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هشدار مردم یمن در تجمع میلیونی جشن میالد 
حضرت رسول اکرم )ص(

اسرائیل دست به حماقت نزند 
هزاران یمنی در حالی خود را به اماکن جش��ن ویژه میالد حضرت 
رسول اکرم )ص( رساندند که ضمن تاکید بر ادامه مقاومت در برابر 
متجاوزان س��عودی به رژیم صهیونیس��تی در باب هرگونه حماقتی 
هش��دار دادند.  میلیون ها نفر از مردم یمن در آستانه فرخنده میالد 
پیامبر رحمت حضرت محمد مصطفی صلی اهلل علیه و آله و سلم در 
مرکز صنعا، پایتخت یمن و نیز در شمار دیگری از شهر های یمن از 

جمله در ش��هر های حدیده، صعده، اب و حّجه تجمع کردند تا این 
میالد مبارک را جشن بگیرند. میدان سبعین در پایتخت یمن مملو 
از عاش��قان و پیروان رس��ول گرامی اسالم )ص( شد. صد ها هزار نفر 
هم با تجمع در میدان صنعا، در حال تماش��ای برنامه های مختلف 
از جمله مدیحه س��رایی جمعی و فردی به مناسبت سالروز فرخنده 
آن حضرت بودند در حالی که ش��عار واحدی را س��ر می دادند و آن 
مبارزه با متجاوزان س��عودی و مقابله با تهدیدات هر متجاوزی بوده 
اس��ت. در همین چارچوب رهبر جنبش انصاراهلل یمن در سخنانی 
از پاس��خ کوبنده به رژیم صهیونیس��تی در صورت ارتکاب هرگونه 
حماقت��ی علیه ملت یمن خبر داد. عبدالملک الحوثی رهبر جنبش 
انصاراهلل یمن گفت: خرس��ندی آمریکا و اسرائیل از تحوالت عراق و 

لبنان ماهیت مواضع آنها را مشخص می کند. به ملت های اسالمی 
درباره نحوه تعامل به مش��کالت هشدار می دهم تا روزنه ای برای 
دشمنان مشابه آنچه در عراق و لبنان رخ داد، ایجاد نشود. وی افزود: 
خواهان استقالل واقعی در زمینه های فرهنگی، فکری، اقتصادی و 
سیاسی هستیم. استکبار جهانی همه توان و امکانات خود را برای 
س��یطره بر ملتها به کار گرفته اس��ت و در راستای گمراه کردن و 
نابوی ارزش��ها و اخالق حرکت می کند.الحوثی تاکید کرد: ملت ما 
در مسیر آزادیبخش خود که برای استقالل کامل به ارمغان می آورد 
عقب نخواهد نشست و هرکه به ما تعدی کند مسئول تصمیماتش 
است. رهبر جنبش انصاراهلل یمن افزود: به ائتالف ضد یمن توصیه 
م��ی کنم که جنگ را متوقف کنند و به محاصره یمن پایان دهند. 

ادامه جنگ به منزله توس��عه توان نظامی م��ا و وارد کردن ضربات 
مهلک به دشمن است و این حق مشروع ما است.عبدالملک الحوثی 
تاکید کرد: موضع ما در دش��منی با اسرائیل به عنوان رژیم غاصب 
موضعی اصولی، انسانی، اخالقی و التزام دینی است. ما در اعالم جهاد 
ضد اسرائیل و وارد کردن ضربات مهلک به آن اگر مرتکب حماقتی 
علیه ملت ما شود، تردید نخواهیم کرد.وی اعالم کرد: بیش از ۱۲۰ 
میلیون بشکه نفت از مناطق تحت اشغال یمن از سوی متجاوزان از 
ابتدا دزدیده شده است.رهبر جنبش انصاراهلل یمن بیان کرد: آنکه با 
جنگ و محاصره به دنبال به زانو درآوردن ما است تالش محالی می 
کند و عاقبتش خسران است. از رژیم سعودی می خواهم که جنگ و 

محاصره را پایان دهد زیرا تبعات ادامه آن برایش سنگین است.

تجم���ع دانش���جویان مقاب���ل س���فارت فرانس���ه در 
حمایت از جلیقه زردها

جمعی از دانشجویان در اعتراض به خشونت و برخورد دولت فرانسه با مردم این 
کشور، مقابل سفارت فرانسه در تهران تجمع کردند.

جمعی از دانش��جویان عصر روز گذشته در اعتراض به خشونت و برخورد دولت 
فرانسه با مردم این کشور مقابل سفارت فرانسه در تهران تجمع کردند.

