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سلطان ماندگار شد

اعالم پیروزی نهایی اردوغان 
در انتخابات ترکیه
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سخنگوی وزارت خارجه در پاسخ به سیاست روز:

ایران به دنبال راهکاری است 
که تجاوز علیه مردم یمن متوقف شود

5

وپا  وز ما و ار حال و ر

قاسم غفوری

ghassem_tg@yahoo.com

جهان در حالی معطوف به تحوالت غرب آسیا 
اس��ت که در آن س��وی جهان در اروپ��ا و آمریکا 
رخداده��ای قابل توجهی دیده می ش��ود که محور 

آن را بحران پناه جویان تشکیل می دهد.
در آمری��کا انتش��ار اخب��ار و تصاوی��ر زندانی 
ش��دن پناه جویان در قفس و جداس��ازی کودکان 
از والدینش��ان جهان را ش��وکه ک��رد. در اروپا نیز 
در هفته ه��ای اخیر بح��ران پناه جوی��ان، به یکی 
از محوره��ای محافل رس��انه ای و سیاس��ی مبدل 
شده چنانکه محور نشس��ت مقامات ارشد اروپایی 
را بررس��ی پرون��ده پناه جویان تش��کیل می دهد و 
رسانه ها نیز گزارش های متعددی از وضعیت بحران 
پناه جویان در کشورهای اروپایی به ویژه در آلمان، 

فرانسه و انگلیس منتشر کرده اند. 
جال��ب توجه آنکه س��ران اروپا حتی نس��خه 
افزایش محدودیت در قبال توافق شنگن و تحرکات 
نظامی در مناط��ق مرزی برای مقابله با پناه جویان 
را تجوی��ز کرده اند. این اخب��ار و گزارش ها از درون 
آمریکا و اروپا در حالی منتش��ر می شود که در باب 

آن چند نکته قابل توجه است.
اروپ��ا در حال��ی  و  آمری��کا  آنک��ه  نخس��ت 
محدودیت ه��ای گس��ترده ای را علی��ه پناه جویان 
اعمال می کنند که مقایس��ه رفتار این کش��ورها با 
پناه جویان با عملکرد جمهوری اس��امی ایران در 
برابر پناه جویان افغانس��تان، پاکس��تان و عراق و... 
تف��اوت دیدگاه و رفتار طرفین را به خوبی آش��کار 

می سازد.
 جمه��وری اس��امی چن��د دهه اس��ت که با 
آغوش ب��از به میزبان��ی از پناه جوی��ان و آوارگان 
پرداخته و در این راه هزینه های بسیاری پرداخته 
و حتی در دوران دفاع مقدس و شرایطی که اقتصاد 
کش��ور چندان مطلوب نبود، ای��ن میزبانی متوقف 
نش��د، حال آنکه امروز می بینیم کشورهای اروپایی 
و آمریکا بدتری��ن رفتارها را در قب��ال پناه جویان 
داش��ته اند که جداس��ازی فرزندان از والدینش��ان 
پذیرش گزینشی پناه جویانی، سوء استفاده جنسی 
و اقتصادی از پناه جوی��ان و... تنها بخش کوچکی 
از این فجایع ضدبش��ری صورت گرفته در غرب در 

قبال پناه جویان است.
 همین مقایسه ساده عملکرد ایران و کشورهای 
غرب��ی در قب��ال پناه جویان به خوب��ی واهی بودن 
ادعاه��ای ضد حقوق بش��ری غ��رب در قبال ایران 
را آش��کار می سازد. همین مقایس��ه نشان می دهد 
که نماینده ویژه حقوق بش��ر بای��د برای رفتارهای 
غیرانسانی اروپا و آمریکا با پناه جویان تعیین شود و 
نه برای ایران که میزبانی شایسته برای پناه جویان 
ب��وده و هرگز تبعیضات ن��ژادی و دینی را در قبال 

آنها اعمال نکرده است. 
دوم آنکه یک سوال اساسی مطرح است و آن 
اینکه ریش��ه آوارگی میلیون ها انس��ان چیست؟ با 
قاطعیت می توان گفت ک��ه بحران های امنیتی در 
خاورمیانه و آفریقا زمینه ساز آواره شدن میلیون ها 
نفر ش��ده اس��ت. حال این س��وال مطرح است که 

