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حضور ایران در منطقه ربطی به امریکا و اروپا ندارد
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قتل خاموش تولید 
روزهای پایانی س��ال 96 در حالی س��پری 

کــش خـط
گروه اقتصاد

می ش��ود که هیچ یک از وعده های متولیان 
به منظور رونق تولید محقق نش��ده و تمام 
آنچه عنوان می ش��ود تنها عدد و رقمی آماری اس��ت و به گفته 

کارشناس��ان فض��ای کاری آن طور که باید رونق نگرفته اس��ت. 
براس��اس آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی عملکرد اقتصاد 
کش��ور در زمینه تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در سال های اخیر 

از وضعیت مناسبی برخوردار نبوده و...

زنان انقالبی 
و توسعه انقالبی گری
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قاسم غفوری

هفت��ه ای که گذش��ت عرص��ه بین الملل تحوالت 
قاب��ل توجهی را ثبت کرده اس��ت که ی��ک کلید واژه 
در آنها ثابت اس��ت و آن نام جمهوری اس��امی ایران 
اس��ت. نشس��ت البی آمریکایی اس��رائیلی موسوم به 
آیپ��ک در حالی در آمریکا با حضور نتانیاهو نخس��ت 
وزیر صهیونیس��ت ها و مقامات ارشد آمریکا برگزار شد 
که محور سخنرانی ها و موضع گیری های حاضران در 

نشست، ایران بوده است. 
وزیر خارجه فرانسه در حالی به تهران سفر داشته 
که پیش و پس از آن ماکرون رئیس جمهور فرانس��ه 
ای��ران را تهدیدی برای منطقه عن��وان و ادعا می کند 
ک��ه برنامه های مش��خصی در قبال توان موش��کی و 
عملکرد منطقه ای ایران دارد. »ترازمی« نخس��ت زیر 
و جانسون وزیر خارجه انگلیس در حالی با بن سلمان 
ولیعهد س��عودی دیدار کردند که محور مشترک آنها 
را موضع گیری در قبال ایران تشکیل می داد. انگلیس 
که چندی پیش در شورای امنیت قطعنامه ضد ایرانی 
را با ادعای حل بحران یمن ارائه کرده بود در سفر بن 
س��لمان نیز ادعای دغدغه واحد با عربس��تان در قبال 

ایران را مطرح کرد.
مجموع این تح��رکات در حالی صورت گرفته که 
چند نکته در قبال آن قابل توجه اس��ت. نخست آنکه 
مح��ور بودن ایران بیانگر آن اس��ت که ادعای منزوی 
و ضعی��ف بودن ای��ران به دلیل عدم ارتب��اط با غرب 
ادعایی واهی اس��ت. اگر ایران مانند س��ایر کش��ورها، 
کش��وری س��اده و بی اثر در معادالت منطقه و جهان 
بود هرگز محور مواضع، نشس��تها و دیدارهای جهانی 
قرار نمی گرفت لذا محور ب��ودن ایران را باید برگرفته 
از جایگاه جهانی آن دانس��ت ک��ه غیرقابل انکار بودن 

ظرفیت های انقاب اسامی را آشکار می سازد.
دوم آنک��ه نوع رفتار کش��ورهای اروپایی از جمله 
فرانس��ه و انگلیس بیانگر این حقیقت اس��ت که میان 
آمریکا و اروپا تفاوتی وجود ندارد. در طول یک س��ال 

ریاس��ت جمهوری بر آمریکا ترام��پ در حالی ادعای 
خروج و ابطال برج��ام را مطرح می کند که اروپایی ها 
ادع��ای مذاکره و تعامل با ایران را س��ر داده اند. رفتار 
نخس��ت وزیر انگلیس در دیدار با ولیعهد س��عودی، و 
یا مواضع ماکرون رئیس جمهور فرانس��ه نشانگر واهی 
ادع��ای رویکرد تعاملی آنها با ایران اس��ت و نمی توان 