بنابراین گزارش برخی از دانش��جویان با پوشیدن جلیقه های زرد رنگ، اعتراض 
خود را به برخورد دولت فرانس��ه با مردم این کش��ور نش��ان داده و با در دست 

داشتن دست نوشته ها و پالکاردهایی این اقدام را محکوم کردند.
دانشجویان همچنین با سر دادن شعارهایی از مسئوالن کشور فرانسه خواستند 
تا از اقدامات ضد مردمی خود ئس��ت برداش��ته و به خواسته های مردم تمکین 
کنند. دانشجویان دست نوشته هایی داشتند که روی آن شعا»یک سال مقاومت 
در برابر س��رمایه داری« نوش��ته ش��ده بود. دانشجویان با س��ر دادن " مرگ بر 

آمریکا " ، " تا موعود رهایی جنبش ادامه دارد " و " مرگ بر اسرائیل "، "مکرون 
جنایت می کند، ترامپ حمایت می کند"، " استکبار، مستکبر تشنه خون مردم، 
استعمار، استثمار این نیست حق مردم "، انزجار خود را به سیاست های خصمانه 

مستکبران نشان دادند.
تجم��ع کنندگان همچنین با قرائت بیانیه ای که به زبان فارس��ی و فرانس��وی 
منمتش��ر شد از سفیر فرانسه خواستند تا صدای دانشجویان ایرانی در حمایت 
از جلیقه زردها را به حاکمان فرانسه برساند. در این تجمع، نمایشی به صورت 
نمادی��ن از برخ��ورد پلیس فرانس��ه با جلیقه زردها توس��ط دانش��جویان اجرا 
 FATF ش��د. بدعهدی اروپا و آمریکا در برجام، اتفاقات اخی��ر درباره پذیرش
وخصوصی سازی های رانتی از مسائل دیگری بود که در این تجمع مورد انتقاد 
تجم��ع کنندگان قرار گرفت. دانش��جویان همچنین از مس��والن و دولتمردان 

کشورمان خواستند تا فریب غرب و آمریکا را نخورند.
در تجمع مذکور، کیک یک سالگی ایجاد جنبش ضدسرمایه داری نیز در فرانسه 

توسط دانشجویان بریده شد.  فارس

مدیرعامل بنیاد برکت در آیین افتتاحیه سومین دوره آموزش تسهیلگران خبرداد:

ایجاد 120 هزار شغل توسط ستاد اجرایی فرمان امام تا پایان 
امسال

مدیرعامل بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام)ره( از ایجاد 4۰ هزار طرح اشتغال زایی و ۱۲۰ هزار 
شغل مستقیم و غیرمستقیم تا پایان سال جاری خبر داد.

آیین افتتاحیه س��ومین دوره آموزش تس��هیلگران اقتصادی- اجتماعی با حضور فرهاد دژپسند وزیر امور 
اقتص��اد و دارایی، عارف نوروزی مدیرعامل گروه توس��عه اقتص��ادی تدبیر، محمد ترکمانه مدیرعامل بنیاد 
احسان، مرتضی اکبری مدیرعامل بانک قرض الحسنه مهر ایران و امیرحسین مدنی و محمود عسکری آزاد 

مدیرعامل و رییس هیات مدیره بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام)ره( برگزار شد.
مدیرعامل بنیاد برکت در این مراس��م با بیان  این که یکی از رسالت های اصلی ستاد اجرایی فرمان حضرت 
امام)ره( ایجاد اش��تغال در مناطق محروم و روس��تایی است، اظهار داشت: برای این منظور به مدت ۲ سال 
مطالعاتی بر روی مدل های اشتغال زایی در مناطق روستایی انجام و در نهایت، مدل اقتصادی اشتغال زایی 
اجتماع محور طراحی و عملیاتی شد. امیرحسین مدنی افزود: هم اکنون 43۰ مجری و تسهیلگر در ۲8 استان 
کشور مشغول به فعالیت هستند و تا به امروز ۱8 هزار طرح اشتغال زایی را در این مناطق اجرایی کرده اند. 
همچنین اجرای 4۰ هزار طرح تا پایان سال جاری در دستور کار است که ایجاد ۱۲۰ هزار شغل مستقیم 
و غیرمس��تقیم را به همراه خواهد داش��ت. وی سرمایه انس��انی را محور توسعه در جامعه ذکر کرد و گفت: 
تسهیلگران، سرمایه انسانی ستاد اجرایی فرمان حضرت امام)ره( محسوب می شوند و نمادی از یک حرکت 

