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سردار باقرزاده:
پیکرهای شهدا برای اولین بار از مرز 

سومار وارد کشور می شوند

نیرنگ آمریکایی 
برای شکاف میان 

ملت و نظام 

رهبر انقالب بعد از 
امام)ره( کشور را از 

طوفان های سهمگین 
عبور داده اند

انگلیس طی روزهای اخیر با تغییراتی در ساختار 
سیاس��ی همراه بوده اس��ت که در نتیجه آن ترزا 
می از مقام نخس��ت وزیری کناره گیری و بوریس 
جانس��ون که س��مت وزیر امور خارج��ه را نیز در 
کارنامه دارد، بر این کرسی تکیه زد. این تغییرات 
در ساختار سیاسی انگلیس در حالی رقم خورد که 
این کشور در عرصه داخلی با چالشهای اجتماعی 
و اقتص��ادی بس��یاری هم��راه اس��ت و در عرصه 
اروپایی نیز مساله برگزیت و چگونگی توافق لندن 
و اروپا برای خروج انلگیس از این اتحادیه چالشی 
بزرگ برای ساختار سیاس��ی این کشور شده که 
نتیجه آن نیز س��رنگونی دولت ترازمی بوده است؛ 
لذا تغییر در ساختار سیاسی انگلیس نه رویکردی 
اختیاری بلکه ناشی از وضعیت بحرانی این کشور 
است که تزلزل درونی وعدم موقعیت برتر منطقه 

ای و جهانی آن را نشان می دهد. 
در کن��ار آنچه در باب تغییر در س��اختار انگلیس 
مش��اهده می شود یک نکته قابل توجه وجود دارد 
و آن مباحث مطرح ش��ده درباره دیدگاه جانسون 
در قبال جمهوری اسالمی ایران است. رسانه های 
انگلیسی و عربی پردازش قابل تاملی در باب دیدگاه 
او مطرح کرده اند چنانکه برخی وی را دوست دار 
ملت ایران عنوان کرده اند و حتی به نقل از برخی 
مقامات عربی همچون الجبیر وزیر خارجه پیشین 
سعودی ادعای عالقه وی به ایران را سر داده اند. 

جالب توجه آنکه حتی پدر جانس��ون نیز بر عالقه 
مندی پس��رش به ایران اشاره و خواستار تعامالت 
وی با تهران شده اس��ت. این نوع رفتارهای رسانه 
ای چنان طراحی شده که نزد افکار عمومی از وی 
چه��ره ای مثبت و اهل گفت وگو و تعامل و حتی 
دوست دار ایران به نمایش گذارد، حال آنکه بررسی 

برخی حقایق نکات دیگری را آشکار می سازد.
نخست آنکه جانسون در مقاطعی سمت وزیر امور 
خارج��ه انگلیس را عهده دار بوده و حتی به تهران 
نیز سفر داشته اس��ت. مروری بر مواضع جانسون 
نش��ان می دهد ک��ه او خروج آمری��کا از برجام را 
مثبت دانسته و در قبال برجام نیز بر اصل مقابله با 
ایران تاکید داشته و حتی مشارکتی فعال در تحریم 
های ضدایرانی داشته است.او همچنین بارها ایران 
را به نقض حقوق بش��ر متهم ساخته است. وی از 
حامیان بازگشایی پرونده های موشکی و منطقه ای 

به عنوان مکمل های برجام بوده است. 
دوم آنکه بررسی تاریخی ساختار سیاسی انگلیس 
نش��ان می دهد ک��ه تصمیم گیری نه براس��اس 
نظ��رات فردی بلکه برگرفته  از س��اختار انگلیس 
علیه جمهوری اس��المی بوده و  حتی تمام برنامه 
های آن در چارچوب اهداف آمریکا قرار می گیرد، 
لذا عمال نمی توان پذیرای نگاه مثبت انگلیس به 
تهران بود.  به هر تقدیر جانس��ون بخش��ی از این 
ساختار اس��ت و نمی تواند ورای آن رفتار داشته 
باشد لذا جوس��ازی رسانه ای صورت گرفته برای 