اروپا را از آنها جدا کرد.
 س��وم آنکه در صحبت ها و مواضع مطرح شده از 
سوی سران آمریکا و اروپا دو واژه محوری تعریف شده 
اس��ت اول ادعای مقابله با توجه موش��کی ایران است. 
آنها ادع��ا دارند که اجازه نمی دهند که موش��ک های 
ایران��ی امنی��ت آنها را تهدی��د کنن��د. دوم آنکه آنها 
تغییر رفتار منطقه ای ایران را هدف اصلی خود عنوان 
کرده و ادعا دارن��د اجازه نمی دهند که ایران موقعیت 
منطقه ای خود را گس��ترش دهد و باید بپذیرد که در 

بازی جهانی ایفای نقش کند.
 در باب موضوع موشکی این سوال مطرح می شود 
که اروپا و آمریکایی که هزاران کیلومتر از ایران فاصله 
دارن��د و ایران نیز هیچ منافع��ی در آنها ندارد چگونه 
از تهدید بودن توان موش��کی ایران سخن می گویند؟ 
این کش��ورها که هیچ موقعی��ت جغرافیایی در غرب 
آس��یا )خاورمیانه( ندارند لزوم خ��روج ایران از منطقه 
را سر می دهند و خواستار عدم نقش آفرینی ایران در 
منطق��ه دارند. در اینجا دو مولفه مطرح اس��ت اگر در 
نقش آفرینی کشورها در معادالت منطقه ای، موقعیت 
جغرافیایی کش��ورها محور اس��ت پس ایران به عنوان 
بخش��ی از خاورمیانه حق دارد که در معادالت منطقه 
ایف��ای نقش کند و اروپا و آمریکا حق دخالت در امور 

غرب آسیا و انتقاد از ایران را ندارند.
 اگر هم معتقد به جهانی ش��دن و برچیده ش��دن 
مرزهای جغرافیایی هس��تند پس ای��ران نیز به عنوان 
بخش��ی از جهان حق دارد که در ورای مرزهای خود 
ایف��ای نقش نماید به ویژه اینکه ایران اثبات کرده که 
محور امنیت منطقه و مقابله با ظلم وحمایت از مظلوم 

است. 
چهارم آنک��ه در رفتار آمریکایی ها و اروپایی ها دو 
محور وجود دارد، نخست حمایت از البی صهیونیستی 
ک��ه آن را مولف��ه ای ب��رای رس��یدن و حف��ظ قدرت 
می دانند و دوم سرکیس��ه کردن کش��ورهای عربی به 

عنوان مولفه ای اقتصادی.
 در تح��والت هفته های اخیر این دو موضوع را به 
خوبی می توان مش��اهده کرد چنانکه سران آمریکا در 
نشس��ت صهیونیس��تی آیپک موضع و ماکرون رئیس 

جمهور فرانس��ه در جمع البی صهیونیس��ی به موضع 
گیری علیه ایران پرداخته اند. در همین حال همزمان 
با ادعاهای ضدایرانی، آمری��کا از فروش 450 میلیون 
دالر تس��لیحات به قطر و امارات خبر داد در حالی که 
پیش از آن نیز میلیاردها دالر تس��لیحات به عربستان 

و بحرین فروخته اند. 
در سفر ولیعهد س��عودی به لندن نیز، انگلیس از 
قرارداد 10 میلیارد دالری با عربس��تان س��خن گفت 
که بخش عمده ای از آن فروش تس��لیحات است. این 
نگاه کاسبکارانه انگلیسی ها چنان بوده که »ترزا می« 
و جانس��ون رسما جنگ یمن را مجاز و از کشتار مردم 
یمن حمایت کرده اند. ایران هراس��ی انگلیسی ها نیز 
بخشی از سیاست دلخوشی دادن به سعودی و تشویق 