انقالبی و جهادی در ستاد هستند. 
مدیرعامل بنیاد برکت با تاکید بر این که تسهیلگران سفیران اشتغال ستاد اجرایی فرمان حضرت امام)ره( 
هستند، در بیان ویژگی های یک تسهیلگر خوب تصریح کرد: داشتن روحیه جهادی، مهم ترین و شاخص ترین 
ویژگی یک تسهیلگر است. هر تسهیلگر به عنوان یک نیروی جهادی باید در هر زمان و مکانی که به او نیاز 
باشد، حضور پیدا کند. نمونه بارز این مساله، حضور تسهیلگران بنیاد برکت در مناطق زلزله زده آذربایجان 
ش��رقی است. وی افزود: این مشاغل با سرمایه های کم و توسط خود مردم ایجاد می شود. همچنین اجرای 
این طرح ها ایجاد معیشت پایدار را به دنبال دارد. اجرای ۱8 هزار طرح اشتغال زایی اجتماع محور تا به امروز، 

نه تنها موجب پایداری مردم شده که حتی باعث مهاجرت معکوس به روستاها شده است.
مدنی حضور زنان را در این طرح ها یادآور شد و افزود: زنان جامعه نقش محوری در اجرای این طرح ها دارند. 

4۱ درصد از ۱8 هزار طرح اشتغال زایی بنیاد برکت توسط بانوان به مرحله اجرایی درآمده است.
وی رونق تولید را از دیگر نتایج اجرای طرح های اشتغال  زایی بنیاد برکت برشمرد و عنوان کرد: در یکسال 
گذش��ته با اجرای این طرح ها 8 هزار تن گوش��ت تولید و 5 درصد کسری کشور در این زمینه جبران شده 
که پیش بینی می کنیم تا پایان سال به ۱۰ درصد برسد،همچنین ۱۲ هزار مترمربع فرش هم در قالب این 
طرح ها بافته شده است.  گفتنی است، سومین دوره آموزش تسهیلگران اقتصادی- اجتماعی بنیاد برکت به 
مدت یک هفته با همکاری دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران و با حضور ۱6۰ تسهیلگر در مجتمع فرهنگی 
آموزشی آدینه برگزار می شود. شرکت کنندگان در این دوره در قالب 5۰ ساعت آموزشی با مفاهیم تبیینی، 
تس��هیلگری و کارآفرینی آشنا می ش��وند. آموزش آیین  نامه های طرح های اجتماع محور، مبانی و روش های 
تس��هیلگری و نحوه ارتباط و مش��ارکت با مردم، بازاریابی، کس��ب و کارهای روستایی از طریق شبکه های 
مردمی، گروه های جهادی و س��ازمان های مردم نهاد از جمله مباحث مطرح در این دوره آموزش��ی اس��ت. 
تس��هیلگران پس از گذراندن این دوره آموزش��ی در ۲8 استان، ۱76 شهرستان و 8 هزار روستای کشور به 

خدمات رسانی مشغول خواهند شد.
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 اف��کار عمومی جهان در حالی معط��وف به تحوالتی 
همچ��ون اعتراض های مردمی در عراق و لبنان و البته 
نابسامانی های سیاس��ی در اروپا با محوریت برگزیت 
و بحران س��ازی انگلیس علیه اتحادیه اروپایی و البته 
جنگ قدرت آشکار در آمریکا که افول انسجام سیاسی 
آمریکا را بیش از پیش آش��کار می س��ازد، شده است 
ک��ه در اقدامی قابل تامل ائتالف تحت رهبری آمریکا 
مدعی شد از پنجشنبه رسماً عملیات دریایی خودش را 
در بحرین آغاز کرده است. واشنگتن مأموریت ادعایی 
این ائتالف را محافظت از کشتی ها و انتقال نفت اعالم 
کرده است. آمریکا ادعا دارد که به دنبال ایجاد ائتالفی 
برای امنیت خلیج فارس ش��ده است که چندی پیش 
نیز نشستی با همین ادعا در بحرین برگزار شد. نشستی 
که البت��ه با دع��وت از رژیم صهیونیس��تی که محور 
بحران های منطقه  اس��ت واهی بودن ادعاهای امنیت 

ساز آن در فضایی کامل ابهام برانگیز قرار گرفت.
حال این س��وال مطرح اس��ت که آیا واقعا این ائتالف 
می توان��د تحقق بخش امنیت منطقه باش��د و برخی 
از کش��ورهای عربی که به این ائتالف پیوس��ته اند آیا 
می توانند از حمایت های ادعایی آن برای رس��یدن به 

