رئیس کمیته هستهای مجلس خبر داد
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از موضع انقالبیمان کوتاه نیایید؛ لطفا!

سرمقاله

عبرت عقبنشینی

لنگهکفشی در بیابان بهارستان!

مهدی رجبی
mhd.rjb17@gmail.com
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آماری که متجاوزان به یمن از افشای آن هراس دارند

مجلس سوال نمایندگان
از رئیس جمهور را اعالم وصول کرد

هالکت و زخمی شدن
 10هزار مزدور سعودی  -اماراتی

گام اول
برای پاسخگویی
به مردم

صفحه 6

برجام چه گلی به سر مردم و ایران زد؟

نسخهای که عالج ملت نیست
صفحه 5

سبک زندگی
فارس

خودم��ان هم میدانیم .میدانیم که داس��تان
این «طرح س��وال از رئیسجمه��ور» هم به دیوار
میخ��ورد .میدانیم ای��ن  80نف��ر نمایندهای که
«غی��رت» به خرج دادهاند (و مثل آن دویس��ت و
اندی دیگ��ر «بیخیال» نبودهان��د و یا با خواهش
و التماس و ع ّز و چ ّز و «دستبوس��ی» مس��ئوالن
استانی دولت خام نشدهاند) خودشان هم میدانند
که این طرح س��وال نمیتواند گرهگش��ا باش��د و
سرانجامی بهتر از «سوال»های قبلی که هوا شدند
ندارد.
ای��ن  80نماین��ده میدانن��د ،چ��ون مثل ما
میبینن��د که این مجلس خیلی وقت اس��ت که از
«در راس ام��ور» بودن افتاده اس��ت و صدایش را
«مردم» هم شنیدهاند ،اما خود حضرات گوششان
آنقدر سنگین اس��ت که هنوز فکر میکنند قرص
و محکم و چغر و بدبدن س��ر جای خود ماندهاند و
دست هیچکس هم به پایشان نمیرسد.
مجلس ما همان وقتی از راس امور بودن افتاد
که س��فره «برجام» را  20دقیق��های جمع کردند
تا برخی کاس��بهای برجام سفره عریض و طویل
خ��ود را پهن کنن��د .همان موقعی ک��ه در مقابل
بیقانونیهای روس��ای دولتها تن به «البی» داد.
همان موقع لیستهای انتخاباتی سفارشی و پولی
و رانتی بس��ته ش��د .همان موقع که نمایندگان با
چک و چانهزنی به وزرایی رای دادند که خودشان
هم میدانس��تند دردی از درد مردم دوا نمیکنند.
هم��ان موقعی که یک به اصط�لاح نماینده مالک
رای اعتماد به یک وزیر را نماز خواندن یکی دیگر
برای وزیر در بق��اع متبرکه عنوان میکرد و فریاد
میزد «اینکه برای آقای سلطانیفر دو رکعت نماز
میخوانند ،در رأی اعتماد مجلس کافی نیست!؟»
مجلس م��ا همان وقت��ی از راس ام��ور افتاد
ک��ه «ژن خوب»ها و «آقازاده»ه��ای ورم کرده از
جی��ب و جان مل��ت از وقت مجل��س و ملت برای
«ماس��تمالی» و توجی��ه «دس��تکجی» اقوام و
خاندانش��ان خ��رج کردند و طلبکاران��ه از «بخور
بخورها»یشان به عنوان سهمشان از سفره انقالب
گفتند!
مجل��س همان وقتی «هوا» ش��د ک��ه برخی
نمایندگانش امروز را نمیدیدند و «صم بكم عمي»
و از س��ر بیعقلی «رفع حصر» را خواس��ته اصلی
مردم میدانس��تند .آنها که وقت��ی مرد ِم مالباخته
جلوی مجل��س تجمع کردند ،شیش��ههای دودیِ
جیب ملت را باال میدادند و س�� ِر
ِ
اتومبیله��ایِ از
مبارک را از تلگرام و «توییتر» بیرون نمیآوردند.
ح��اال بع��د از باره��ا و بارها «البیگ��ری» و
وعده و وعید دادن ب��ه نمایندگان برای حوزههای
انتخابیش��ان اینبار این  80نفر پای سوالش��ان
ایستادهاند و علیرغم میل ظاهری و باطنی برخی
رئیس و روسای مجلس ،کار «اعالم وصول» سوال
را تمام کردند.
رئی��س دولت تا یک م��اه دیگر فرصت دارد تا
به سوال مجلس پاسخ دهد .لطفا چشمهایتان را
ببندید .من میخواهم شما را با یک سفر در زمان
به آن روز ببرم:
«رئیسجمه��ور و برخ��ی اعض��ای کابینه به
بهارس��تان میرس��ند .برخی نماین��دگان مجلس
(هم��ان وکیلالدولهها) س��ر از پا نمیشناس��ند و
از پ��ای اتومبیل تا صندلی جلوی صحن از س��ر و
کول رئیس دولت ب��اال میروند و قربان صدقهاش
میروند و به جای طراحان و امضاکنندگان س��وال
از جناب حضرت رئی��س عذرخواهی میکنند که
مجب��ور ش��ده قدم رنجه کند و به س��وال پاس��خ
بدهد .در طول برگزاری جلس��ه ه��م مدام نامه و
درخواس��ت و «التماس دعا» اس��ت که به دس��ت
همراه��ان رئیسجمهور میرس��د .س��وال خوانده
میش��ود و رئیسجمهور هم طبق قانون قرار است
به آنها پاس��خ بدهد .پاس��خهایی ک��ه هیچکس را
قانع نمیکند ،اما برخی نمایندگان مجلس وس��ط
همین س��خنان مدام «احسنت احسنت» میکنند
و قانع میش��وند و رای به اقن��اع میدهند .دوباره
دور رئیس دولت ش��لوغ میش��ود و ب��ازار عکس
ی��ادگاری و قربانصدق��ه دوباره داغ میش��ود و تا
محو ش��دن اتومبیل وی و خ��روج از پیچ مجلس،
برخی نمایندگان دس��ت ت��کان میدهند و لبخند
میزنند»
و به همین راحتی پرونده طرح س��وال بس��ته
میشود.
ام��ا ب��ا همه ای��ن حرفها و با هم��ه در راس
امور نبودن مجلس ،باز هم همینقدر خوب اس��ت
ک��ه در روزگاری که هیچکدام از مس��ئوالن قوا با
مردم ش��فاف س��خن نمیگویند و مث��ل بازیکنان
فوتبالی که پ��س از باخت حرف نمیزنند ،خود را
ممنوعالمصاحبه میکنند ،باز میش��ود یکی را به
زور آورد و از او پاسخ خواست و پرسید تا کِی قرار
است با همین دستفرمان ماشین زندگی مردم را
ب��ه «ت ِه دره» ببرید؟ تا کِی قرار اس��ت مردم آرزو
کنند ک��ه «کاش به عقب برگردیم»؟ خیلی عقب.
کاش زودتر  1400میشد!