ریشه این بحران ها چیست؟ 
ه��ر چن��د ک��ه اختاف��ات درون��ی و فق��ر و 
چالش های اقتص��ادی از دالی��ل مهاجرت و کوچ 
افراد اس��ت اما بح��ران امنیتی خاورمیانه ریش��ه 
در نزاع های منطقه ای، تروریس��م و حضور نظامی 
خارج��ی در منطقه دارد. عامل نهایی این تحوالت 
نیز اقدمات قدرت های بزرگ برای سلطه بر منابع و 
مناطق استراتژیک جهان یعنی غرب آسیا و آفریقا 
اس��ت که در این راه ایجاد اختاف��ات منطقه ای، 
حمایت از تروریس��م و دخالت نظامی مس��تقیم از 

راهبردهای اساسی است.
هیاری کلینتون وزیر خارجه دوره اوباما رسما 
اع��ام کرد که آمریکا القاعده را ایجاد کرد و ترامپ 
نیز می گوید داعش ساخته دوران اوباماست. در کنار 
آمریکا باید نام انگلیس و فرانس��ه را نیز اضافه کرد 
چنانکه جانس��ون وزیر خارج��ه انگلیس در توجیه 
فروش ساح به عربستان می گوید این فروش درآمد 
اقتصادی برای انگلیس دارد حال آنکه جهان اذعان 
دارد عربستان محور کشتار و آواره شدن میلیون ها 
نفر در یمن و س��وریه و عراق اس��ت ک��ه از ارکان 

حمایت از تروریسم نیز می باشد. 
نکته مهم آن اس��ت که غ��رب در حالی محور 
آواره شدن میلیون ها نفر در خاورمیانه و آفریقاست 
ک��ه ادعا دارد ای��ران عامل ناامنی و بحران اس��ت 
حال آنک��ه ایران به اذعان جهانی��ان محور مبارزه 
با تروریس��م و برقرارکننده امنیت جهان اس��ت و 
اگر نبود حضور مستشاری ایران در عراق و سوریه 
قطعا تروریسم سراس��ر جهان را فراگرفته بود. لذا 
اگر قرار باشد مجازاتی برای عوامل ناامنی و بحران 
جهان صورت گیرد این اروپا و آمریکا هس��تند که 
باید مجازات شوند که زمینه ساز آوارگی میلیون ها 
نفر ش��ده اند ن��ه ایران که ب��ا مبارزه با تروریس��م 
زمینه س��از بازگش��ت میلیونی آواره به کشورهای 
 خود و احیای زندگی آنان در س��رزمین مادریشان

شده است.
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اردیبهش��ت ماه س��ال جاری و در جریان سفر محمد 
مخبر رئیس س��تاد اجرای��ی فرمان حضرت ام��ام)ره( به 
گرمس��ار مقرر شد 300 میلیارد ریال سرمایه گذاری برای 
ایجاد اش��تغال و ریش��ه کنی بیکاری در این شهرس��تان 
براس��اس مدل های توانمندس��ازی اقتصادی بنیاد برکت 

انجام گیرد. 
رئیس س��تاد اجرایی فرمان حضرت امام)ره( در جلسه  
شورای اداری گرمسار تأکید کرده بود این شهرستان می تواند 
به عنوان پایلوت برای توسعه  اشتغال، حمایت از کارآفرینان 
و توانمندسازی اقتصادی به ویژه در بخش مشاغل خانگی 
و روس��تایی در مناطق محروم و کم برخوردار تعیین شود و 
س��تاد اجرایی فرمان حضرت امام)ره( از این اقدام حمایت 
مالی و تس��هیاتی خواهد کرد و ب��ه همین منظور بالغ بر 
300 میلیارد ریال براس��اس الگوی توانمندسازی اقتصادی 

