
پیام  های خصوصی برای مذاکره خالف شعارهای عمومی غرب است

الف وحدت 
در لندن 

فاصله معنادار قانون 
و قانونگذاری سنتی از 

منابع تقنینی!؟ 

برخی کشته شدگان 
»شهید« هستند

از واحد صنعتی مشارکتی مع��اون اول رییس جمهور 
فرم��ان ام��ام ب��ه عن��وان بنیاد برکت س��تاد اجرایی 
تقدیر  نمون��ه  کرد. در آیین بزرگداش��ت صادرکننده 
مل��ی ص��ادرات ب��ا حضور بیس��ت و س��ومین سالروز 
اول ریی��س جمه��ور، رضا اس��حاق جهانگیری معاون 
معدن و تج��ارت، مقامات رحمان��ی وزی��ر صنع��ت، 
نماین��دگان  مجلس ش��ورای اسالمی و کش��وری، 
از واح��د  مش��ارکتی بنیاد صادرکنندگان نمونه کشور، 
امام ب��ه عنوان صادرکننده برکت ستاد اجرایی فرمان 
بنیاد برکت نمونه تقدیر شد. بر اساس  این گ��زارش، 

سال هاست در قالب مدل اقتصادی اشتغال زایی بنگاه محور، ایجاد فرصت های شغلی و محرومیت زدایی 
از طریق مشارکت و توانمندسازی بنگاه های اقتصادی را دنبال می کند. در همین راستا، بنیاد برکت از 
س��ه سال و نیم پیش اقدام به مش��ارکت با شرکت افالک الکتریک به عنوان یکی از واحدهای صنعتی 
فعال در تولید انواع س��یم و کابل س��اختمانی و صنعتی از جنس مس و آلومینیوم کرده اس��ت. میزان 
س��رمایه آورده بنیاد برکت به این واحد صنعتی، 62 میلیارد ریال و با س��هم 43 درصدی اس��ت. گروه 
کارخانه جات سیم و کابل افالک الکتریک خراسان که در شهرستان نیشابور واقع گردیده، سال گذشته 
موفق به صادرات 22 میلیون دالر از محصوالت خود به کشورهای ترکیه، عراق و افغانستان شده است. 
این واحد صنعتی که از س��ال 1387 ش��روع به فعالیت کرده، پس از مش��ارکت با بنیاد برکت در س��ه 
شیفت کاری مشغول به تولید است. شرکت افالک الکتریک تنها واحد نمونه در صنعت برق و الکتریک 
کش��ور است که در آیین بزرگداشت بیست و سومین سالروز ملی صادرات به عنوان صادرکننده نمونه 

مورد تقدیر قرار گرفت. 

استقبال گسترده برای ورود به خانه ملت

احساس تکلیف
همه برای ثبت نام در انتخابات مجلس شورای اسالمی احساس تکلیف و احساس مسئولیت کرده و فراتر 
از پیش بینی ها برای ثبت نام به مراکزی که در نظر گرفته شده مراجعه می کنند تا بتوانند در این رقابت 
شرکت کنند. در حالی که تا پایان زمان ثبت نام 4 روز دیگر باقی مانده تاکنون بیش از 2500 نفر برای 

شرکت در انتخابات مجلس ثبت نام کردند که پیش بینی می شود بیش از 12 هزار نفر ثبت نام کنند. 
ثبت نام از داوطلبان یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسالمی در وزارت کشور و فرمانداری های 
سراسر کشور و همچنین سفارتخانه  ها، کنسولگری  ها یا نمایندگی های سیاسی جمهوری اسالمی ایران 

