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سرمقاله

حضرت آی��ت اهلل خامنه ای رهب��ر معظم انقالب 
اس��المی در درس خ��ارج فق��ه تکلی��ف دیدار و 
گفت وگ��وی مقامات ای��ران و آمریکا را روش��ن 
کردند،  فضایی ایجاد ش��ده بود که تصور می رفت 
اگر آقای روحانی برای شرکت در مجمع عمومی 
س��ازمان مل��ل ب��ه آمریکا ب��رود چنی��ن اتفاقی 
خواهد افت��اد،  در واقع به گونه ای زمینه س��ازی 
می شد، گرچه هنوز ویزای رئیس جمهور و هیأت 
هم��راه از س��وی آمریکا صادر نش��ده اما اگر هم 
در لحظه آخر هم صادر ش��ود لغو س��فر واکنشی 
درس��ت به رفتار آمریکایی ها اس��ت.اما مذاکره با 

آمریکایی ها چرا ممنوع است.
چرا ایران ب��ا مذاکره با آمریکا ب��ه ویژه در زمان 
ترام��پ مخالف اس��ت؟ ایران که یکب��ار در زمان 

اوباما با آمریکا مذاکره کرد؟
در مقوله مذاکره باید دید کدام یک از طرفین به 
مذاکره و در پی آن توافق نیاز بیش��تری دارد، هر 
یک که اشتیاق بیشتری از خود نشان دهد نتیجه 

مذاکرات برای او مطلوبتر خواهد بود.
در جریان مذاکرات هس��ته ای گرچ��ه ایران بی 
می��ل به مذاکره با آمریکا نب��ود، که البته آن هم 
به خاطر ش��رایطی بود که در داخل ایجاد ش��د، 
اما ایاالت متحده اش��تیاق بیشتری از خود نشان 
می داد و این اش��تیاق زمان��ی که رئیس جمهور 
کشورمان در س��ال 92 به نیویورک برای شرکت 
در مجع عمومی س��ازمان ملل سفر کرده بود، با 
تماس ب��اراک اوباما رئیس جمه��ور وقت آمریکا 

بروز بیشتری پیدا کرد.
نیاز آمریکا به مذاکره با کشورهایی که در جریان 
او ق��رار ندارند، کمترین هزین��ه را دارد، عالوه بر 
این ک��ه آمریکا با ترفند مذاکره به جامعه جهانی 
خواه��د گفت ک��ه س��رانجام کش��وری همچون 
جمه��وری اس��المی ای��ران را پای می��ز مذاکره 

نشاندم و خواسته خود را به او تحمیل کرد.
آمریکا به خاطر ش��رایطی که برای او ایجاد شده، 
آن هژمون سابق را ندارد، ایاالت متحده در صدد 
آن اس��ت تا بتواند با بهره گیری از برخی ظرفیت 
های باق��ی مانده خود، اندک��ی از آن هژمونی را 
بازگردان��د. دنی��ا دیگر همچون س��ابق گوش به 
فرمان آمریکا نیس��ت و این موضوع برای رژیمی 
که س��ال های زی��ادی در دنیا یکه ت��ازی کرده، 
بس��یار سنگین و دش��وار اس��ت. مهار جمهوری 
اس��المی ایران نه تنها در منطقه بلکه در دنیا می 
توان��د بخش زیادی از آن وجهه هژمون آمریکا را 

بازگرداند.
ایران، سرس��خت و مقاوم است، 40 سال مقاومت 
جمهوری اس��المی اس��ت که آمری��کا را اینگونه 

عصبانی و تضعیف کرده است.
واشنگتن راهی جز سیاست مذاکره با ایران ندارد، 
می داند که جنگ می توان ابعاد وسیع تری بیابد 

