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سرمقاله

بنی��اد برکِت س��تاد اجرای��ی فرمان حضرت ام��ام)ره( در 
حال اج��رای فرآیند راه اندازی 1800 طرح اش��تغال زایی 
در اس��تان کرمانشاه اس��ت. این طرح ها تا چند ماه آینده 
تکمی��ل و به پایان می رس��ند. بهره ب��رداری از این تعداد 
طرح اش��تغال زایی، ایجاد بیش از 3 هزار فرصت ش��غلی 
را به دنب��ال دارد.به گزارش روابط عمومی بنیاد برکت، از 
1800 طرح اشتغال زایی مذکور، یک هزار طرح تا به امروز 
ب��ه بهره برداری رس��یده و 800 طرح دیگر هم در ش��رف 

راه اندازی است و تا چند ماه آینده تکمیل خواهند شد.
بر اس��اس این گزارش، پس از وقوع زلزله ی سرپل ذهاب، 
بنیاد برکت از طرف ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره( 
مأموریت یافت که اش��تغال های روستایی از دست رفته در 
اثر زلزله را احیا کند. در این راس��تا و در اولین گام، 315 
طرح اش��تغال زایی در مناطق زلزل��ه زده به خصوص برای 
زنان سرپرس��ت خانوار ایجاد شد. تس��هیالت واگذارشده 
برای اجرای این طرح های اش��تغال زایی به شکل بالعوض 

ب��ود. در گام دوم و با انعقاد تفاهم نامه ای میان بنیاد برکِت 
ستاد اجرایی فرمان حضرت امام)ره( و کمیته ی امداد امام 
خمینی)ره(، ایجاد 500 طرح اش��تغال زایی در قالب مدل 
اش��تغال زایی اجتماع محور برکت، تحت عنوان »سحاب« 
)سرمایه گذاری حمایتی اشتغال زایی برکت( در دستور کار 
قرار گرفت. این تعداد طرح اشتغال زایی با همکاری مشترک 
تس��هیل گران بنیاد برکت و کارشناسان اشتغال کمیته ی 
امداد امام خمینی)ره( به بهره برداری رسید. در گام سوم و 
پس از اجرای موفق این تفاهم نامه، با اضافه شدن متممی 
ب��ه آن، ایجاد یک ه��زار طرح اش��تغال زایی اجتماع محور 
دیگر در تمام نقاط اس��تان کرمانش��اه هدف گذاری شد تا 
در قالب مدل اجتماع محور س��حاب راه اندازی  شود.  با طی 
ش��دن فرآیند شناس��ایی، آموزش و اعطای تسهیالت به 
متقاضی��ان، این تعداد طرح اش��تغال زایی نیز تا چند ماه 
آین��ده به بهره برداری کامل خواهد رس��ید. با راه اندازی و 
بهره برداری از این 1800 طرح اشتغال زایی، بیش از 3 هزار 

فرصت شغلی در سراسر اس��تان کرمانشاه ایجاد می شود. 
می��زان اعتبار تخصیص یافته برای ایج��اد این تعداد طرح 
اشتغال زایی، بالغ بر 1500 میلیارد ریال است. با توجه به 
گسترش طرح های اشتغال زایی و تحت پوشش قرار دادن 
تمامی شهرستان ها و مناطق محروم استان کرمانشاه، بنیاد 
برکت در دومین دوره ی آموزش تس��هیل گران اقتصادی و 
اجتماعی که در تیر ماه برگزار می ش��ود، آموزش تعدادی 
تس��هیل گر را برای استان کرمانش��اه در دستور کار خود 
قرار داده اس��ت.1800 طرح اش��تغال زایی بنیاد برکت در 
استان کرمانشاه در 20 رسته ی شغلی از جمله پرورش دام 
سبک و سنگین، خیاطی، پرورش بوقلمون، صنایع دستی 
و ... ایجاد ش��ده اس��ت. گفتنی اس��ت، بنیاد برکِت ستاد 
اجرایی فرمان حضرت ام��ام)ره( با هدف محرومیت زدایی 
و توانمندس��ازی اقتص��ادی و اجتماع��ی مناطق محروم، 
نهضت اش��تغال زایی و ایجاد فرصت های کسب وکار را در 

این مناطق راه اندازی کرده است.

