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فضای رسانه ای جهان طی روزهای اخیر با یک 
کلید واژه به نسبت تکراری همراه شده و آن تکرار 
اتهام زنی علیه جمهوری اسالمی ایران است. عادل 
الجبیر وزیر خارجه س��عودی، ایران را به س��اخت 
بمب هس��ته ای متهم و ادعا دارد که جهان باید در 

برابر این رفتارهای ایران ایستادگی کند. 
 پومپئو وزیر خارجه آمریکا در حالی به غرب آسیا 
آمد که در دیدار با سران کشورهای عربی نظیر اماراتی ها 
هدف از سفرش را اجماع منطقه علیه جمهوری اسالمی 
عنوان کرد. او ادعا کرد که اتحادی مهم با کش��ورهای 
عربی علیه ایران ایجاد شده و از اروپا نیز خواسته که با 

این سیاست آمریکایی همراهی کنند. 
ترام��پ رئیس جمهور آمریکا نی��ز درحالی در 
نشس��ت ناتو و س��پس انگلیس حضور یافت که او 
نیز محور ادعاهایش، اته��ام زنی به ایران بوده و در 
چندین س��خنرانی و گفت وگو ای��ران را به بحران 
س��ازی در منطقه متهم و بر ش��دت تحریم ها علیه 
ته��ران تاکید کرد البته او جمله ای جالب توجه نیز 
داش��ت و آن اینکه رفتار ایرانی ها نسبت به آمریکا 
بهتر شده و در آینده تهران با او تماس خواهد گرفت 
و خواستار گفتگو می شود. ترامپ ادعا کرده در دیدار 

با پوتین درباره ایران نیز صحبت خواهد داشت.
سران رژیم صهیونیس��تی نیز پای ثابت اتهام 
زنی به ایران هس��تند چنانکه نتانیاهو نخست وزیر 
صهیونیستی بار دیگر تجاوز ارتش صهیونیستی به 

سوریه را به اقدام علیه ایران نسبت داده است. 
حال این س��وال مطرح می ش��ود که اهداف این 
ادعاها چیست و چرا در مقطع کنونی به تشدید به این 
مواضع پرداخته اند؟ این جوسازی ها در حالی صورت 
گرفته که چند تحول مهم قابل توجه اس��ت. اوال در 
مع��ادالت منطقه چند تحول مهم روی داده اس��ت. 
در سوریه ارتش توانسته منطقه استراتژیک درعا در 
مرزهای اردن را از تروریست ها پاکسازی کرده است 
چنانکه آمریکا برای پنهان سازی این پیروزی، اقدام 

به کشتار مردم »البوکمال« در دیرالزور کرد. 
در فلسطین به رغم آنکه صهیونیستها میلیاردها 
دالر صرف هزینه های نظامی کردند در روزهای اخیر 
مقاومت فلسطین توانسته پاسخ موشکی گسترده ای 
به تجاوزات صهیونیستها بدهد که شکست سیستم 

موشکی گنبد آهنین را دوباره آشکار ساخت. 
در یمن نیز به رغم جنایات گس��ترده امارات و 
عربستان نتوانسته اند مقاومت مردم و ارتش را در هم 
شکسته و در منطقه »الحدیده« شکست سنگینی را 
متحمل شده اس��ت. در همین حال ناتوانی آمریکا، 
صهیونیستها و س��عودی در  تحمیل دولت به عراق 
و لبن��ان را نیز به این ناکامی  ه��ا باید افزود چنانکه 
برخی گزارش ها بخشی از بحران های اخیر در عراق 

را برگرفته از تحرکات این ائتالف می دانند.
دومین نکته مهم در تحوالت منطقه را توس��عه 
روابط ایران با روس��یه و چین تش��کیل می دهد که 
اس��اس آن نیز سفر والیتی مش��اور بین الملل مقام 
معظم رهبری به روس��یه و چین بوده که با توافقات 
بسیاری همراه بوده است. در حالی که غرب با تحریم 
و تهدید کشورهای عربی و صهیونیستها با وعده های 
سیاس��ی و اقتصادی به دنبال دوری مسکو و پکن از 
تهران بوده اند، این توس��عه همکاری شکس��ت این 
طراحی را به همراه داش��ته است؛ به ویژه اینکه این 
همگرایی در آستانه دیدار امروز ترامپ و پوتین روسای 
جمهوری آمریکا و روسیه صورت گرفته که شکست 
زودهنگام جوسازی ها مبنی بر توان ترامپ برای تغییر 

رفتار مسکو در قبال ایران را نشان می دهد.
س��ومین مس��اله مهم در این روزها س��ومین 
س��الگرد برجام اس��ت. تقویم نش��ان می دهد که 
تواف��ق برجام در 24 تیرماه 1394 میان جمهوری 
اس��المی ای��ران و گ��روه 1+5 به امضا رس��ید تا 
طرفی��ن به تعهدات خود عمل کنند. کارنامه س��ه 
س��ال برجام نشان می دهد که به رغم اجرای تمام 
تعهدات ای��ران، طرف مقابل به ویژه آمریکا و اروپا 
هی��چ تعهدی را اجرایی نک��رده اند و صحبت های 

