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روحانی در جمع مردم استان بوشهر:

تنها گزینه منطقه

دولت در این شرایط سخت
در کنار ملت است

قاسم غفوری
ghassem_tg@yahoo.com

ادامه در صفحه 2

پشتیبانی هوایی انگلیس
از قاتالن مردم یمن
گ�روه فرادید کش��ورهای غرب��ی در حالی ادعای
گ�زارش ویژه
حمایت از حقوق بش��ر را س��ر میدهند که در عمل نه
تنها اقدامی در این عرصه نداش��تهاند بلکه خود محور نقض حقوق بش��رند
چنانکه وزیر دفاع انگلیس به همکاری  ۲۸۲نفر از پرس��نل وزارتخانه تحت
امر او با نیروهای مسلح عربستان اعتراف کرده است.
یک رس��انه انگلیسی گزارش داده پرس��نل نیروی هوایی سلطنتی این
کش��ور به هواپیماهای ائتالف س��عودی که در حال بمباران کودکان یمنی
هس��تند خدماترس��انی میکنند .پایگاه میرور گزارش داده این موضوع را
«مارک النکستر» ،وزیر دفاع انگلیس بیان کرده است.
او اعتراف ک��رده  ۲۸۲نفر از کارکنان غیرنظام��ی وزارت دفاع انگلیس با
نیروهای مس��لح عربستان س��عودی همکاری میکنند .وظیفه این افراد ارائه
خدمات پس از فروش برای تسلیحاتی است که شرکت صنایع دفاعی «بیایئی
سیستمز» به عربستان فروخته است .ریاض ،از این سالحها برای کشتن نزدیک
به  ۶۰هزار نفر در یمن استفاده کرده است.
ادامه در صفحه 3

خون سلبریتیها با خون مسلمانان به جوش نمیآید

خودتان از این سکوت کَر نمیشوید؟!
دین مورد تأیید سلبریتیها ،جغرافیایی برجسته
مطلوبشان ،قواعد انسانی مورد پذیرششان،
نگره اومانیستیشان چیست؟ اص ً
ال براساس کدام نقشه راه،
کدام سلوک و روش انسانی مورد تأیید آنان است؟
صفحه 4

همـــــدلی
president.ir

س��ردار سرلشکر پاس��دار محمد باقری رئیس
ستادکل نیروهای مس��لح جمهوری اسالمی ایران
دیروز راهی س��وریه شد .این سفر در حالی صورت
گرفت که در باب اهداف آن نکات متعددی مطرح
شده که بخش��ی از آن بازدید از مستشاران ایرانی
و مقاومت حاضر در س��وریه اس��ت و بخشی از آن
نیز استمرار مناسبات نظامی میان تهران و دمشق
است .اما نکته بسیار مهم برگزاری نشست سهجانبه
میان مقامات ارش��د نظامی ایران ،عراق و س��وریه
است .حال این سوال مطرح میشود مطرح میشود
که این نشس��ت با چه اهدافی برگزار میش��ود چه
ضرورتی برای برگزاری آن وجود دارد؟
ب��رای پاس��خگویی به این پرس��ش بررس��ی
تح��والت منطقه و فرامنطقه امری ضروری اس��ت.
نخس��ت آنکه هر چند جبهه مقاومت توانس��ته در
کنار متحدانی همچون روس��یه بر تروریسم غلبه و
ت��ا حدود زیادی امنیت را ب��ه منطقه بازگرداند اما
همچنان بخشی از جریانهای تروریستی در منطقه
باق��ی مانده اند که نم��ود آن را در ادامه بحران در
س��وریه و عراق میتوان مش��اهده کرد .ریشههای
تروریستها همچنان حضور دارند و پاکسازی آنها
برای ثبات پایدار در منطقه ضروری است.
نکته بسیار مهم آنکه اکنون زمان بازگشت آوارگان
سوری و عراقی به کشورشان است و این خطر وجود
دارد که برخی از تروریس��تها در البهالی مهاجرین به
این کش��ورها وارد شوند لذا استمرار هماهنگی برای
مبارزه با تروریسم امری ضروری است.
دوم آنک��ه برخی از حاض��ران در منطقه نظیر
سعودی و رژیم صهیونیستی از روند برقراری ثبات
در منطق��ه ناراضی ب��وده آن را مغایر ب��ا منافع و
اه��داف خود میدانند لذا برآنند تا مانع از برقراری
امنی��ت در منطقه ش��وند که حمایت س��عودی از
تروریس��تها و نی��ز حمالت رژیم صهیونیس��تی به
س��وریه نمونه ای از این رفتارها است .رویکردهای
تهاجمی که راهکار مقابله با آنها نیز ایجاد وحدت
رویه میان مبارزان با تروریسم است.
س��وم آنکه کش��ورهای غربی در حالی ادعای
مب��ارزه با تروریس��م س��ر میدهند ک��ه در عمل
کارکردی در این عرصه نداشته اند.
تمام شواهد نشان میدهد که کشورهایی مانند
آمریکا ،انگلیس و فرانسه یا حمایت از تروریسم را اجرا
میکنند چنانکه آمریکا در حمایت از تروریستها از
بمبهای فس��فری علیه غیرنظامیان استفاده کرد و
حتی اجازه خروج از س��اکنان اردوگاهه��ا را نداده و
آنها را گروگان سیاستهای ضدسوری خود ساخته
است .آمریکا در مرزهای عراق و سوریه نیز به دنبال
ایجاد گروههای تروریستی است چنانکه شواهد نشان
میده��د که هواپیماهای آمریکای��ی در حال انتقال
داعش از س��وریه به مرزهای عراق اس��ت .در همین
حال دس��تگاههای اطالعاتی آمریکا و انگلیس نیز به
تقویت حمایتهای آمریکا از تروریستها میپردازند.
نکت��ه قابل توج��ه آنکه طی هفتهه��ای اخیر
اقدامات آمریکا علیه جبهه مقاومت به شدت افزایش
یافته که اعمال تحریم علیه گروههای مقاومت عراق
مانند الحشدالش��عبی از سوی آمریکا ،قرار دادن نام
ح��زباهلل لبنان در لیس��ت گروههای تروریس��تی،
تشدید تحریمهای اقتصادی علیه سوریه و جمهوری
اسالمی ایران و ...بخشی از این رفتارهاست.