آنها به باج دهی به انگلیس بوده است.
در ای��ن میان برخی این نظریه را مطرح می کنند 
ک��ه با دادن امتیازهای اقتص��ادی و حتی منطقه ای و 
یا موش��کی می ت��وان اروپا و آمریکا را به س��وی خود 
جل��ب کرد لذا واردات بی رویه از غرب و نیز مذاکره و 
امتیاز دادن را تجویز می کنن��د. این دیدگاه در حالی 
مطرح می ش��ود که تمام شواهد امر نشان می دهد که 
چنین رویکردی هرگز دستاوردی نخواهد داشت چرا 
که از یک س��و ماهیت نظام س��لطه بر استعمار و برده 
س��ازی کشورها و ملتها اس��توار است و از سوی دیگر 
منافع س��ران غرب در حمایت از البی صهیونیستی و 
سرکیسه کردن سران عرب استوار شده است چنانکه 
هرگ��ز حاضر به کنار نهادن آنها ب��رای آنچه تعامل با 
ایران نامیده می ش��ود نخواهند ش��د و امتیاز دادن به 

غرب هرگز دستاوردی به در پی ندارد.
بر همین اس��اس است که پس از دو سال آزمودن 
غ��رب در قالب برجام، دولتمردان جمهوری اس��امی 
ای��ران رویکرد تعاملی ب��ه ش��رق و مولفه های جدید 
تعاملی در جهان را در پیش گرفته اند که س��فر دکتر 
روحانی رئیس جمهوری اس��امی ایران به هند و سفر 
ظریف وزیر امور خارجه به اروپای ش��رقی و پاکستان 
را می ت��وان در این چارچوب ارزیاب��ی کرد. رویکردی 
ک��ه در کن��ار حمای��ت و همراهی با جبه��ه مقاومت، 
قطعا دستاوردهای بس��یاری در عرصه های منطقه ای 
و جهان��ی برای ایران رقم خواه��د زد و در عین حال 
این پیام را به غرب می رساند که ایران هرگز حاضر به 
کنار نهادن حقوق دفاعی و موقعیت منطقه ای نخواهد 
ش��د و این آنها هس��تند که باید تغییر رفتار داده و با 
کنار نهادن نگاه س��لطه گرایانه پذیرنده جایگاه جهانی 

ایران باشند.

ایراندرآستانهخودکفاییدرتولیدبنزین

کارجهادیبهبارنشست
تاش برای بهره برداری از فاز دوم پاالیش��گاه س��تاره خلیج فارس تا 
پیش از پایان س��ال 96 )کمتر از دو هفته آینده( در حال انجام اس��ت و 
در ص��ورت تحقق این امر، ایران در تولید بنزین مورد نیاز مصرف داخلی 

کشور به صورت کامل و پایدار خودکفا خواهد شد.
به گ��زارش تس��نیم، خودکفایی در تولی��د بنزین مورد نیاز کش��ور 
آرزوی دیرینه ای اس��ت که در آس��تانه تحقق آن قرار داریم. ایران با آغاز 
بهره برداری از فاز دوم پاالیشگاه ستاره خلیج فارس در تولید بنزین مورد 
نیاز مصرف داخلی خود به طور کامل خودکفا می ش��ود، دستاورد مهمی 
که متخصص��ان داخلی در حال تاش برای تحقق آن تا پایان س��ال 96 

)کمتر از دو هفته آینده( هستند.
به گزارش تس��نیم، در سالهای اخیر متوس��ط مصرف داخلی بنزین 
کش��ور به روزی 80 میلیون لیتر رس��یده که بخش قاب��ل توجهی از این 
نیاز مصرفی از تولیدات داخلی تأمین ش��ده اما همواره تأمین نیاز داخلی 
این فرآورده اس��تراتژیک نفتی به واردات روزانه 10 تا 15 میلیون لیتری 

بنزین وابسته بوده است.
ب��ا اج��را و به��ره ب��رداری از طرح ه��ای مختل��ف پاالیش��گاهی در 
پاالیش��گاه های تهران، اصفهان، تبریز، بندرعباس، الوان، آبادان، ش��ازند، 
کرمانشاه و شیراز که همگی پاالیشگاه های نفتی کشور هستند، تاش شد 
تا ضمن ارتقای کیفیت بنزین تولیدی، به میزان کمی تولید این فرآورده 
نفتی نیز افزوده شود اما با وجود بهره برداری برخی از این پروژه ها، باز هم 
نمی توانس��تیم از نیاز واردات 10 تا 15 میلیون لیتری بنزین برای تأمین 