در حالی که مواضع انقالبی و مطالبهگرانه رئیسجمهور در اتریش درباره هشدار به جهان درخصوص صادرات نفت
ایران نقل محافل بود و همه را به وجد آورده بود و پس از آن روحانی در دیدار با سفرا گفت که تنها تنگه هرمز نیست
که در صورت محدودیت صادرات نفت از سوی ایران بسته میشود و جمهوری اسالمی تنگههای بیشتری دارد ،باز
هم از این لحن مسرور شدیم و ملتی را پشت رئیسجمهوری که بعد از دیپلماسی به سراغ مطالبهگری به زبان انقالبی
رفته بود دیدیم اما از لحن سهشنبه عصر او در مقابل سفیر انگلیس دوباره یاد نرمش بیش از اندازه افتادیم
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مدافع دیروز برجام
حامی امروز تراریخته

یادداشت دو

2

دست شما بود ،مملکت را
هم هوا میکردید باد ببرد!
گزارش یک
رئیس هیأت مدیر ه بنیاد برکت خبر داد

ایجاد  10هزار شغل در  34شهر با طرحهای اجتماعمحور

رئیس هیأت مدیره بنیاد برکت وابس��ته به س��تاد اجرایی فرم��ان حضرت امام(ره)
گفت ،این بنیاد تا پایان سال  97از طریق اجرای طرحهای اجتماعمحور «مهتاب» (مدل
هادی تالش اقتصادی برکت)« ،آس��مان» (آییننامه س��رمایهگذاری مردمی و اش��تغال
نیروی انس��انی) و «آفتاب» (آییننامهی فقرزدایی و توانافزایی برکت) 10 ،هزار فرصت
شغلی در روستاها و مناطق محروم کشور ایجاد میکند.
محمود عسکریآزاد با اشاره به لزوم اشتغالزایی و ایجاد محل درآمد برای روستاییان
برای کاهش مهاجرت از روس��تاها ،گفت :واقعیت این اس��ت که از س��ال  53تا امروز ،از
 75درصد جمعیت روس��تایی در کش��ور به  26درصد رس��یدیم .ما در روستاها مشاغل
جدید ایجاد نکردیم ،به تبع آن مردم برای کس��ب درآمد از روس��تاها به ش��هرها آمدند.
برای اش��تغالزایی در روستاها و توانمندسازی اقتصادی روستاییان ،باید نگاهمان فراتر از
مشاغل سنتی موجود در روستاها باشد.
وی ب��ا تش��ریح طرحه��ای اجتماعمحور بنی��اد برکت ،با اش��اره به طرح آس��مان،
خاطرنش��ان کرد :در این طرح تش��کیل گروهه��ای محلی ،توانمندس��ازی این گروهها،
شناسایی ظرفیتهای محلی ،تش��کیل صندوقهای پشتیبان کسبوکار ،ارایه مدلهای
ی کسبوکار به افراد ،تأمین و تجدید منابع و ایجاد شرکتهای تعاونی توسعهای
توسعه 
برای پشتیبانی مشاغل ،کارهایی است که از سوی بنیاد برکت انجام میشود.
رئیس هیأت مدیرهی بنیاد برکت وابس��ته به س��تاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره)،
افزود :آنچه مهم اس��ت ،همهی کارهای ما در هماهنگی کامل با دس��تگاههای اجرایی
است .ما برای انجام بهینهی کار اشتغالزایی ،تسهیلگرانی داریم که در روستاهای هدف
با مردم صحبت میکنند ،آنها را آموزش میدهند و متناس��ب با وضع روستا ،گروههای