اجرای 1800 طرح اش�تغال  زایی بنیاد برکت در کرمانش�اه

س��رنگونی پهپاد فوق پیش��رفته آمریکا در آس��مان 
جمهوری اس��المی ایران با موشک س��وم خرداد از 

نقشه ایاالت متحده علیه کشورمان جلوگیری کرد.
اکنون که پهپاد گلوبال  هاوک نابود شده و سران رژیم 
آمریکا در یک رسوایی سیاسی و نظامی گرفتار شده 
اند، ابعاد دیگری از اقدام تجاوزگرانه رژیم تروریستی 

ایاالت متحده آشکار شده است.
حضور پهپاد جاسوس��ی آمریکا ک��ه از خاک امارات 
ب��ه پرواز در آمده و با همراهی یک فروند هواپیمایی 
نظامی دیگر به حریم هوایی جمهوری اسالمی ایران 
تجاوز کرده اس��ت، نه یک اش��تباه ناوبری است و نه 
یک عمل تحریک کننده بلکه اقدامی بود برای انجام 
عملیات��ی نظامی علیه همان س��ه هدفی که ترامپ 
به آن اش��اره کرده  اس��ت. چنین پهپادهایی بنا بر 
گفته کارشناس��ان نظام��ی دنیا، نه قابل س��رنگون 
کردن اس��ت و نه رهگیری از سوی رادار، اما با توجه 
ب��ه چنین ویژگی  های��ی، هم رادارهای س��امانه  های 
پدافندی نیروهای مسلح ایران آن را رهگیری کرده 
و هم موش��ک پدافند س��وم خرداد آن را س��رنگون 
نموده اس��ت. ورود این پهپاد و یک فروند هواپیمای 
جاسوس��ی نظامی با سرنشین به حریم هوایی ایران 
با تص��ور رادار گریز ب��ودن آنها، ب��رای جمع آوری 
اطالعات نظامی از مراکز حساس نظامی، تأسیسات 
و مراکز هسته ای صورت گرفته تا در صورت دریافت 

اطالعات الزم، عملیات علیه این اهداف انجام شود.
اما با س��رنگون ش��دن پهپ��اد گلوبال  ه��اوک ، همه 
محاس��بات ایاالت متح��ده در این برنام��ه ریزی به 
هم خورد، آمادگی کامل نیروهای مس��لح جمهوری 
اسالمی ایران به ویژه یگان  های پدافندی، توانست با 
واکن��ش بجا و قاطع از ادام��ه عملیاتی که نیروهای 

آمریکایی طراحی کرده بودند جلوگیری کند.
آمریکا بر اساس آنچه که دونالد ترامپ رئیس جمهور 
این کشور اعتراف کرده، سه هدف را در نظر داشت، 
اهدافی که اگر عملیات پهپاد جاسوس��ی با موفقیت 

انجام می شد، صورت می گرفت.
ترامپ برای توجیه شکس��ت خود در این عملیات به 
دروغ ادعا کرده است که پس از سرنگون شدن پهپاد 
جاسوس��ی آمریکا، دستور حمله به 3 سایت ایران را 
داده است، اما 10 دقیقه پیش از حمله دستور توقف 
صادر کرده آن هم به خاطر جلوگیری از کشته شدن 
150 نفر در حمله تجاوزگرانه به سه سایت ایران! باور 
پذیر نیس��ت که دنالد ترام��پ رئیس جمهور آمریکا 
نگران جان باختن مردم عادی یا افرادی از نیروهای 
مسلح ایران باشد! او سعی دارد از این شکست برای 
خود یک فرصت ایجاد کند و ژس��ت انساندوستانه از 