مثبت جلوه دادن چهره وی جای تامل دارد. 
با توجه به این حقایق جانسون برای آنچه رویکرد 
تعامل��ی با تهران نامیده می ش��ود راهی طوالنی 
در پی��ش دارد و پیش از ه��ر چیز باید گام هایی 
بردارد. آزادس��ازی نفت کش ایرانی که در دزدی 
دریای��ی انگلیس در جبل الطارق توقیف ش��ده و 
عذرخواه��ی از ای��ران به خاطر اق��دام غیرقانونی 
نفت کش انگلیسی در تنگه هرمز که به توقیف آن 
منجر شد، اذعان بر لزوم اجرایی ساختن تعهدات 
انگلیس و اروپا در برجام و اقدام عملی و سریع در 
تحقق این مهم به جای دادن وعده های توخالی، 
پذیرش حق ایران مبنی بر اجرایی ساختن مصوبه 
ش��ورای عالی امنیت مل��ی مبنی بر تعلیق گام به 
گام تعهدات برجامی در برابر بدعهدی طرف های 
مقابل، دست کش��یدن از همراهی با آمریکا علیه 
ای��ران از جمله در حوزه تحریم ها، پایان دادن به 
زیاده خواهی های موش��کی و منطقه ای و ... تنها 
بخش کوچکی از اقداماتی اس��ت که جانس��ون و 

تیم وی برای اعتماد سازی باید صورت دهند.
در ای��ن می��ان یک نکته مه��م وج��ود دارد و آن 
درسهای تاریخی اس��ت که می تواند برای همگان 
از جمله جانس��ون تازه کار مفید باشد. امروز ششم 
مرداد ماه است روزی که در تاریخ انقالب اسالمی 
روزی مهم و بسیار ماندنی است. در همین ایام در 
سال 1367 گروهک تروریس��تی منافقین و البته 
ارتش بعثی با تصور آشوب زده بودن شرایط ایران 
پ��س از پذیرش قطعنامه 598، حمالت گس��ترده 
نظامی علیه ایران را آغاز کردند. تجاوز گری آشکارا 
که ه��دف از آن اش��غال ایران و س��رنگونی نظام 
اس��المی بود، اما درعملیات مرص��اد مردان و زنان 
ایران زمین چنان درس��ی به آن��ان دادند که دیگر 

هرگز توهم اشغال ایران را در سر نداشته باشند.
ای��ن روزها در حالی س��الگرد آن حماس��ه بزرگ 
اس��ت که انگلیسی ها از جمله جانسون دو درس 

بزرگ از مرصاد را باید در خاطر بسپارند. 

قاسم  غفوری
ghassem_tg@yahoo.com
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حلوایتان شیرینی ندارد 

رایزنی های بن علوی 
در تهران

یوسف بن علوی وزیر خارجه عمان که برای رایزنی 
در زمین�ه کاه�ش تنش های ایجاد ش�ده از س�وی 
آمری�کا و انگلیس در منطقه به تهران آمده، با وزیر 
خارجه و دبیر ش�ورای عالی امنیت ملی کشورمان 

دیدار و گفت وگو کرد.
وزیر خارجه کش�ورمان پس از دی�دار وزیر خارجه 
عم�ان تاکی�د ک�رد: درب�اره تاثی�رات تروریس�م 
اقتصادی ایاالت متحده علیه ایران، روابط دوجانبه، 
تح�والت منطقه ای و امنیت در خلیج فارس و تنگه 
هرمز گفتگوکردیم. محمدجواد ظریف وزیر خارجه 
کش�ورمان پس از دیدار با وزی�ر امور خارجه عمان 
طی مطلب�ی در فضای مجازی تاکید کرد: از این که 
امروز در تهران میزبان دوس�ت برجسته ام یوسف 
بن علوی بن عبداهلل وزیر امور خارجه عمان هستم، 

بسیار خرسندم.
وی در ادامه آورده اس�ت: درباره تأثیرات تروریسم 
اقتصادی ایاالت متحده علیه ایران، روابط دوجانبه، 
تح�والت منطقه ای و امنی�ت در خلیج فارس، تنگه 

هرمز و خلیج عمان گفتگو کردیم.
دبی�ر ش�ورای عالی امنی�ت ملی نی�ز در دیدار بن 
علوی گفت: همه کش�ورها بای�د قوانین بین المللی 
دریان�وردی را برای حفظ امنی�ت رعایت کنند و در 

این زمینه بین کشورها تمایزی قائل نیستیم.
ش�مخانی در این مالق�ات با تاکید بر مش�ی پایدار 
جمهوری اسالمی ایران در پیگیری مناسبات مبتنی 
بر خویشتنداری و تفاهم با همسایگان تصریح کرد: 
برخی کش�ورهای منطقه ب�ا اقدام�ات و رفتارهای 
ش�تاب زده و متکبرانه ضمن از می�ان بردن زمینه 
تفاهم و گفتگو، امکان مدیریت بحرانهای منطقه ای 

