرف یک هفته آینده موانع پیش روی
فعالیت کولهبران در اس��تانهای مورد نظر را بررسی و راهکارهای
پیشنهادی را ارائه کنند.

ناجا به دنبال ایجاد فضای آرام
در کشور است

سیدحس��ین نقوی حس��ینی
س��خنگوی کمیسیون امنیت
ملی مجلس در تشریح نشست
این کمیسیون با سردار حسین
اش��تری فرمانده ناجا ،گفت:
سردار اش��تری در این جلسه
گفت که نی��روی انتظامی در
قبال تامین امنیت م��ردم و جامعه از مرزها گرفته تا کوچه به کوچه
شهرها مسئولیت سنگینی بر عهده دارد .وی افزود :اشتری  5محور
از چالشها و مشکالت ناجا را مطرح کرد که نیازمند راههای مقابله
و کنترل آنها با تجهیزات روز اس��ت .نقویحس��ینی گفت :سردار
اش��تری به این موضوع اش��اره کرد که دش��منان تالش میکنند
منازعاتی در کشور به وجود آید که نیروی انتظامی همواره به دنبال
خنثی کردن این اقدامات و ایجاد فضای آرام در کشور است .آخرین
سناریوی آنها موضوع برخورد با یکی از ماموران نیروی انتظامی و
خانمی که هنجارشکنی کرده ،بود که علیرغم تذکرات داده شده به
صورت مامور چنگ زده و برخورد کرده اما در نهایت فیلمی پخش
ش��ده که موضوع را به طور دیگری نشان میدهد .به گزارش خانه
ملت ،سخنگوی کمیسیون امنیت ملی ادامه داد :سردار اشتری تاکید
کرد که ب��ه زودی در این باره با مردم صحب��ت میکند و واقعیات
تپرده را روشن خواهد کرد.
پش 