در خارج از کشور در سومین روز نیز با استقبال همراه بود.
داوطلبان انتخابات مجلس شورای اسالمی تا 16 آذر فرصت دارند تا با در دست داشتن مدارک الزم، در 
انتخابات ثبت نام کنند، مدت زمان ثبت نام در هر روز از ساعت 8 صبح تا 18 عصر و به  مدت 10 ساعت 
است. ارسالن فتحی پور نماینده مردم کلیبر در دوره نهم  مجلس، علیرضا محجوب نماینده مردم تهران 
در مجلس، رضا تقی پور وزیر اسبق ارتباطات و عضو شورای عالی فضای مجازی، حجت االسالم آقاتهرانی 
دبیرکل جبهه پایداری، مالک شریعتی عضو جمعیت رهپویان انقالب اسالمی، ابوالقاسم رئوفیان دبیرکل 
حزب اسالمی ایران زمین، زهره الهیان نماینده ادوار مجلس، محمد سلیمانی وزیر ارتباطات دولت نهم، 
طریقت منفرد وزیر بهداش��ت دولت دهم، علی خضریان عضو جبهه پایداری، علیرضا رحیمی نماینده 

تهران در مجلس، سید قاسم جاسمی نماینده مردم کرمانشاه در مجلس،
سید اسماعیل موسوی سخنگوی ستاد انتخابات کشور روز گذشته )دوشنبه( در خصوص آخرین وضعیت 
تعداد ثبت نام داوطلبان انتخابات یازدهمین دوره مجلس ش��ورای اس��المی، گفت: تا ساعت 18:30 آمار 
ثبت نام ها در پایان روز گذشته )دوشنبه( عبارت است از 1844 نفر که 11درصد مربوط به خانم ها و 89 
درصد آقایان هستند. محمد سعید احدیان مدیر مسئول روزنامه خراسان، محمد خدابخشی نماینده فعلی 
مردم الیگودرز، عبدالحمید خدری نماینده فعلی مردم بوشهر، حسین رضازاده نماینده فعلی مردم کازرون 
از جمله مطرح ترین اش��خاصی بودند که در محل وزارت کش��ور برای یازدهمین دوره انتخابات مجلس 
ثبت نام کردند. همچنین، ایراندخت عطاریان، رئیس پیش��ین سازمان بازنشستگی کشوری با حضور در 
محل ثبت نام نامزدهای حوزه انتخابیه تهران، برای نامزدی در انتخابات مجلس یازدهم نام نویسی کرد.
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عرصه سیاست خارجی کشورمان طی روزهای اخیر با 
تحوالت قابل توجهی همراه ش��ده است. نخست سفر 
بن علوی وزیر خارجه عمان به تهران اس��ت و دیگری 
اعالم اخباری از سوی اروپا مبنی بر اقدامات جدید در 
حوزه کانال مشترک مالی میان ایران و اروپاست. سفر 
بن عل��وی در حالی صورت گرفته که بس��یاری آن را 
برگرفته از تحوالت منطقه به ویژه یمن می دانند. اخیرا 
مذاکرات��ی میان یمنی ها و س��عودی در عمان صورت 
گرفته و اکنون این سناریو مطرح است که وزیر خارجه 
عمان با س��فر به تهران، به دنبال دریافت نظر ایران در 
خصوص این مذاکرات و تحوالت پیرامون یمن باش��د 
چرا که جمهوری اسالمی از جایگاه ویژه ای میان مردم 
و دولتم��ردان مردمی یمن برخوردار اس��ت و می تواند 

نقشی مهم در مذاکرات مذکور داشته باشد.
در باب موضوع کانال مالی مشترک ایران و اروپا موسوم 
به )اینس��تکس( نیز اروپا با محوریت انگلیس، آلمان، و 
فرانسه ادعا کرده اند که بلژیک، دانمارک، فنالند، نروژ، 
هلند و س��وئد پذیرفته اند که در این ترکیب همکاری 
نمایند. در باب هر دو اقدام یعنی تقالی سعودی برای 
میانجی ش��دن عمان و بیانیه اروپا درباره )اینستکس( 
یک س��وال اساسی مطرح است و آن اینکه چرا چنین 
رویکردی از سوی س��عودی و عربستان صورت گرفته 
اس��ت؟ نکته ای که در رفتار س��عودی و اروپا مشاهده 
می شود آن است که اقدامات آنها گام های کوچکی است 

که در ازای آن مطالبات بسیاری را مطرح می سازند. 
س��عودی با نام میانج��ی گری عمان س��عی دارد تا از 
ظرفیت های ایران برای خروج آبرومندانه از بحران یمن 
برخوردار ش��ود و اروپا نیز در ازای خبر پیوس��تن چند 
کش��ور به اینستکس خواستار بازگش��ت ایران به تمام 
تعه��دات برجامی و حتی مذاک��رات در مورد منطقه و 