را با چالشهای جدی روبرو ساخته اند.
دریابان شمخانی گفت: ترتیبات امنیتی منطقه باید 
ب�ا بهره گی�ری از ظرفیتهای بوم�ی و همکاری بین 
کش�ورهای منطقه تامین ش�ود و دخالت بیگانگان 
هی�چ تاثی�ری به ج�ز افزای�ش مش�کالت نخواهد 
داش�ت. دبیر ش�ورای عال�ی امنیت ملی ب�ا اظهار 
تاس�ف و نگرانی نس�بت به تداوم تج�اوز به یمن و 
کش�تار مردم بی گناه این کشور تاکید کرد: بحران 
یمن راه حل نظامی نداش�ته و باید جامعه جهانی با 
بهره گیری از راهکارهای سیاسی مبتنی بر خواست 
م�ردم یمن، مانع ادامه حمالت نظامی غیرمش�روع 
عربس�تان و امارات و تعمیق فاجعه انس�انی در این 
کش�ور ش�ود.علی ش�مخانی همچنین با اش�اره به 
توقیف یک کشتی نفتکش در تنگه هرمز و هیاهوی 
ایجاد شده از سوی برخی کشورهای غربی و منطقه 
ای خاطر نشان کرد: ما معتقدیم، همه کشورها باید 
قوانین بین الملل�ی دریانوردی را برای حفظ امنیت 
رعایت کنند و در این زمینه بین هیچ کشوری تمایز 

قائل نیستیم.

سردار سلیمانی

2

خ���ب���ر

6

پامپئو: مایلم به ایران بروم

صادرات، راهبرد کلیدی ستاد اجرایی فرمان حضرت امام)ره( 

جوالن قاتالن در خاموشی جهانی 
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رئیس جمهور ترکیه:
در برابر جنایات اسرائیل سکوت نمی کنیم

مدیرعامل بنیاد برکِت س��تاد اجرایی فرم��ان حضرت امام)ره( 
تأکید کرد: از س��ال گذش��ته توجه ویژه به مقوله ی صادرات به 
عن��وان یک راهبرد کلیدی و اولویت دار در دس��تور کار س��تاد 
اجرایی فرمان حضرت ام��ام)ره( و واحدهای زیرمجموعه ی آن 
قرار گرفته اس��ت. به گزارش روابط عمومی بنیاد برکِت س��تاد 
اجرای��ی فرمان حض��رت امام)ره(، مهندس س��عید جعفری که 
در »همایش آموزش��ی توس��عه ی صادرات با تمرکز بر کش��ور 
عراق« س��خن می گف��ت، با بیان ای��ن مطلب اف��زود: با عنایت 
به تأکی��دات دکتر محم��د مخبر، رییس س��تاد اجرایی فرمان 
حضرت امام)ره(، کمیته ی عالی توس��عه ی صادرات متش��کل از 
نمایندگان زیرمجموعه های س��تاد تشکیل شده و توجه ویژه به 

صادرات در دس��تور کار قرار گرفته اس��ت.
وی بی��ان کرد: با بسترس��ازی و ریل گذاری ای��ن کمیته جهت 
توس��عه و تقوی��ت صادرات، امیدواریم ش��اهد رش��د روزافزون 

صادرات در مجموعه ی س��تاد اجرایی فرم��ان حضرت امام)ره( 
باش��یم. مدیرعامل بنیاد برکت تصریح کرد: ما در بنیاد حتی در 
حوزه ی اشتغال های اجتماع محور نیز به دنبال صادرات هستیم 
و درصددی��م تا بتوانیم تولیدات مش��اغل خ��رد و خانگی را به 

بازارهای جهانی و منطقه ای برس��انیم.
مهندس جعفری خاطرنش��ان کرد: اگر می خواهیم به س��المت 
از گردنه ه��ای اقتصادی عبور کنیم، الزم اس��ت که در صادرات 
به خصوص به کشورهای همسایه از جمله عراق موفق باشیم. ما 

به راحتی می توانیم در این بازارها حضور داش��ته باش��یم.
وی اظه��ار امیدواری ک��رد که با رفع موانع ص��ادرات، تعداد و 
حضور شرکت های مشارکتی بنیاد برکت در بازارهای منطقه ای 
بیش تر ش��ده و از این طری��ق، درآمدهای حاص��ل از صادرات 

افزای��ش یاب��د.
مدیرعامل بنیاد برکِت س��تاد اجرایی فرمان حضرت امام)ره( با 
اش��اره به فعال بودن شرکت های مش��ارکتی این بنیاد در بحث 
صادرات گفت: تعداد این ش��رکت ها امس��ال از 7 به 13 شرکت 