بنیاد برکت به این امر اختصاص می دهد. 
بناب��ر این گ��زارش، به تازگی جلس��ه ای ب��ه منظور 
پیگی��ری تعهدات این س��فر و بررس��ی چگونگی اجرایی 
کردن طرح های توانمندس��ازی اقتصادی و اش��تغال زایی 
در شهرستان گرمسار با حضور عسکری آزاد رئیس هیأت 
مدیره  بنیاد برکت وابسته به ستاد اجرایی فرمان حضرت 
امام)ره(، س��عید جعفری مدیرعامل بنیاد برکت، غامرضا 
کاتب نماینده  مردم گرمس��ار و آرادان در مجلس شورای 
اس��امی، مدیران اجرایی شهرس��تان گرمس��ار، مدیرکل 
نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان سمنان و تعدادی 

از معاونان و مدیران بنیاد برکت برگزار شد. 
در این جلس��ه، عسکری آزاد با تأکید بر اینکه اولویت 
بنیاد برکت ایجاد اش��تغال اس��ت، گفت: عم��ده فعالیت 
ما به س��مت اش��تغال زایی س��وق پیدا کرده است. طرح 
سرمایه گذاری 300 میلیارد ریالی برای توسعه  اشتغال در 
شهرس��تان گرمسار و روستاهای تابعه از تیرماه 97 آغاز و 

تا پایان سال 98 ادامه خواهد داشت. 
رئیس هیأت مدیرهی بنیاد برکت در خصوص مشاغل 
دارای اولوی��ت در این طرح نیز افزود: مش��اغلی همچون 
پرورش دام سبک، تولید محصوالت گلخانه ای، قالی بافی، 
صنایع دس��تی، مش��اغل خانگی و روس��تایی و طرح های 
اقتصادی اجتماع محور در اولویت قرار دارند. خانواده هایی 
که امکان پرورش دام س��بک در روستاهای خود را دارند 
شناس��ایی خواهند ش��د و همچنین با تعاونی های فرش 
به ش��رط اش��تغال زایی و تضمین خری��د محصول نهایی 
قرارداد منعقد و منابع مالی مورد نیازش��ان تأمین خواهد 
ش��د. همچنین با توجه به تن��وع اقدامات انجام گرفته در 
گرمس��ار می توان نماینده ای از سوی بنیاد برکت تعیین و 
برای انجام هماهنگی های بیش تر با دستگاه های اجرایی و 

کارآفرینان در منطقه مستقر کرد. 

ب��ه گفته  رئیس هیأت مدیره  بنیاد برکت وابس��ته به 
ستاد اجرایی فرمان حضرت امام)ره(، حمایت از طرح ها و 
فعالیت های اقتصادی خانگی تا گسترش و تبدیل آن ها به 
کارگاه های صنعتی از جمله اولویت های این بنیاد است. 

جعف��ری مدیرعامل بنیاد برکت نیز در این جلس��ه با 
اش��اره به س��فر دکتر مخبر به گرمسار اظهار کرد: پس از 
این سفر همکاران ما در دو بخش مشارکت های اقتصادی 
اجتماع محور و بنگاه محور به منطقه سفرهای متعدد داشته 
و به منظور بررس��ی و شناس��ایی امکانات و ظرفیت های 
اقتصادی با بخشداران، مردم و کارآفرینان مناطق مختلف 

شهرستان گرمسار جلساتی را برگزار کرده اند. 
وی در ادام��ه افزود: نتیجه ی برگزاری این جلس��ات، 
تبیی��ن الگوها و مدل  های بنیاد برک��ت در حوزه ی ایجاد 
اش��تغال و توانمندس��ازی اقتصادی ب��ود. در حال حاضر، 
اطاع��ات مربوط ب��ه فعالیت ها و ظرفیت ه��ای اقتصادی 
هر منطقه به شکل تفکیک ش��ده در اختیار ماست و قرار 
ش��ده تا ظ��رف دو هفته ی آین��ده و پس از بررس��ی ها و 
جمع بندی های الزم، طی برنامه ای مدون به رئیس س��تاد 

اجرایی فرمان حضرت امام)ره( ارایه شود. 
جعف��ری در ادامه گفت: بخش عم��ده  فعالیت بنیاد 
برکت در گرمسار در حوزه  الگوهای اقتصادی اجتماع محور 
»آفتاب« و »آس��مان« و طرح تس��هیات محور »مهتاب« 