برگی دیگر از هماهنگی غرب
با ائتالف سعودی آشکار شد

صفحه 2

رئیس کمیس��یون امنی��ت ملی مجلس با بی��ان اینکه هنوز
بسیاری از کش��ورهای اروپایی برای پیوستن به اینستکس تعلل
میکنند ،گفت :اینستکس همه انتظارات ما را برآورده نمیکند.
حش��متاهلل فالحتپیش��ه درب��اره آخرین وضعی��ت اجرای
«اینس��تکس» ،اظهار داشت :بنده اخیرا ً دیدارهایی با نمایندگان
چند کشور اروپایی داشتم و در اینباره مطالبی مطرح شد.
وی ادامه داد :صرفاً آلمان ،فرانس��ه و انگلیس به دنبال اجرای
س��ازوکار اینستکس هستند؛ هر چند که این کشورها هم همواره
به ویژه در زمان مذاکرات هس��تهای نش��ان دادند که مناسبات و
مالحظات خاصی با آمریکا دارند.
رئیس کمیس��یون امنیت ملی و سیاس��ت خارجی مجلس با
تاکید بر اینکه کل مبادالت ما با اروپا نباید محدود به سه کشور
مذکور ش��ود ،تصریح کرد :هر چند که آلمان ،فرانس��ه و انگلیس
قویترین کش��ورهای اروپایی هس��تند اما انتظار ما این است که
س��ازوکار اینستکس ش��امل کل اتحادیه اروپا باشد نه تروئیکای
اروپایی (آلمان ،فرانسه و انگلیس).
فالحتپیش��ه با بیان اینکه اینستکس س��ازوکاری تروئیکایی
است ،افزود ۱۵ :سال است که از اصل تروئیکا در مناسبات هستهای
ایران و غرب گذشته است و در شرایط فعلی همه کشورهای اروپایی
باید به سازوکارهای غرب در روابط با ایران بپیوندند.
وی با اش��اره ب��ه اینک��ه ایتالیا ،اس��پانیا و یون��ان از جمله
کشورهایی هس��تند که در پیوستن به اینس��تکس تعلل زیادی
میکنند ،گفت :علیرغم اینکه اینس��تکس هم��ه انتظارات ما را
برآورده نمیکند ،اما هر گامی که از سوی اروپاییها در این راستا
صورت گیرد ،ضربهای به تکجانبهگراییهای آمریکاست.