می رس��د.
مهندس جعفری با اش��اره به اهمیت و جای��گاه صادرات اظهار 
داش��ت: صادرات، ناجی اقتصاد است و می تواند کشور را از اتکا 
ب��ه درآمدهای نفتی برهاند. در چهار دهه ی گذش��ته دش��من 
هر وقت خواس��ته ب��ه اقتصاد ایران ضربه بزن��د به بحث فروش 
نفت ورود کرده اس��ت. وی با برش��مردن برخ��ی از ویژگی های 
جغرافیایی و ژئوپلتیکی ایران یادآور ش��د: متأس��فانه آن چنان 
که باید و ش��اید از فرصت ها و ظرفیت های بالقوه و بالفعل بازار 
کشورهای همس��ایه بهره ی الزم را نبرده ایم. کشورهای جنوب 

غرب آس��یا به سهولت بازارهای کشورهای همسایه را در دست 
گرفته اند و ما با وجود نزدیکی جغرافیایی به این کشورها از این 

ظرفیت و پتانس��یل اس��تفاده نکرده ایم.
مدیرعام��ل بنی��اد برکت قراب��ت فرهنگی و اجتماع��ی ایران و 
ع��راق را م��ورد توجه ق��رار داد و تصریح ک��رد: بازارهای عراق 
پتانس��یل های بالقوه و بالفعل بس��یاری دارد ک��ه باید از آن ها 
اس��تفاده کرد. با وجود این که ای��ران بیش ترین حجم صادرات 
را ب��ه این کش��ور دارد، اما هم چنان فرصت ه��ای بالقوه ی دیگر 

زیادی برای بهره بردن فراهم اس��ت. 
وی متذکر ش��د: اگر نرخ بیکاری در استان های غربی و جنوبی 
هم جوار با عراق باالس��ت، نش��ان از این دارد که از ظرفیت های 
صادراتی به این کش��ور بهره ی کافی را نبرده ایم. تأکیدات رهبر 
معظ��م انقالب و کس��انی که قلب ش��ان برای ای��ن آب و خاک 
می تپد، مؤید این مهم است که در چارچوب اقتصاد مقاومتی و 
با اس��تفاده از فرصت های صادراتی، می توانیم شرایط بهتری را 

برای معیش��ت مردم فراهم آوریم.
گفتنی اس��ت همایش آموزشی توس��عه ی صادرات با تمرکز بر 
کش��ور عراق در راستای پیش��برد راهبرد توس��عه ی بسترهای 
توانمندس��از در زمینه ی صادرات ش��رکت های مشارکتی بنیاد 
برکت و شرکت های زیرمجموعه ی ستاد اجرایی فرمان حضرت 
امام)ره( ب��ه همت بنیاد برکت و با حض��ور مدیرعامل و معاون 
تأمین نهاده ها و مش��ارکت های اقتصادی این بنیاد، دکتر بقایی 
ریی��س کمیته ی توس��عه ی صادرات س��تاد، هم چنین دبیر این 
کمیت��ه، جمعی از مدیران ش��رکت های مش��ارکتی این بنیاد و 

رایزن اس��بق اقتصادی ایران در عراق، و ... برگزار ش��د.

مدیرعامل بنیاد برکت در همایش آموزشی توسعه ی صادرات تأکید کرد:

ب��ه رغم س��رکوب گری های پلیس 8 م��اه و 9 روز از آغاز جنبش 
ضد نظام س��رمایه داری و سیاس��ت های اقتصادی دولت موسوم 
ب��ه "جلیقه زردها" می گ��ذرد و دیروز در س��ی و هفتمین هفته 
متوالی این اعتراض ها بار دیگر خیابان های فرانس��ه عرصه حضور 
تظاهرکنن��دگان ش��ده و این در حالی اس��ت ک��ه محدودیت ها 

همچنان به قوت خود باقی است.
تجمع های دیروز در حالی برگزار ش��د  که برخی مناطق فرانس��ه 
بارانی بود. برخی رسانه ها نوشتند باران جلیقه زردها را متوقف نمی 
کند. پلیس فرانسه دستور هر گونه تجمعی در شانزه لیزه و مناطق 
 Les Invalides( "اطراف آن، محدوده کلیسای نوتردام، "لزنولید
( موزه و آرامگاهی که ناپلوئون بناپارت در آنجا دفن ش��ده اس��ت 
و مجموعه " تروکادرو" )Trocadero (ش��امل دو موزه انس��ان و 
موزه ملی دریایی و همچنین برج ایفل ممنوع اس��ت. همچنین به 
دستور »دیدیه اللمان« رئیس پلیس فرانسه، محدوده کاخ ریاست 
جمهوری و مجلس ملی فرانسه هم همچنان جزو محدودیت های 
اعمالی از س��وی پلیس برای برگزاری هرگونه تجمعی در پایتخت 