متمرکز خواهد بود. 
وی ب��ا تاکید ب��ر اینک��ه در طرح های اش��تغال زایی 
محدودیتی وجود ندارد، یادآور ش��د: وجود پشتیبان برای 
تضمین تأمین م��واد اولیه و خرید محصول نهایی و بیمه  
فعالیت های تولیدی و محصوالت در طرح های اشتغال زایی 
بنیاد برکت اهمیت فراوانی دارد که باید توسط مسئوالن 

شهرستان گرمسار به آن توجه ویژه شود. 
نماینده  مردم گرمس��ار در مجلس ش��ورای اس��امی 
نیز از تش��کیل چند جلس��ه با حضور فرماندار گرمسار و 
بخشداران مناطق پس از سفر رئیس ستاد اجرایی فرمان 
حض��رت ام��ام)ره( به این شهرس��تان خب��ر داد و گفت: 
برای ریش��ه کنی بیکاری در 7 روستای ایوانکی 64 طرح 
اش��تغال زایی با اعتبار 160 میلی��ارد ریال برای معرفی به 
بنیاد برکت در نظر گرفته ش��ده اس��ت که س��بب ایجاد 

اشتغال مستقیم برای 400 متقاضی کار خواهد شد. 
کاتب اف��زود: همچنین در ش��ورای اداری گرمس��ار 
جلس��اتی به منظور بررسی اش��تغال زایی در خود شهر و 
روس��تاهای مرکزی برگزار و طرح هایی تهیه ش��ده است. 
وی افزود: با پرداخت 300 میلیون ریال تس��هیات به هر 
متقاضی اشتغال، دیگر عذری برای افراد فاقد کار نمی ماند 
و می ت��وان گفت به همت بنیاد برکت تا یک س��ال آینده 

بیکاری در گرمسار ریشه کن خواهد شد.

گزارش یک

روزنامه سیاست روز 
88006969تلفنی آگهی می پذیرد

مهدی رجبی

mhd.rjb17@gmail.com

از  تصوی��ری  پی��ش  م��اه  چن��د 
س��یدعبدالملک حس��ینی حوث��ی رهبر 
انصاراهلل یمن منتش��ر شد که در قیاس با 
چهره او در آغاز جنگ عربستان علیه مردم 
بی دفاع یمن و صورت او پس از گذش��ت 
سه سال برآمده بود. تصویری که به وضوح 
نشان می داد او الغرتر، تکیده تر و شکسته تر 
از س��ه سال پیش است. یعنی در روزهایی 
که مردم یمن تحت شدیدترین تحریم های 
ظالمانه ق��رار داش��ته اند و از طرفی دیگر 
بمب ه��ای دول��ت وح��وش س��عودی و 
هم پیمانانش بر سر فقیرترین ملت منطقه 
آوار می ش��د، عبدالملک هم به مانند آنها 

زندگی کرده و رنج کشیده است.
تصویری که در آن به وضوح می توان 
به این درک رس��ید که چ��را مردم یمن 
»کم« نمی آورند و از مقاومت خود دست 
نمی کشند و علی رغم سختی های فراوان 
پای شعارها و آرمان های خود ایستاده اند.

حاال کافی است تصاویر رئیس دولت 
کنون��ی و البته »دولت قبل« را طی این 
سال ها مرور کنیم و ببینیم آقای روحانی 
در ای��ن حدود 5 س��ال مس��ئولیت چه 
تغییری در س��یمای خود داشته است و 
متوجه شویم آیا رئیس »جمهور« ایران 
هم در شرایط سخت اقتصادی، تغییری 
در چهره اش یافت می ش��ود یا نه؟ پاسخ 
واضح اس��ت. جز رن��گ ریش که حاصل 
رنگ م��و و کمی اکس��یدان ضدقرمزی 

است! اتفاق دیگری نیفتاده است. 