آنچه امنیت منطقه می نامند، برخوردار شوند؟ 
آمریکا در حالی ادعای تش��کیل چنین ائتالفی را سر 
می دهد ک��ه دو محور را راهکار تحق��ق این ادعاهای 
امنیتی عنوان می دارد. نیروهای نظامی آمریکا از یک سو 
ظرفیت های ناتو از سوی دیگر محور این ادعای امنیتی 
را تش��کیل می دهد. آمریکا ادع��ا دارد با بهره گیری از 
این دو مولفه می تواند امنیت را به کش��ورهای منطقه 
اهداف نماید و با این ادعا نیز به گرفتن میلیاردها دالر 
از کشورهای مذکور اقدام کرده است. این امر در حالی 
صورت گرفته که در باب این دو ادعا نکات قابل توجهی 
مطرح است. نخس��ت آنکه در باب توان ارتش آمریکا، 
روند رفتاری آمریکا نشان می دهد که این نیروها دیگر 
نقش ناجی ادعای��ی را ندارند بلکه به مزدورانی مبدل 
ش��د اند ک��ه در ازای دریافت پول از کش��ورهای دیگر 
حرک��ت می کنند. ترامپ رئیس جمه��ور آمریکا بارها 
تاکید کرده است که دوران حمایت های مجانی از سایر 
کشورها پایان یافته و کشورها باید هزینه های عملیات 
نظامی آمری��کا را بدهند. ترامپ باره��ا با همین نگاه 
رفتارهای تحقیر آمیز در قبال کشورهای عربی داشته 
چنانکه بارها گفته اس��ت عربستان جز پول هیچ چیز 
دیگری ندارد و آمریکا هزینه تمام حمایتهایش از این 
کشور را می گیرد. در رفتار آمریکایی ها رویکرد خیانت 
کارانه آنها را نیز باید افزود که وضعیت امروز کردهای 
س��وریه در برابر عملیات نظام��ی ترکیه نمودی از این 
وضعیت است که آمریکا آنها رها کرده و رسما در برابر 

کشتار آنان سکوت نموده است. 
دوم آنکه ناتو نیز که ادعای ارتش برتر جهان را داشته 
به اذعان سران غرب در وضعیت بحرانی است چنانکه 
ماکرون رئیس جمهور فرانس��ه از عبارت مرگ مغزی 
ناتو یاد کرده اس��ت. ناتویی که ادعای پلیس جهان را 
داش��ت اکنون چنان بحران خیز ش��ده که حتی توان 
برگزاری یک نشس��ت واحد و منسجم با اعضا را ندارد 
چه رس��د به اینکه بخواهد ادعای ناجی بودن را یدک 
کشد. مجموع این شرایط نشان می دهد که نه آمریکا 
و نه ناتو هیچ کدام نمی توانند ناجی امنیت در جهان از 
جمله در غرب آسیا ) خاورمیانه( باشند. حال این سوال 
مطرح است که راهکار تحقق امنیت پایدار در منطقه 
چیس��ت؟ نگاهی به تحوالت منطقه نشان می دهد که 
برخالف غربی ها که به دنبال سرکیسه کردن کشورهای 
منطقه و ایجاد و اس��تمرار بحران در منطقه هس��تند، 
جمهوری اس��المی ایران همواره ب��رای تحقق امنیت 
پایدار در منطقه تالش نموده که حضور ایران در صف 
اول مبارزه با تروریس��م خود سندی بر این مهم است. 
ب��ا توجه به اذعان جهانیان به صداقت رفتاری ایران از 
جمله در حوزه امنیتی می توان گفت که اجرایی شدن 
طرح جمهوری اسالمی مبنی بر صلح و امید در جامعه 
خلیج فارس که توس��ط رئیس جمهوری اس��المی در 
نشست سازمان ملل مطرح شد می تواند بهترین مولفه 
برای تحقق ثبات و امنیت در منطقه باش��د. راهبردی 
ک��ه حلقه تکمیل��ی آن را طرح ایران مبن��ی بر امضا 
پیمان عدم تعرض میان کش��ورهای منطقه تش��کیل 
می دهد که می تواند ضمن تقویت انسجام و همگرایی 
کشورهای منطقه ضمینه س��از تحقق صلح و امنیت 
سراسری در منطقه شود. تجربه نشان داده که حضور 
نیروی خارجی در منطقه جز بحران و ناامنی و اختالف 
میان همسایگان نتیجه ای به همراه نداشته و تنها راه 
موجود همگرایی منطقه ای در رسیدن به امنیت پایدار 
است که جمهوری اسالمی همواره بر آن تاکید داشته 

و پیشگام تحقق این مهم بوده و هست. 

راهکار نهایی امنیت منطقه  

رئیس کمیسیون اصل ۹0 مجلس: 
قانونی برای شفافیت مالی کاندیدای 
انتخابات مجلس نداریم
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صفحه 8

روزنامه سیاست روز عملکرد نظارتی مجلس شورای اسالمی را بررسی می کند )2(:

صفحه 1

ghassem_tg@yahoo.com

قاسم  غفوری

هشدار مردم یمن در تجمع میلیونی 
جشن میالد رسول اکرم )ص(  

اسرائیل دست 
به حماقت نزند

صفحه1

قال رسول هللا )ص( : لَجماَعةُ رَحَمةٌ و الفُرقَةُ َعذاٌب . آغاز هفته وحدت، سالروز والدت پبامبر اکرم )ص( گرامی باد. 