آنها در حد شعار و حرف بوده است. 
جالب توجه آنکه تمدید دوره 10 ساله تحریم های 
ایران توسط اوبامایی صورت گرفت که ادعای اجرای 
برجام را داشت حال آنکه میراث وی برای ترامپ عدم 
تعهد پذی��ری و نقض مکرر تعهدات آمریکا می تواند 
ارزیابی ش��ود. در نهایت نیز ترامپ در اردیبهش��ت 

1397 خروج آمریکا از برجام را اعالم کرد. 
جال��ب توجه آنک��ه اروپا نیز در ط��ول 2 ماه 
فرصت موجود برای دادن راهکارها و تضمین های 
عمل��ی مبن��ی بر اج��رای تعهدات خ��ود و آمریکا 
در برج��ام اقدامی صورت نداده اس��ت. اکنون در 
س��ومین س��الگرد برجام یک اصل آش��کار است و 
آن بی تعهدی آمریکا و اروپا در قبال تعهداتش��ان 
و نیز رس��وا ش��دن آنها نزد ملت با ایران مبنی بر 
واهی ب��ودن ادعاهای مطرح ش��ده درباره کارکرد 
برجام برای حل مشکالت ایران است. جالب توجه 
آنکه غرب ادعا داش��ت که برجام می تواند الگویی 
برای سایر مسائل از جمله مسائل موشکی ایران و 

تحوالت غرب آسیا باشد.
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با مشارکت بنیاد برکت اشتغال زایی اجتماع محور روستایی شتاب گرفت 
 با مش��ارکت بنیاد برکت وابس��ته به س��تاد اجرایی فرمان حضرت ام��ام)ره(، روند 

اشتغال زایی اجتماع محور روستایی شتاب گرفت. 
براس��اس تفاهم نامه ی منعقدش��ده بین بنیاد برکت وابس��ته به ستاد اجرایی فرمان 
حض��رت امام)ره( و بانک قرض الحس��نه ی مه��ر ایران، بالغ بر 150 میلی��ارد تومان وام 
قرض الحس��نه به طرح های اش��تغال زایی اجتماع محور بنیاد برکت در روستاها و مناطق 

محروم اختصاص یافته است. 
رویکرد س��تاد اجرایی فرمان حضرت امام)ره( در حوزه ی اش��تغال و توانمندسازی 
اقتصادی، نگاهی سیس��تماتیک به ویژه در مناطق محروم، کم تر توسعه یافته و روستایی 
اس��ت تا منابع، منجر به تولید، ایجاد اش��تغال و درآمد پایدار شود. این ستاد با توجه به 
دغدغه های مقام معظم رهبری در حوزه ی اش��تغال و اقتصاد مقاومتی، توجه ویژه ای به 
این موضوع دارد و تمرکز خود را روی این حوزه قرار داده است تا نتیجه ی فعالیت ها به 

اشتغال پایدار در مناطق محروم و روستاها منجر شود. 
در همین راستا، بنیاد برکت به نمایندگی از ستاد اجرایی فرمان حضرت امام)ره( از 
حدود 2 س��ال قبل مطالعاتی را انجام داده و به چارچوبی از حیث منابع و بحث نظری 
رس��یده است و امروز در کنار الگوهای مش��ارکتی در بنیاد برکت، شاهد عملیاتی شدن 
الگوی مشارکتی در جوامع محلی به ویژه در روستاها و مناطق محروم در زمینه ی ایجاد 

اشتغال پایدار هستیم. 
مدیرعامل بنیاد برکت، عملیاتی ش��دن طرح های »آسمان« و »آفتاب« را در همین 
راس��تا توصی��ف کرده و می گوید: باید بتوانیم مش��ارکت جوامع محل��ی را با اجرای این 
طرح ها جلب کنیم و با توانمندسازی اقتصادی و اجتماعی مردم و با شناسایی مزیت های 
اقتصادی هر منطقه در جامعه ی هدف، تولید، توزیع و بازاریابی را به شکل یک زنجیره ی 

کامل داشته باشیم. 
بنابر گزارش های دریافتی، تفاهم نامه ی فوق تاکنون در شهرستان های نهبندان، هامون، 
س��رخس، تکاب و راور اجرایی شده اس��ت و متقاضیان دارای شرایط در حوزه های مشاغل 
اجتماع محور روس��تایی و خانگی مانند پرورش دام سبک، قالی بافی، کارگاه خیاطی، تولید 
پوشاک و پارچه بافی از تسهیالت قرض الحسنه بهره مند شده اند. براساس این گزارش تاکنون 
تعداد 435 نفر در زمینه ی قالی بافی، 420 نفر در حوزه ی پرورش دام سبک، 140 نفر در 
عرصه ی پارچه بافی و 70 نفر برای تجهیز کارگاه خیاطی و تولید پوشاک در شهرستان های 