پایدار بنزین کشور چشم بپوشیم.
در این بین یک پاالیش��گاه که در زمره پاالیش��گاه های نفت خام هم 
قرار نمی گیرد، در حال ایفای نقشی تاریخی در تحقق بی نیازی از واردات 
بنزین برای ایران اس��ت. پاالیشگاه میعانات گازی ستاره خلیج فارس این 
روزه��ا با تولی��د و عرضه روزان��ه 12 میلیون لیتر بنزین ی��ورو 5 در فاز 
نخس��ت، ایران را در مرز خودکفایی در تأمین نیاز داخلی بنزین قرار داده 
و در حالی که فرآیندهای توس��عه ای فاز دوم این پاالیشگاه برای تولید و 
عرض��ه روزانه 12 میلیون لیتر بنزین یورو 5 دیگر در حال انجام اس��ت، 
ایران با بهره برداری از این فاز، به طور کامل و به صورت پایدار در تأمین 

نیاز داخلی بنزین خودکفا می شود.
این پاالیش��گاه به عنوان یک پروژه مهم و اس��تراتژیک برای کش��ور 
این روزها در س��ایه تعامل تنگاتنگ دولت، س��پاه پاسداران و بخش های 
خصوص��ی داخلی در ح��ال تکمیل اس��ت و فرمانده قرارگاه س��ازندگی 
خاتم االنبیاء )ص( از افتتاح فاز دوم پاالیش��گاه ستاره خلیج فارس تا پایان 
امس��ال و 7 ماه زودتر از موعد خبر داد. پیش از این، افتتاح فاز دوم این 

پاالیشگاه در میانه سال 97 در برنامه قرار داشت.
س��ردار عباداهلل عبداللهی در این خص��وص گفت: "در بحث بنزین با 
افتتاح فاز نخس��ت پاالیش��گاه س��تاره خلیج فارس که امسال انجام شد، 
دو و نی��م میلیارد لیتر بنزین تولید ش��د و در تاش هس��تیم تا فاز دوم 
ای��ن پاالیش��گاه را پیش از پایان امس��ال به بهره برداری برس��انیم که )با 
بهره برداری کامل از این فاز( در مجموع حدود 240 هزار بش��که میعانات 

گازی قابلیت تبدیل به فرآورده را در آن خواهد داشت."
قرارگاه س��ازندگی خاتم االنبیاء )ص( به عن��وان پیمانکار اصلی این 
پ��روژه در هم��کاری و تعامل کم نظیر با ش��رکت مل��ی پاالیش و پخش 
فرآورده های نفتی و مدیران و متخصصان ایرانی مجموعه پاالیشگاه ستاره 
خلیج فارس در اقدامی جهادی در حال تکمیل و به بهره برداری رساندن 

این پروژه مهم هستند.
علیرضا صادق آبادی معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی پاالیش 
و پخ��ش فرآورده های نفتی در این خصوص گف��ت: "با به مدار آمدن فاز 
دوم ستاره خلیج فارس می توانیم با خیال راحت بگوییم که تولید بنزین 
در کشور پایدار شده و نیاز به واردات بنزین نداریم و ان شاءاهلل با فاز سوم، 

یکی از صادرکنندگان بزرگ بنزین خواهیم شد."

وندیشرمن:
قبل از آغاز مذاکرات با ایران، متن توافقنامه را نوشتیم

مذاکره  کننده هس��ته ای ارش��د دولت اوباما در واکنش به خبر 
دی��دار احتمالی ترامپ با رهبر کره ش��مالی، از تجربه قبلی خود در 

مذاکره با ایران سخن گفت.
به گزارش باش��گاه خبرنگاران جوان؛ »وندی ش��رمن«، مذاکره 
 کننده هسته ای ارشد دولت باراک اوباما رئیس  جمهور سابق آمریکا، 
در واکنش به خبر دیدار احتمالی ترامپ با رهبر کره شمالی، به بیان 

تجربه قبلی خود در رابطه با مذاکرات هسته ای با ایران پرداخت.
وی با اشاره به دشوار بودن اینگونه مذاکرات گفت: »این ]به توافق 