خود به افکار عمومی جهان نشان دهد.
آمریکا در عملیات جاسوس��ی پهپ��اد 200 میلیون 
دالری گلوبال  ه��اوک، نیروه��ای مس��لح جمهوری 
اس��المی ایران را مح��ک زد، این مح��ک به قیمت 

رسوایی برای ایاالت متحده تمام شد.
س��رنگونی پهپاد آمریکایی و هش��دار به هواپیمای 
هم��راه او که حامل 35 نظام��ی آمریکایی بود برای 
ژنرال  های پنتاگون پیام روش��نی داشت، پیام دقیق 
و قاب��ل فهم بود، اگر پیش��رفته تری��ن جنگنده  ها و 
بم��ب افکن  های آمریکایی همچ��ون اف35 و ب52 
قصد حمله داشته باشند، به راحتی اهداف مناسبی 
برای موش��ک  های ویرانگر یگان  های پدافندی ایران 
خواهند بود. اکنون که واکنش قاطع نیروهای مسلح 
کش��ورمان همراه با خونسردی کامل مقابل دیدگان 
مقامات نظامی و سیاسی آمریکایی قرار گرفته است، 
می بینیم که نه تنها ایاالت متحده جرأت پاس��خ به 
سرنگونی پهپاد خود را ندارد، بلکه با عقب نشینی از 
سیاست جنگ طلبانه علیه جمهوری اسالمی ایران 
سعی دارد آرامش را بازگرداند در حالی که وضعیت 
و ش��رایط در ایران با وجود تجاوز نظامی آمریکا که 
منجر به س��اقط ش��دن پهپاد آمریکایی شد، بسیار 
آرام و عادی اس��ت و مردم بدون نگرانی از تهدیدات 
آمریکا به زندگی عادی خود می پردازند، در حالی که 
دولت و سران رژیم آمریکا به خاطر اقدام تجاوزگرانه 
علیه ایران تحت فشار است و افکار عمومی آمریکا و 

دنیا نیز علیه ایاالت متحده موضع گرفته است.
عملیات پهپاد جاسوس��ی آمریکا ب��ه مانند عملیات 
نظام��ی ای��ن کش��ور در طب��س ب��ود، در آن زمان 
ش��ن  های صحرا، نیروهای آمریکای��ی را زمین گیر 
کرد اما اینبار چش��مان بیدار پدافند هوایی نیروهای 
مس��لح کش��ورمان از ادامه یک توطئ��ه و عملیات 
نظامی جلوگیری کرد که باعث خواهد شد نیروهای 
آمریکا تا مدت  ها دچار س��رگیجه شوند. اکنون زمان 
قدرتنمایی جمهوری اسالمی ایران است. ایران دیگر 
دست و پا بسته نیس��ت و می تواند دشمن را د رهر 
نقط��ه هدف قرار ده��د. آمریکایی  ها اکنون بیش��تر 
متوجه ش��دند ک��ه اگر بیش از آنچه ک��ه در بامداد 
پنج شنبه دست از پا خطا کنند، پاسخ  های قاطع تر 
و ویرانگرتری را دریافت خواهند کرد. موش��ک سوم 
خرداد، که پهپاد فوق پیش��رفته آمریکا را س��رنگون 
کرد، از همان موش��ک هایی اس��ت که برایان هوک 
مسئول مرکز اقدام علیه ایران، آنها را فتوشاب اعالم 
کرده بود. اکنون درد برخورد موش��ک س��وم خرداد 
هوک و دیگر مقامات رییم آمریکا را به خود می آورد 

و باور می کنند که فتوشاپی در کار نیست.