توس��عهای تشکیل میدهند .پس از تشکیل گروههای توسعهای ،آنها هستند که کار را
در دست میگیرند.
عسکریآزاد ،طرح آفتاب بنیاد برکت را پشتیبان طرح آسمان دانست و اذعان داشت:
در قالب این طرح نهادهای مجری را تش��کیل میدهیم و توانمند میکنیم .برای این کار
معموالً تعاونیهایی با عضویت خود روس��تاییان تشکیل میشود و بنیاد برکت با تعاونیها
به عنوان نهادهای مجری شراکت میکند .در این شراکت بنیاد  49درصد و تعاونیها 51
درصد سهم دارند .ثمرهی این شراکت احداث کارگاهها و کارخانههایی است که میتوانند
محصوالت روستایی را فرآوری ،بستهبندی ،استانداردسازی و بازاریابی کنند.
وی همچنی��ن ب��ه طرح «مهتاب» اش��اره کرد و گفت :این ط��رح در واقع مدلهای
هادی تالش اقتصادی بنیاد برکت است که مدلهای کسب و کار را دربر میگیرد .تلفیق
این س��ه طرح با یک دیگر است که در روستاها اش��تغال پایدار ایجاد میکند و روستاها
را توس��عه میدهد .مدلی که توضیح داده شد ،نتیجهی سه سال کار و پژوهش کمیتهی
تحقیق و توسعه بنیاد برکت است .همه فعالیتهایی که در گذشته و حال در ایران انجام
میشده ،بررسی شده و در نهایت به این مدل رسیدیم.
رئی��س هیأت مدی��ره بنیاد برکت ،در ادامه از برنامه این بنی��اد برای ایجاد  10هزار
فرصت شغلی در  34شهر کشور از طریق اجرای طرحهای اجتماعمحور آسمان و آفتاب
خبر داد و گفت :برای تأمین مالی این کار ،تفاهمنامهای با بانک قرضالحسنه مهر ایران
امض��ا کردی��م تا  300میلیون ریال به خانوارها و افراد متقاضی ش��غل در روس��تاها وام
بدهیم .شرایط تضمین این وام با رایزنیهای انجام شده ،برای روستاییان آسانتر شده و
وام به راحتی به خانوارهای متقاضی که حایز شرایط باشند پرداخت میشود.
وی افزود :بنیاد برکت در این طرح عمدتاً پول را به جای اینکه مس��تقیماً به افراد
ال اگر
پرداخت کند ،به سازمانهای پشتیبان میدهد تا کار از طریق آنها انجام شود .مث ً
فردی برای پرورش گوس��فند قرار است بره یا علوفه تهیه کند ،سازمان پشتیبان این کار
را میکند تا هم خرید با شرایط استاندارد انجام شود و هم تسهیالت منحرف نشود.
عس��کریآزاد سپس به پروژههای در حال اجرا در قالب طرحهای اجتماعمحور بنیاد
برکت اش��اره کرد و بیان داش��ت :در طرح آفتاب هم ما در مجموع  30پروژه داریم که
پشتیبان مشاغل ایجاد شده در طرح آسمان هستند.
وی شناس��ایی مزیتهای نسبی مناطق را از اولویتهای بنیاد برکت دانست و گفت:
ال در مناطقی که تولیداتی دارند ،سعی کردیم با تقویت و توسعه همان محصولشان،
مث ً
از آنها پشتیبانی کنیم.
رئی��س هیأت مدی��ره بنیاد برکت همچنین از احداث دو کارخانه برای بس��تهبندی،
فرآوری و برندسازی خرما در استان محروم سیستان و بلوچستان خبر داد.