مذکور از تسهیالت قرض الحسنه ی اشتغال زایی بنیاد برکت استفاده کرده اند. 
ای��ن تس��هیالت برای توانمندس��ازی روس��تاها، ایجاد اش��تغال و با ه��دف تقویت 
زمینه های کس��ب وکارهای روس��تایی، رفع بیکاری و تأمین معیش��ت پای��دار مردم، با 
هدای��ت، برنامه ریزی و نظارت بنیاد برکت و براس��اس الگوه��ای کارآفرینی این بنیاد با 
عاملیت بانک قرض الحسنه ی مهر ایران در اختیار روستاییان واجد شرایط قرار می گیرد. 
خوش بختان��ه این ش��یوه  تاکنون به ش��کل قابل توجهی نتایج مثبتی در ایجاد اش��تغال 

روستایی داشته است. 
بنابر این گزارش ها، حدود یک س��وم جمعیت کش��ور در مناطق روس��تایی زندگی 
می کنند. اغلب این مناطق فعالیت اقتصادی پویا و هدف مندی ندارند، در حالی که بخش 
اقتصاد روس��تایی ظرفیت های بالقوه ی زیادی دارد که با هدایت و برنامه ریزی مناس��ب 
می تواند س��هم خود را در کل اقتصاد کش��ور ایفا کند. بر همین اس��اس، توانمندسازی 
اقتصادی روستاها و مناطق محروم کشور یکی از راهکارهای مهم برای رسیدن به اهداف 
اقتصاد مقاومتی مورد تأکید رهبر معظم انقالب اس��ت، که توس��ط ستاد اجرایی فرمان 

حضرت امام)ره( به طور جدی دنبال می شود. 
رییس هیأت مدیره ی بنیاد برکت وابس��ته به س��تاد اجرایی فرمان حضرت امام)ره( 
با بیان این که برای حل مش��کل اشتغال در روستاها نزدیک به دو سال مطالعه در بنیاد 
برک��ت انج��ام گرفته، اظهار می دارد: م��ا برای این کار دو طرح به نام های »آس��مان« و 
»آفتاب« ارایه داده ایم.  طرح آس��مان توس��عه ی مش��اغل خانگی ب��ا روش علمی و فنی 
است، طرح آفتاب هم برای استاندارد کردن، بسته بندی، آماده سازی، فرآوری و بازاریابی 
محصوالت طراحی ش��ده اس��ت و قرار است فعالیت های خانگی روس��تایی را در سطح 

استان و منطقه و حتی صادرات خارجی پشتیبانی کند. 
وی با بیان این که برای آموزش روستاییان برنامه ریزی شده و برای هر کدام از مشاغل 
مدل کسب و کار طراحی شده است، افزود: این طرح ها از طریق تسهیل گرانی که آموزش 
می بینند و در این طرح به کار گرفته می شوند به مردم آموزش داده می شود و در آخر کار 

با اختصاص منابع مالی که به شکل وام قرض الحسنه اعطا می شود، کلید می خورد.

گزارش یک

به همین سادگی سه سال از روزی که تلویزیونها 
صحنه امضای تیم مذاکره کننده ایران با گروه موسوم 

به 5+1 را پخش کردند و تمام برنامه های خود را به 
پخش بیانیه ای عجیب اختصاص دادند که طی آن 
ظریف به عنوان نماینده جمهوری اسالمی در کنار 
موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا 
متنی را قرائت کرد که تفسیرهای آن در داخل از 
سوی مذاکره کنندگان و حامیان دولت این نوید را 

می داد که همه مشکالت حل خواهد شد. یکی اصرار 
می کرد که بارشهای اخیر بابت رفع تحریم ابری 

است!!! و دیگری آب خوردن را به امضای برجام ربط 
می  داد، یکی دیگر مشکل ریزگردها را نیز حل شده 
می دید و می گفت برجام که اجرایی شود همه چیز 
حل خواهد شد. اما امروز... در سومین سال برجام 

اوضاع از چه قرار است؟!

رهبر انقالب اسالمی در نشست با رئیس جمهور و اعضای هیئت دولت
 با اشاره به لزوم تهیه نقشه راه اقتصاد کشور:

مردم باید احساس 
آرامش و ثبات کنند 

دولت باید در مقابل مشکالت 
با تحرک و احساس مسئولیت مضاعف عمل کند

سالم صبح بدون تحریم! 
چطوری خوش خیال؟!

آیینه عبرت
لزوم تدریس برجام واقعی 

در مدارس آیندگان!
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