محمد   صفری

m.director80@yahoo.com

موشک سوم خرداد فتوشاپ نبود!
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رئیس قوه قضاییه:

مبارزه با تبعیض و فساد برنامه 
اصلی قوه قضاییه است 
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توکلی:

زمان بررسی پالرمو به رفتار 
ترامپ بستگی دارد

3

ناتوانیومنتانساندوستییانکیها
رسوایی دروغ حراست از جان 150 ایرانی و ممانعت ترامپ از حمله با مروری بر جنایات آمریکا

طغیانعلیهسرمایهداریبدونتوقف
جنبش جلیقه زردها به ایستگاه ۳۲ رسید

دامادها طبقه جدید 
در آقازادگی هستند

ماهاتیر محمد: 
این آمریکاست که ایران را 

تحریک می کند
نخس��ت وزیر مالزی با بیان اینکه این آمریکاست که اقدامات 
تحریک آمیز در خلیج فارس انجام می دهد، تاکید کرد ترامپ 

یک دوره دیگر انتخاب شود، کل دنیا آسیب می بیند.
نخس��ت وزیر مالزی درباره حوادث اخیر پیش آمده در خلیج 
فارس اظهار داشت، این آمریکاست که در حال تحریک کردن 
ایران اس��ت و خطر فزاینده محاسبات غلط می تواند منجر به 
»جنگ جهانی« شود. »ماهاتیر محمد« در گفت وگو با شبکه 
خبری »س��ی ان بی س��ی« در »بانکوک« و در پاس��خ به این 
سئوال که چه کشوری مسبب اتفاقات اخیر است، گفت: »فکر 
می کنم تا آنجا که در جریان هس��تم این آمریکا است که همه 

اقدام های تحریک کننده  را انجام می دهد.«
وی در ادامه افزود: »آن ها نخس��ت از معاهده هسته ای خارج 
شدند و اکنون کشتی های جنگی به خلیج فارس اعزام می کنند 

و کارهایی انجام می دهند که ایران را تحریک می کند.«
بر اساس این گزارش، تنش بین آمریکا و ایران روز پنج شنبه 
با س��رنگون شدن یک پهپاد تجسس��ی متجاوز  ارتش آمریکا 
)گلوبال هاوک( در حریم هوایی ایران و از س��وی نیروی هوای 

فضای سپاه پاسداران انقالب اسالمی شدت گرفت .
نخس��ت وزیر مالزی در ادامه این گفت و گو هش��دار داد: »اگر 
آن ها وارد جنگ ش��وند، ایران تنها علی��ه آمریکا نخواهد بود، 

بلکه جنگ جهانی رخ می دهد. «
وی  در توضی��ح  افزود، البته کش��ورهای دیگ��ر نمی خواهند 
شاهد اس��تفاده سالح های هسته ای باشند و باید با وارد شدن 

در این غائله به آن خاتمه دهند.
رهبر 93 ساله مالزی با هشدار درباره باال رفتن احتمالی قیمت 
انرژی در صورت جنگ در خلیج فارس گفت: »این بدین خاطر 
است که ما ایران را یکی از تامین کنندگان بزرگ می دانیم.«

ماهاتیر گفت: »در واقع این تحریم علیه مالزی نیز هست زیرا 
نمی توانیم با یک شریک تجاری خوب که ایران برای ما فراهم 

می کند، داد و ستد کنیم.«
او ب��ا مخالفت با تحریم های ایاالت متح��ده علیه ایران گفت: 
»ای��ن نوع بازی اعم��ال تحریم ها و مجبور کردن کش��ورهای 
دیگ��ر ب��ا موافقت کردن ب��ا تصمیم یک قدرت ب��زرگ کامال 

غیردموکراتیک است ... این قلدری است.«
ماهاتیر در خاتمه این گفت و گو »دونالد ترامپ« رئیس جمهور 
آمری��کا را »کامال غیرقاب��ل پیش بینی« خوان��د و گفت: »او 
ش��خصی است که با انتخاب شدن در یک دوره دیگر می تواند 