این کشور به شمار می رود.
در عی��ن حال به نوش��ته تارنمای روزنامه "لو پروگرس" فرانس��ه، 

جلیقه زردها اقدام به تجمع در عوارضی بزرگراه در ناحیه "لیماس" 
کردند. بستن عوارضی ها در شهرهای مختلف فرانسه یکی از اقدام 
ه��ای رایج جلیقه زردها در طول ش��نبه ه��ای اعتراضی آنها بوده 

است.
تارنم��ای مجله اینترنتی جلیقه زردها در عین حال از به کارگیری 
"کوادکوپتر "توس��ط پلیس بر فراز تظاهرکنندگان فرانس��وی خبر 
داده و به نقل از یکی از افس��ران ارش��د پلیس نوشته است: هدف 
از هواپیماهای بدون سرنش��ین این است که فرمان را روشن کرده 
و در تصمی��م گی��ری کمک کند. به گفت��ه او، کوادکوپتر ارزانتر و 
آس��انتر از هلیکوپتر به کار گرفته می شود و این اجازه را می دهد 
که  رئیس یک عملیات اجرایی همه چیز را زیر نظر داش��ته باشد. 
این اطالعات می تواند به اقدامات کمک کند. از آغاز جنبش جلیقه 
زرده��ا تاکنون باره��ا اخبار و تصاویر مختلفی از اعمال خش��ونت 
پلیس علیه معترضان منتش��ر ش��ده است؛ خش��ونت هایی که با 
واکنش ش��دید کنشگران اجتماعی و سیاس��ی مواجه شده است. 
جنبش جلیقه زردها با حضور حدود 300هزار نفر از معترضان در 
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در چن��د ماه گذش��ته، بی��ش از 10 ه��زار و 300 گردهمایی در 

سرتاس��ر فرانس��ه برگزار ش��د و ش��رکت کنندگان در آن آزادانه 
درب��اره موضوعات گوناگونی چون بهداش��ت، آم��وزش و پرورش، 
فرهنگ، محیط زیس��ت، قدرت خرید، بازنشستگی، مالیات، عدم 
تس��اوی و وجود بی عدالتی در اجتم��اع بحث و گفت وگو کردند. 
اعتراض ه��ا در ابتدا در واکنش به سیاس��ت های اقتصادی امانوئل 
ماکرون رئیس جمهوری فرانس��ه بویژه در حوزه سوخت و مالیات 
آغاز ش��د اما به سرعت جنبه سیاس��ی پیدا کرد. در جریان سی و 
ش��ش هفته اعتراض ها در شنبه های س��یاه، حدود 6 هزار نفر از 
معترضان طبق اعالم وزارت کشور بازداشت شده اند. این اعتراض 
ه��ا همچنین بی��ش از 2 هزار زخمی از بی��ن معترضان و نیز یک 
هزار مجروح در بین نیروهای پلیس را به دنبال داش��ته اس��ت. بر 
اساس گزارش وزارت کشور فرانسه، پلیس این کشور در تظاهرات 
جلیق��ه زردها بی��ش از 10 هزار گلوله فلش ب��ال علیه معترضان 

شلیک کرده است.
و در حالی که 2۴ فرانس��وی در جریان تظاهرات اعتراضی جنبش 
جلیقه زردها بر اثر اعمال خشونت آمیز نیروهای پلیس نابینا شده 
اند، رییس جمهوری فرانس��ه یکشنبه گذشته بار دیگر به دفاع از 

عملکرد این نیروها پرداخت.

سرکوب، جلیقه زردها را متوقف نمی کند
برگزاری سی و هفتمین هفته تظاهرات شنبه ضد سرمایه داری مردم فرانسه

مدیر عامل فوالد مبارکه:
رشد 102 درصدی سود 
خالص فوالد مبارکه در 
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عربستان و رژیم صهیونیستی بار دیگر در صدر لیست کودک کشان قرار گرفتند

پایان توهم اشغال ایران
به مناسب سالگرد مرصاد، عملیاتی که دشمنان را نقره داغ کرد