و اوضاع را بسیار وخیم تر کند.
ضمن این که هزینه های بس��یار س��نگین جنگ 
ب��رای آمریکا و دیگ��ر متحدانش غیر قابل تحمل 
خواه��د بود، پ��س وادار کردن ای��ران به مذاکره 
بهترین گزینه برای آمریکا است. هزینه ای ندارد 
بلک��ه هزینه را به طرف مقاب��ل تحمیل و تزریق 
می کند. در جریان مذاکرات هس��ته ای و توافقی 
که بر سر آن به دست آمد، چنین شد، آمریکا به 

جمهوری اسالمی ایران هزینه تحمیل کرد.
برای همین است که رهبر معظم انقالب اسالمی 
مذاکره دوباره با آمریکا را سم مضاعف می نامند، 
البته در این میان نظر ایش��ان همه گیر اس��ت و 
اکثریت مردم نیز با این عقیده موافق هستند چرا 
که م��ردم به خوبی طعم ناگ��وار مذاکره و توافق 
را چش��یده ان��د و دیگر نمی خواهن��د مذاکراتی 

همچون مذاکرات هسته ای را تجربه کنند.
ب��ا علم به این که آمریکای��ی ها خواهان جنگ با 
جمهوری اسالمی ایران نیستند، نتیجه ای که از 
اصرارها و اش��تیاق آمریکا ب��رای مذاکراه با ایران 
به دس��ت می آید این اس��ت که مقاومت بهترین 
و روش��ن ترین راه ممکن برای غلبه بر فشارهای 
سیاس��ی و اقتصادی آمریکا به جمهوری اسالمی 
ایران اس��ت. پس با وجود اشتیاق غیر قابل وصف 
آمری��کا برای مذاک��ره با ایران، تواف��ق و دیدار با 
مس��ئولین جمه��وری اس��المی و گرفتن عکس 
یادگاری با آنها، ای��ن فرصت را به ایاالت متحده 
نمی دهیم، فرصتی که آمریکایی ها برای رسیدن 

به آن لحظه شماری می کنند.

چرا مذاکره با 
آمریکا ممنوع 
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خ���ب���ر

همین صفحه

ب��ا س��فر مدیرعامل بنیاد برکِت س��تاد اجرایی فرم��ان حضرت امام)ره( به اس��تان فارس، 
براس��اس تأکیدات ریاس��ت س��تاد اجرای��ی در زمین��ه ی اش��تغال زایی و توانمندس��ازی 
 مناط��ق مح��روم، عملی��ات ایج��اد 4800 ش��غل جدی��د در این اس��تان آغاز می ش��ود.

ب��ه گ��زارش رواب��ط عمومی بنی��اد برکِت س��تاد اجرای��ی فرمان حض��رت ام��ام)ره(، در 
س��فر مهن��دس س��عید جعف��ری، مدیرعام��ل بنی��اد برک��ت و معاون��ان و مدی��ران این 
بنی��اد ب��ه اس��تان فارس، ضم��ن بازدی��د از اقدام��ات و طرح ه��ای برک��ت در حوزه های 
ه��زار ط��رح   2 اجرای��ی  عملی��ات  کازرون،  در شهرس��تان  زیربنای��ی  و  اش��تغال زایی 
 اش��تغال زایی ب��ا قابلی��ت ایج��اد 4800 ش��غل در 8 شهرس��تان این اس��تان آغاز ش��د. 

مدیرعامل بنیاد برکت در این خصوص توضیح داد:
نی ری��ز، اس��تهبان، آباده، بوانات، خرم بید، کازرون، ش��یراز و نورآباد ممس��نی ش��هرهایی 
هس��تند ک��ه 2 هزار ط��رح اش��تغال زایی اجتماع مح��ور بنیاد برک��ت با اعتب��اری بالغ بر 
 1800 میلی��ارد ری��ال در روس��تاها و مناط��ق کم ت��ر برخ��وردار آن ها اجرایی می ش��ود.