آسیب زیادی به کل دنیا بزند.«

شیطنت مقامات 
عربی و تیم ب با 

هدف اقدام نظامی 
علیه ایران

صفحه 5

رائفی پور:

وقتی ترامپ در برابر اقتدار ایران 
تنها به توییت بسنده می کند

این آمریکاست 
که ایران را 

تحریک می کند

ماهاتیر محمد:

همین صفحه 

رئی��س جمهور آمریکا پی��ش از رفتن به تفرج��گاه کمپ دیوید 
ب��رای رایزنی درباره ایران در جمع خبرنگاران گفت از اینکه ایران 
هواپیمای سرنش��ین دار آمریکایی را بر فراز تنگه هرمز سرنگون 

نکرد قدردانی می کنیم.
»دونال��د ترام��پ« رئیس جمه��ور آمریکا عصر ش��نبه گفت که 
واش��نگتن در مس��یر اعمال تحریم های بیش��تر علیه ایران برای 

جلوگیری از دستیابی این کشور به سالح هسته ای است.
وی که در جمع خبرنگاران در کاخ سفید صحبت می کرد، افزود: 
امیدوارم نظام ایران از هوشمندی کافی برای رعایت منافع ملتش 

بهره مند باشد.
ترامپ با اش��اره به اینکه در حال رفتن به کمپ دیوید برای انجام 
رایزنی های بیش��تر درباره ایران اس��ت، گفت: اق��دام نظامی علیه 

ایران همچنان گزینه ای است که وجود دارد.
رئیس جمهور آمریکا در بخش دیگری از س��خنان خود گفت که 

باید دوباره به ایران عظمت ببخشیم.
ترام��پ در این بخش از س��خنان خود به ش��عار تبلیغاتی کارزار 
انتخاباتی اش در رقابت های انتخاباتی س��ال 2016 اش��اره داشت 
که ش��عار کارزار انتخاباتی اش را »باید دوب��اره به آمریکا عظمت 

ببخشیم« انتخاب کرده بود.
رئیس جمهور آمریکا در ادامه س��خنان خود گفت: آنها به س��الح 
هسته ای دست نخواهند یافت و زمانی که آنها این موضوع را قبول 
کنند به کش��ور ثروتمندی تبدیل خواهند شد و بسیار خوشحال 
می ش��وند و من  بهترین دوس��ت آنها خواهم ب��ود. امیدوارم این 

موضوع اتفاق بیفتد.
وی گفت:تمام چیزی که من از آنها می خواهم این است که سالح 
هسته ای نداشته باشند و اگر آنها بخواهند می توانیم بسیار سریع 

به توافق برسیم و این به آنها بستگی دارد.
ترامپ در حالی از ایران می خواهد که س��الح هس��ته ای نداش��ته 
باش��د که رهبر جمهوری اس��المی ایران در فتوایی شرعی تاکید 
کرده اند که هرگونه تولید و ذخیره س��ازی س��الح هسته ای حرام 
شرعی بوده و در دیدار اخیر با »آبه شینزو« نخست وزیر ژاپن نیز 

بار دیگر به این موضوع اشاره کردند.
خبرن��گار یو اس ای تودی نوش��ت که ترام��پ در بخش دیگری از 
س��خنان خود در جم��ع خبرنگاران گفت: ای��ران زمانی که پهپاد 
آمریکایی را سرنگون کرد با ساقط نکردن هواپیمایی که سرنشین 
داش��ت »بس��یار هوش��مندانه« عمل کرد و ما از ای��ن اقدام آنها 

قدردانی می کنیم. در این هواپیما 38 نفر وجود داشت و آنها این 
هواپیما را در دید خود داشتند اما آن را سرنگون نکردند. من فکر 

می کنم که این تصمیم بسیار هوشمندانه ای بود.
ی��ک مقام ارش��د نظامی آمریکایی تایید کرد ک��ه یک هواپیمای 
جاسوس��ی P-8 با چندین نظامی آمریکایی در ش��بی که پهپاد 
)گلوبال هاوک( نیروی دریایی توس��ط ایران سرنگون شد بر  فراز 