کودکان خانههای کا هگِلی سیستان
میزبان عیدانه مهرورزان
گزارش یک

فالحتپیشه مطرح کرد؛

تعلل اروپا در اجرای اینستکس
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«برکت» جزیر ه هرمز با اقتصاد مردمی
بنیاد برکت وابس��ته به س��تاد اجرای��ی فرمان حضرت
امام(ره) در طول یکس��ال گذشته با تمرکز بر مقول ه اقتصاد
مقاومت��ی و مردمی اق��دام ب��ه توانمندس��ازی اقتصادی و
اجتماعی جزیرهی هرمز کرده است.
با حضور سعید جعفری مدیرعامل بنیاد برکت و محمود
عس��کری آزاد رئیس هیأت مدیر ه این بنیاد ،عالوه بر بازدید
از پروژهه��ای اش��تغالزایی ،عمران��ی و زیربنایی در دس��ت
اق��دام بنیاد برک��ت ،چند پروژه از جمل��ه اولین هتل جزیره
به بهرهبرداری رسید .ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) از
طریق بنیاد برکت با تهی ه سند محرومیتزدایی و پیشرفت و
آبادانی همهجانبهی جزیر ه هرمز ،از ابتدای س��ال  97بهطور
جدی توانمندس��ازی اقتصادی و اجتماع��ی این جزیره را با
تمرکز بر اقتصاد مردمی و مسئولیتپذیری و مشارکت مردم
بومی منطقه در دستور کار قرار داده است.
دهکده صنایع دس��تی برکت جزیره هرمز از جمل ه این
پروژههاست که به همت خود مردم منطقه و ب ه ویژه زنان با
هدایت ،راهبری و حمایت بنیاد برکت و با توجه به الگوهای
توانمندس��ازی و اش��تغالزایی ای��ن بنیاد ب��ه بهرهبرداری
رس��یده و در حال فعالیت است 17 .گروه  15نفره از بانوان
هرم��زی با توجه به ظرفیتهای باالی جزیره در حوز ه تولید
صنایعدستی با حمایت بنیاد برکت شکل گرفته ،فعال شده
و آموزش دیدهاند و در حال فعالیت در این بخش هس��تند.

محص��والت تولید ش��ده در دهک��ده صنایعدس��تی برکت
جزیرهی هرمز میتواند جایگزین بس��یاری از کاالهایی شود
که از جنوب ش��رق آسیا وارد کشور میشود .این محصوالت
که حاصل دس��ترنج و هنر زنان هرمزی اس��ت حتی قابلیت
صادرشدن به سایر کشورها را نیز دارد .بنیاد برکت وابسته به
ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره)رساندن این محصوالت
به بازارهای هدف را در دستور کار دارد.
این بنیاد در چند ماه گذش��ته بیش از  1500نفرساعت
آموزش برای توانمندسازی و ترغیب و تشویق مردم هرمز به
فعالیت و مشارکت در فعالیتهای توانمندسازی اقتصادی و
اجتماعی داشته است.
همچنین توس��عه صنعت گردش��گری و بومگردی هم با
توجه به جذابیتهای طبیعی جزیر ه هرمز مورد توجه ویژه قرار
گرفته و در همین راس��تا ،اولین هتل جزیره در جریان س��فر
وزیر کشور ،مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره بنیاد برکت مورد
بهرهبرداری رسمی قرار گرفت .این هتل توسط بخش خصوصی
و با تسهیالت  22میلیارد ریالی بنیاد برکت ساخته شده است.
بنیاد برکت همچنین در ادامه نهضت ایجاد اش��تغال در
مناطق محروم تا به امروز  450طرح اشتغالزایی را در قالب
مدلهای اقتصادی «سحاب» و «آسمان» به شکل مستقیم
در جزیر ه هرمز به بهرهبرداری رس��انده است .تعداد شاغلین
در ای��ن طرحها عالوه بر کس��انی اس��ت ک��ه در طرحهای
عمرانی و زیربنایی بنیاد برکت مش��غول به فعالیت هستند.
در حال حاضر معضل بیکاری در جزیر ه هرمز بهطور اساسی

ریش��هکن شده و میتوان گفت که این جزیره به نیروی کار
غیربومی نیاز دارد.
بنیاد برکت این طرحهای اش��تغالزایی را با دو رویکرد
شناس��ایی زمینههای ایجاد اش��تغال و فعال ک��ردن مردم
منطقه در جزیره هرمز به بهرهبرداری رس��انده یا در دس��ت
اقدام دارد .همچنین تا به امروز  250نفر در زمینه حملونقل
مسافران در این جزیره مشغول به کار شدهاند.
بهسازی بافتهای فرسوده ،احداث نوار ساحلی ،تعویض
لولههای انتقال آب ،تأمین روشنایی ،خانههای گردشگری و
بومگردی و رینگ دور جزیره از جمله اقدامات و فعالیتهای
عمرانی و زیربنایی بنیاد برکت وابسته به ستاد اجرایی فرمان
حضرت امام(ره) در هرمز است.
همچنین با توجه به تأکیدات ستاد اجرایی فرمان حضرت
امام(ره) مبنی بر حفظ محیطزیس��ت و و با عنایت به تعداد
زیاد گردش��گران ،جمعآوری و تفکیک زبالهها و پسماندهای
جزیرهی هرمز در حال انجام اس��ت .از سوی دیگر ،بهسازی
نوار ساحلی جزیره به پایان رسیده و احداث رینگ دور جزیره
که برای پیادهروی و دوچرخهسواری گردشگران تدارک دیده
ش��ده نیز ،تا پایان اردیبهش��ت س��ال  98مورد بهرهبرداری
خواه��د گرفت .با فعالیتهای یکس��اله و هزینهکرد بالغ بر
 400میلیارد ریال توسط بنیاد برکت وابسته به ستاد اجرایی
فرمان حضرت امام(ره) در جزیره هرمز و مش��ارکت و همت
مردم منطقه برای س��اختن آیندهای بهتر و فردایی روش��ن،
چهر ه این جزیره قابل قیاس با سال گذشته نیست.