موشکی ها شده است.
 این نوع رفتارها این مساله را ایجاد می کند که احتماال 
این کش��ورها دچار اشتباهات محاسباتی شده و برخی 
مس��ائل این توهم را در آنه��ا ایجاد کرده که می توانند 
با اعطای حداقل ها، امتیازات حداکثری بدس��ت آورند. 
سوء استفاده دشمنان از تحرکات آشوبگرایان در میان 
اعتراض��ات و مطالب��ات به حق مردم��ی در پی اجرای 
اصالح قیمت بنزین با تصور تضعیف نظام و کش��ورها 
برخی تحوالت منفی در منطقه نظیر بحران ها در عراق 
و لبنان به ویژه اقدامات خرابکارانه علیه کنسول گری 

ایران در نجف از جمله این مباحث است.
مساله مهم آنکه اظهارات برخی مسئوالن کشور که از 
گرفتار بودن کشور در بحران اقتصادی می گویند و اصرار 
دارند تا چنان نش��ان دهند که کشور با نابسامانی های 
حل نش��دنی همراه اس��ت و نس��خه ای هم که تجویز 
می کنند دست دراز کردن به سوی کمک های خارجی 
است، حلقه تکمیلی این تفکر در غرب شده است.  این 
مس��ئله برداشت غلط در طرف های دیگر از جمله اروپا 
را موجب می ش��ود که سیاست فشار و تحریم جواب  
داده و اکنون با امتیازات حداقلی نظیر ادعای پیوستن 
چند کشور کوچک به اینستکس می توانند باج گیری 

گسترده ای از ایران داشته باشند.
 نکته ای که در این عرصه باید بدان توجه داش��ت که 
آن است که دلخوش کردن به چنین امتیازات کوچک 
مطرح ش��ده از س��وی اروپا درباره اینستکس و یا تن 
دادن به زیاده خواهی های سعودی با این عنوان که در 
ش��رایط کنونی کشور و منطقه باید این امتیازات را به 
عنوان تنها گزینه ای پیش روی پذیرفت و به زعم عده 
ای کش��ور از چالش خارج و در ریل توسعه قرار گیرد، 
استمرار توهم نتیجه دادن تحریم و گرفتار بودن ایران 
در چالش ه��ای داخلی پس از توطئه آش��وبی که علیه 
ایران و منطقه در حال اجراست را در طرف های غربی 
ایجاد خواهد کرد. توهمی که نتیجه آن تشدید تحریم ها 
و افزایش مداخالت بحران ساز آنان در داخل ایران و در 
منطقه علیه منافع و جایگاه جمهوری اسالمی خواهد 
بود. حال آنکه واقعیت امر آن است که یکپارچگی ملی 
مل��ت و نظام در برابر آش��وب و آش��وب طلبان، اذعان 
کشورهای منطقه بر لزوم توسعه روابط با تهران و جدا 
کردن راه ملت و دولتهایشان با هتاکان و آشوب گرانی 
که به س��فارت و کنس��ول گری ایران حمله کرده اند، 
رویک��رد قدرت های بزرگ همچون چین و روس��یه به 
برگزاری رزمایش مشترک نظامی با جمهوری اسالمی، 
سفر مقامت کش��ورهای دیگر از جمله بن علوی ویزر 
خارجه عمان به تهران برای برخورداری از ظرفیت های 
منطقه ای ایران، اقدامات ایران در اجرایگام های کاهش 
تعهدات برجامی و ... زمینه س��از آش��کار شدن اقتدار 
ایران بوده که غرب و س��عودی را به عقب گرد در قبال 
ایران وادار س��اخته اس��ت لذا با دادن آدرس های غلط 
درباره وضعیت کش��ور نباید زمینه س��از توهمات باج 

خواهانه در طرف های غربی شد.

آدرس غلط نباید داد

سرلشکر باقری :

سند راهبرد روابط ۲۵ ساله ایران و 
چین مورد تایید رهبر انقالب است 
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