تنگه هرمز در حال پرواز بود.
روز جمعه س��ردار حاجی زاده فرمانده هوافضای س��پاه در جمع 
خبرن��گاران گفت: همان لحظه ای که پهپاد جاسوس��ی رهگیری 
ش��د، هواپیمای جاسوس��ی دیگری با نام P-8 نیز در نزدیکی آن 
در حال پرواز بود که حدود 35 سرنش��ین داش��ت و می توانستیم 
آن را س��رنگون کنیم، اما این کار را نکردیم. روز پنجشنبه روابط 
عمومی کل سپاه پاس��داران انقالب اسالمی در اطالعیه ای اعالم 
کرده بود: »در نخستین ساعات بامداد روز پنجشنبه )30 خرداد( 
یک فروند پهپاد جاسوسی "گلوبال هاوک" آمریکا بعد از تجاوز به 
حریم س��رزمینی جمهوری اسالمی ایران در منطقه روبروی  کوه 
مبارک استان هرمزگان، هدف آتش پدافند نیروی هوا فضای سپاه 

پاسداران انقالب اسالمی قرار گرفت و سرنگون شد.« فارس

ازاینکهایرانهواپیمایسرنشیندارآمریکاییراسرنگوننکردقدردانیمیکنیم

سردار ابوالفضل شکارچی هش��دار داد، شلیک یک تیر به  سمت 
ای��ران منافع آمریکا و هم پیمانانش را به آتش می کش��د، وضعیت 

امروز منطقه به نفع جمهوری اسالمی است.
س��خنگوی ارشد نیروهای مس��لح افزود: هر نوع عقب نشینی در 
برابر موجود بی خاصیتی مثل آمریکا خس��ارتی بس س��نگین بر 

کشور و منافع ملت و مسلمانان است.
س��ردار شکارچی گفت: جمهوری اس��المی هیچ گاه آغازگر هیچ 
جنگی نبوده و نخواهد بود لکن اگر کوچکترین خطایی از دشمن 
سربزند با بزرگترین عکس العمل انقالبی ایران در منطقه مرکزی 

و غرب آسیا روبه رو خواهد شد و یقیناً نخواهد توانست جان سالم 
از معرکه بیرون ببرد.

وی افزود: خطای نظامی دشمن و به خصوص آمریکا و هم پیمانان 
او در منطق��ه به منزله ش��لیک تیر ب��ه انبار باروت��ی خواهد بود 
ک��ه آمریکا و منافع او روی آن انبار باروت اس��تقرار داش��ته اند و 
منطقه به آتش کشیده خواهد شد و هم آمریکا و منافعش و هم، 

هم پیمانان او در آن آتش خواهند سوخت.
س��ردار ش��کارچی درباره مذاکره با آمریکا هم گفت: آنچه امروز 
به عن��وان تهدید واقعی و فری��ب افکار عمومی ب��رای جمهوری 

اسالمی مطرح اس��ت طرح مذاکره با آمریکای عهدشکن، متکبر 
و نفی کنن��ده همه قوانین بین المللی اس��ت، آمریکایی که به جز 
مناف��ع خود هیچ ن��وع تفاهم، توافق و قانون��ی در جهان برای او 
ارزش ندارد و در تاریخ خود ثابت کرده به همه جهانیان به عنوان 
برده خود می نگرد و البته یال و کوپال او ریخته و دندانهای او نیز 
شکس��ته است و هر نوع عقب نشینی در برابر موجود بی خاصیت، 
بی رمق و ناتوان، خس��ارتی بس سنگین بر کشور و منافع ملت و 

مسلمانان است.تسنیم

ش�لیک یک تیر به  س�مت ایران منافع آمریکا را به آتش می کش�د
سخنگوی ارشد نیروهای مسلح:

ترامپ: 
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