مهندس جعفری ادامه داد: 4800 شغل حاصل از عملیاتی شدن 2 هزار طرح اشتغال زایی 
بنیاد برکت در قالب طرح های اجتماع محور »س��حاب« )س��رمایه گذاری حمایتی اش��تغال 
برکت( و »آسمان« )آیین  نامه ی سرمایه گذاری مردمی و اشتغال نیروی انسانی( تا پایان سال 
جاری در مناطق محروم و کم تر برخوردار استان به بهره برداری خواهد رسید. پنجاه گروه ی 
 توسعه ی محلی در طرح اشتغال زایی اجتماع محور »آسمان« ایجاد و سازمان دهی شده اند.
مدیرعام��ل بنیاد برکِت س��تاد اجرای��ی فرمان حضرت ام��ام)ره( این مش��اغل را با توجه 
ب��ه ظرفیت های محل��ی و منطقه ای در رس��ته هایی هم چ��ون دام پروری، پ��رورش طیور 
و به خص��وص بوقلم��ون و مش��اغل خدمات��ی اع��الم ک��رد و از افزایش تع��داد مجریان و 
 تس��هیل گران اس��تغال زایی بنی��اد برک��ت در اس��تان ف��ارس از 4 ب��ه 18 نفر خب��ر داد.  

وی با اشاره به دیدار خود با دکتر عنایت اهلل رحیمی، استاندار فارس گفت: 
در ای��ن جلس��ه، م��دل توس��عه ی روس��تا و برخ��ی از فعالیت ه��ای انج��ام گرفت��ه ی 
بنی��اد در اس��تان تش��ریح ش��د. هم چنی��ن ب��ا توجه ب��ه آغ��از دور جدید اش��تغال زایی 
در اس��تان ف��ارس، الگوه��ا و طرح ه��ای اش��تغال زایی بنی��اد برک��ِت س��تاد اجرای��ی 
 فرم��ان حض��رت ام��ام)ره( در ح��وزه ی ایجاد کس��ب و کار تببی��ن و توضیح داده ش��د.
مهندس جعفری افزود: اس��تاندار ف��ارس نیز در این دیدار، ضمن تقدی��ر از عملکرد بنیاد 
 برکت در این اس��تان، بر همکاری و تعامل همه ی دس��تگاه های اجرایی با بنیاد تأکید کرد.
مدیرعام��ل بنی��اد برک��ِت س��تاد اجرایی فرمان حض��رت امام)ره( یادآور ش��د: ب��ه دنبال 
تفاهم نام��ه ی  6500 میلی��ارد ریالی منعقده میان س��تاد اجرایی فرم��ان حضرت امام)ره( 
و اس��تانداری ف��ارس در س��ال گذش��ته ب��ه منظ��ور محرومیت زدای��ی، اش��تغال زایی و 
توانمندس��ازی اقتص��ادی و اجتماع��ی اس��تان و انتخ��اب شهرس��تان کازرون ب��ه عنوان 
 پایل��وت، بنی��اد برکت فعالیت های خود را از س��ال گذش��ته در این شهرس��تان آغاز کرد. 
وی ادامه داد: بر این اساس، تا به امروز 189 طرح اشتغال زایی اجتماع محور »سحاب« با بیش از 
 170 میلیارد ریال اعتبار در کازرون به بهره برداری رسیده که ایجاد 450 شغل را در پی داشته است. 
گفتنی اس��ت، دیدار با فرماندار کازرون و ش��رکت در ش��ورای اش��تغال این شهرس��تان و 
برگزاری جلس��ه با مجریان و تسهیل گران اشتغال زایی در استان فارس از دیگر برنامه های 
س��فر مدیرعامل بنیاد برکِت س��تاد اجرایی فرمان حضرت ام��ام)ره( و هیأت همراه به این 

استان بود.

بنیاد برکت 4800 شغل در استان فارس 
 ایجاد می کند

درقالب2هزارطرحاشتغالزاییوبااعتبار1800میلیاردی:
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