به عقب برگردیم!
اشتباه نشود. منظورمان خیلی عقب 
هم نیست. منظورمان سال 92 نیست که 
آقای روحانی کاندیدای انتخابات شده بود و 
مشکل مملکت را سوءمدیریت می دانست و 
منتقد نوسان روزانه و لحظه ای بازار بود. آن 
زم��ان که قرار بود با آن کلید کهنه و زنگ 
زده »آنچنان رونق اقتصادی ایجاد شود«... 
آن زمان که قرار بود هم چرخ سانتریفیوژها 
بچرخد و هم چرخ زندگی مردم. آن زمان 
که قرار بود یک »حقوق دان«، حق مردم را 

کف دست شان بگذارد! 
منظورمان سال 93 نیست که مدام 
از اوض��اع نابس��امان اقتص��ادی مملکت 
می گف��ت و »کلید« ح��ل آن  را مذاکره 
با »کدخدا« می دانس��ت و برای مذاکره 
هس��ته ای همه تاش��ش را می کرد. آن 
زمان که برخی از درون دولت به دشمن 

گرا می دادند که ما را بزند!

 حتی منظورمان س��ال 94 نیس��ت 
که ترکمان چای ترین قرارداد یک دولت 
ایران��ی )بعد از انقاب( ب��ا غربی ها امضا 
شد و قرار شد »برجام« همه مشکات ما 
را از ش��یر مرغ تا جان آدمی زاد حل کند 
و کاسباِن تحریِم بی شناسنامه ِی بی سواِد 
ب��زدِل را بیکار. همان س��الی که با دروغ 
بزرگ برجام، س��ر ملت شیره مالیده شد 
ک��ه تحریم ها می رود و ما چنین و چنان 
می کنی��م و در زیر آفتاب تابانش درخت 

گابی می کاریم!
منظورم��ان س��ال 95 هم نیس��ت 
که دول��ت تمام هم و غم خ��ود را برای 
انتخابات س��ال بعدش گذاشت تا باز هم 
بتواند بر اریکه ق��درت تکیه بزند و توپ 

هم تکانش ندهد.
منظورمان همین یک سال و یک ماه 
و چند روز پیش است. همین اردیبهشت 
پارس��ال. کافی است س��خنان همان ده 
بیس��ت روز منتهی به انتخابات حضرت 
آقای روحانی را مرور کنیم، تا دس��تمان 
بیای��د چه گفتند و حاال چه کردند. اصا 
نیازی نیس��ت که همه آن ها را بررس��ی 
کنیم. وعده های تکراری در همه شوهای 
انتخاباتی »تَکرار« می ش��د و کافی است 

ب��ه صورت رن��دوم )تصادف��ی و اتفاقی( 
یک��ی را انتخاب کنی��د و ببینید جناب 
ایش��ان چه وعده هایی دادند و االن کجا 
ایس��تاده ایم و چند درصد از آن وعده ها 
عملی شده اس��ت! البته وعده های اصلی 
مثل کنسرت و اس��تادیوم رفتن خانم ها 

در حال عملی شدن است و... .
کافی اس��ت »به عق��ب برگردیم« و 
ببینیم آنها که چشمشان را بسته بودند 
و دهانش��ان را گشوده بودند تا برای رای 
آوردن دوباره یک دولت پیر و بی برنامه و 
ُکند و بی حرکت تاش می کردند، دقیقا 
از چه دفاع می کردند؟ ببینیم »لولو«یی 
که س��اخته بودند آن افتض��اح را به بار 
آورد یا همین دولت »هلو« که قرار بود با 
انگشت جوهری بنفش جلوی نابسامانی 
اقتصادی گرفته شود، تحریم ها برنگردد، 

دالر گران نشود، و...؟

کمی به عقب برگردیم!
ح��اال آن موقع را بگذری��م. اصا آن 
موقع جو و احساس��ات غالب ش��ده بود. 
چند م��اه بعد را چه کنی��م. آن موقع که 
موسس��ات مالی و اعتب��اری »غیرمجاز« 
دارای »مج��وز« از طرِف بان��ِک مرکزِی 
دولت فخیمه پول ملت را باال کش��یدند 

چه ش��د؟ بعد از س��کوت همه »قوه ها« 
و رئی��س دول��ت در صدر آنها چه ش��د؟ 
مردم متهم ش��دند که چ��را طمع کردند 
و پول ش��ان را در این موسسات پس انداز 
کردند. چرا آن موقع کس��ی صدا مردم را 

نشنید؟
همین نشنیدن صدای مردم روزهای 
پرهیاهوی دی ماه س��ال قبل را رقم زد. 
واکن��ش دولت این بار چه بود؟ س��کوت 
و باز هم س��کوت و دس��ت آخ��ر معاون 
اول جن��اب روحانی آمارهای نادرس��ت 
اقتصادی را باور کرد و اعام کرد و دست 
آخ��ر رقب��ای انتخاباتی را باع��ث و بانی 

شلوغی ها در کل ایران دانست!