رسیدن با کره شمالی[ در هر شرایطی به زمان زیادی نیاز دارد.«
ش��رمن که خود در دولت بیل کلینتون وظیفه هماهنگ س��ازی 
سیاس��ت های دولت آمریکا در قبال کره شمالی را برعهده داشت، در 
ادامه مدعی ش��د: »وقتی ما تصمیم به مذاکره با ایران گرفتیم، قبل 
از آنکه مذاکرات را شروع کنیم، یک توافقنامه کامل 100 صفحه ای 
نوش��تیم؛ بنابراین ]از قبل[ می دانستیم به چه چیز هایی می خواهیم 

برسیم. این توافقنامه به طرز باورنکردنی، مفصل و فنی بود.«
شایان ذکر است کاخ سفید در بیانیه ای از موافقت ترامپ با دیدار 
با کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی، خبر داد. به گفته مشاور امنیت 
ملی کره جنوبی که برای اباغ پیام رهبر کره شمالی به واشنگتن سفر 

کرده، این دیدار در ماه مه )دو ماه دیگر( برگزار خواهد شد.

یه از دیدار با رهبر انقالب یر اوقاف سور وایت وز ر
وزیر اوقاف س��وریه در گفت وگو با خبرگزاری »حوزه«، با اشاره 
ب��ه نوید آیت اهلل خامنه ای مبنی بر برگزاری نماز جماعت در قدس، 

دیدار با ایشان را تاریخی و بسیار مهم دانست.
ش��یخ عبدالستار محمد الس��ید در حاشیه برگزاری سیزدهمین 
نشست علمائی در کشور س��وریه با اشاره به نوید آیت اهلل خامنه ای 
مبنی بر برگزاری نماز جماعت در قدس، دیدار با ایش��ان را دیداری 

تاریخی دانست که در بردارنده نتایج بسیاری است.
عبدالستار محمد الس��ید افزود: بعد از پیروزی هایی که در خط 
مقاومت تحقق یافت و با توجه به نویدی که آیت اهلل خامنه ای مبنی 
بر اینکه ما در قدس نماز خواهیم خواند، ما تمامی قدرت ها و احزاب 
را برای ایجاد وحدت اسامی و پشت سر گذاشتن اختافات و تفرقه 

جمع می کنیم و به اذن خداوند در قدس نماز خواهیم خواند.
وی با اش��اره به برگزاری س��یزدهمین نشست علمائی در کشور 
سوریه گفت: این همایش از موفق ترین همایش های وحدت اسامی و 
دربردارنده فعالیت های بسیار خوبی بود و بیانگر خط مقاومت حقیقی 

در برابر طرح های دشمن صهیونیستی، آمریکایی و وهابی بود.
عبدالستار السید در پاسخ به سوالی درباره سفر اخیرش به ایران و 
دیدار با رهبر معظم انقاب اظهارداشت: این سفر از بهترین سفر هایی 
بود که در طول این مدت داش��ته ایم و ب��ه دیدار تاریخی با حضرت 
آیت اهلل امام خامنه ای منتهی شد که از سخنان گهربار و سودمندی 

که ایشان برای هیئت همراه بیان کردند، بهره مند شدیم.
وی ادامه داد: ایشان به هیئت سوری نهایت توجه و اهتمام را داشتند و 
بشارت برگزاری نماز در قدس به اذن خداوند متعال را به ما دادند و سپس 
در خصوص س��وریه صحبت کرده و آن را خط مقدم مقاومت دانستند و 
گفتند ایران از سوریه حمایت می کند و بشار اسد یک قهرمان بزرگ است. 

این دیدار از با اهمیت ترین دیدار هایی بود که تا به حال شاهد آن بودیم.
در دیدار وزیر اوقاف سوریه با مقام معظم رهبری که 10 اسفند 
برگزار ش��د، حضرت آی��ت اهلل خامنه ای خطاب ب��ه وی گفتند: آن 
روز ک��ه نمازجماعت را در ق��دس بخوانید، ب��ه زودی خواهد آمد و 
وزی��ر اوقاف س��وری هم جواب داد در آن روز ش��ما امام جماعت ما 

خواهید بود.