به همین هفته پیش برگردیم
تصور کنید امریکا از برجام خارج شده 
و ما قول قرار چند ماه بعد با اروپایی ها را 
می گذاریم. اوج مشکات اقتصادی است. 
قیمت اجناس بی س��ر و صدا باال می رود. 
دالر، س��که و طا نه روزانه که لحظه ای 
پرش می کند. آن وق��ت رئیس دولت ما، 
مع��اون اول و رئی��س دفترش، تیش��رت 
تیم ملی پوش��یده اند و فوتبال می بینند. 
از همه جالب ت��ر تلویزیون رئیس جمهور 
اس��ت که در همی��ن اوض��اع اقتصادی 
نسبت به چهار سال قبل حداقل 20 اینچ 

بزرگ تر شده است.

به همین چند روز پیش برگردیم
اوض��اع اقتص��ادی همچن��ان وخیم 
است. مردم و کاسب های بازار شاکی اند. 
م��ردم آبادان چندین روز اس��ت که آب 
ندارند بخورند. مردمی که به اندازه کافی 
طی س��ال های جنگ و بع��د از آن زجر 
کش��یده اند. چه از دشمن خارجی و چه 
از مس��ئوالن داخلی. حاال باید برای آِب 
خوردن )که قرار بود برجام آن را هم حل 
کند( هم بجنگند. وسط همین بلبشوها 
آق��ای رئیس جمه��ور با رئی��س دفتر و 
وزی��رش ه��وس توچال گ��ردی می کند. 
ای��ن هم��ه ی درد و غصه نیس��ت. غصه 
آنجاس��ت که در س��ال حمایت از کاالی 
ایرانی رئیس دولت همین مملکت سرتا 
پایش را با برندهای خارجی گران قیمت 

می پوشاند و تشریف می برند تله کابین!
رئیس جمهور و توچ��ال و برندهای 

خارجی و سال تولید کاالی ایرانی و...
کاش می شد فیلم وعده های روحانی 
و یار پوششی اش در انتخابات پارسال را به 
عنوان سریال طنز پخش کرد. کاش می شد 
به »برخی ها« یادآوری کرد که »اّن اهلل ال 

یُغیُِّر ما بقوم حّتي یغّیرو ما بانفسهم«. 
کاش خطاکاره��ای اردیبهش��ت ماه 
پارس��ال جرات پذیرفت��ن خطای بزرگ 
خود را داش��تند و ش��هامت عذرخواهی 

هم. کاش...

از شیخ حسن تا سید عبدالملک

آنکه شعار داد و آنکه عمل کرد

وحانی سال 92 ر وحانی سال 97 ر

مشارکت بنیاد برکت برای رفع بیکاری در شهرستان گرمسار 

نشانه گیری مردم با سالح شیمیایی، ویروس ایدز و حاال حمایت از منافقین

پاریس
پایگاه تالش های 

ضد ایرانی
سیاست روز هشدار متولیان مبنی بر تعطیلی کارخانجات را بررسی می کند؛

 دوئل مجلس و دولت
با معیشت مردم

وقتی اصالح طبان تندرو منتقد روش انتخاب رهبری می  شوند

پیگیری اهداف فتنه 78 تا 88

این روزها بیش از آنکه حرف ها در راستای کنترل بازارها و بازگشت آرامش به اقتصاد باشد
تمام حرف ها و حدیث ها به مباحث حاشیه ای معطوف شده است. 

مسائل حاشیه ای که تاکنون نه تنها دردی از اقتصاد درمان نکرده که بر در های آن نیز افزوده است
صفحه 7


