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س��ال 2019 میالدی نیز پایان یافت و از امروز 
نخس��تین روز از سال 2020 میالدی در حالی 
آغاز شده است که مروری بر یک سال گذشته 
ن��کات قابل توجهی را در خ��ود دارد. بدون ریز 
ش��دن در تح��والت، در مجموع در س��ه حوزه 
رفت��اری غرب را می توان در این یک س��ال در 

قبال ایران دسته بندی کرد. 
نخست رفتارهای مستقیم آنهاست که در قالب 
استمرار طراحی برای به شوب کشاندن ایران با 
حمایت از گروه های تروریستی و نیز تقال برای 
موج سواری بر اعتراض های مردمی به مشکالت 
اقتص��ادی -به ویژه در آبان ماه 98- تش��کیل 
می دهد. تالش��ی که البته ب��ا بصیرت و آگاهی 
ملت ایران ن��اکام ماند و ایرانیان نش��ان دادند 
ک��ه در کنار بیان مطالباتش��ان در برابر فتنه ها 
و توطئه های بیگانگان کوتاه نخواهند آمد.  در 
حوزه منطقه ای نیز کشورهای غربی در حالی 
ادعای لزوم مذاکره موشکی و موقعیت منطقه ای 
ایران صحبت می کنند که هر روز ابعاد جدیدی 
از ایران هراسی در منطقه به پا کرده اند چنانکه 
اخیرا نیز بحران سازی هایشان در عراق و لبنان 

را به مقابله با ایران نسبت داده اند.
 پومپئو وزیر خارجه آمریکا در روزهای اخیر پس 
از حمله هوایی آمریکا به پایگاه حشدالش��عبی 
عراق، ادعای مقابله با ایران را مطرح کرده است. 
البته تح��رکات آمریکا در حوزه خلیج فارس با 
ادعای تش��کیل ائتالف دریایی ضدایرانی را نیز 
باید به این تحرکات افزود. س��وم آنکه در حوزه 
جهانی غ��رب محور تحرکات خ��ود را افزایش 
تحریم ها قرار داده اس��ت چنانکه همین دیروز 
هوک مس��ئول تحریم های ضدایرانی از تشدید 
تحریم ها در سال جدید علیه ایران گفته و اروپا 

ادعای اجرای مکانیزم ماشه را مطرح کرده بود.
آنچه ذکر ش��د تنها بخش کوچکی از تحرکات 
غرب علیه جمهوری اسالمی را تشکیل می دهد. 
حال این س��وال مطرح می شود که راهکارهای 
مقابل��ه با تح��رکات ضدایرانی غرب در س��ال 

2020 چیست؟
اوال آنک��ه نخس��تین گام در مقابله با تهدیدات 
تقویت توان درونی اس��ت. این امر نیز با حضور 
ملت در صحنه محقق می شود چنانکه در طول 
40 سال اخیر ملت ایران در تمام شرایط سخت 
در صحنه مانده است. توجه به مطالبات به حق 
مردم -به ویژه در حوزه اقتصادی و معیش��ت- 
امری ضروری اس��ت. در ای��ن چارچوب تدوین 
بودجه ای واقع گرایانه براس��اس بهبود شرایط 
اقتصادی مردم امری مهم است چنانکه بسیاری 
از آگاهان اقتصادی تاکید دارند که بودجه ارائه 
شده برای سال 99 به مجلس، بودجه ای مغایر 
با منافع مردم و تامین کننده منافع ثروتمندان 
اس��ت. حمایت سراسری از مبارزه دستگاه قضا 
با فس��اد و مفس��دان اقتصادی می تواند گامی 
مه��م در تحقق اه��داف کالن نظام و مطالبات 
مردم باشد. همچنین استمرار گام های کاهش 
تعهدات برجامی در براب��ر بدعهدی های غرب 
مولفه ای مهم در نشان دادن جدیت ایران مبنی 
بر پاسخ گویی به بدعهدی های غرب است. ثانیا 
هر چند تحوالت ع��راق و لبنان اعتراض مردم 
به چالش��های اقتص��ادی بوده ول��ی یک اصل 
مه��م دارد و آن انزجار مردم علیه آمریکاس��ت 
چنانکه مردم عراق دیروز در روز روشن به رغم 
جوسازی های ضد ایرانی آمریکا، فریاد مرگ بر 
آمریکا سرد دادند که خود نشانگر رویکرد ضد 
آمریکایی ملت های منطقه اس��ت که مولفه ای 
مهم برای تحکیم مناسبات ایران با همسایگان 
اس��ت. ثالثا هر چند که شفافیت امری ضروری 
اس��ت امام این ش��فافیت به ج��ای آنکه بیان 
کاستی های اقتصادی مثال بیان کاهش درآمد 
200 میلیارد دالری کش��ور به دلیل تحریم ها 
و یا خالی بودن ذخیره ارزی کش��ور و یا اصرار 
بر بیان قرار داش��تن کشور در شرایط جنگ و 
وضعیت نابسامان اقتصادی باشد، باید به سمت 
شفافیت در عملکرد مسئالن و مدیران در تحقق 
مطالبات مردمی و رفع مشکالت کشور باشد. با 
این رویکرد در کنار داشتن صداقت رفتاری در 
قبال مردم از ایجاد تصور تاثیرگذاری تحریم ها 
به ای��ران در تحریم کنندگان، که به تش��دید 
تحریم ها منجر می شود می توان جلوگیری کرد. 
در همین حال چش��م امید داشتن به شکست 
ترام��پ در انتخابات امس��ال آمری��کا و آمدن 
دولت��ی جدید و بازگش��ت آن به برج��ام و باز 

ما و سال 2020
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دلیلی تازه برای محقق نشدن وعده های دولت

علی علیزاده:

چرا احیای عدالت در ایران امروز 
دشوار است؟
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بهره برداری از 19 هزار و 300 شغل ایجاد شده 
درخوزستان توسط ستاد اجرایی فرمان امام

در دومین روز س��فر اس��تانی رییس س��تاد اجرایی فرمان امام به خوزستان، 10 هزار طرح اشتغالزایی 
بنیاد برکت به بهره برداری رس��ید.محمد مخبر رییس س��تاد اجرایی فرمان امام دراین مراس��م که در 
اهواز وبا حضور نماینده ولی فقیه، استاندار خوزستان و مقامات استانی برگزار میشد گفت:امروز با بهره 
برداری از بیش از 10 هزار طرح اش��تغال زایی ، 19 هزار و ۳00 نفر شغل در این استان ایجاد میشود.

وی افزود: س��ه س��ال پیش که به خوزستان آمدم، وعد ه دادم که 22 هزار شغل به نام 22 هزار شهید 
این اس��تان ایجاد خواهد ش��د و همان وقت هم عده ای به بنده می گفتند این کار شدنی نیست ولی با 
همکاری و هماهنگی مردم توفیق پیدا کردیم که 10 هزار طرح را با 27 هزار و 500 شغل ایجاد کنیم 
و آن چه در دست اقدام است و در 6 ماه آینده به نتیجه می رسد حدود 2 هزار و 700 طرح با 26 هزار 
و 700 ش��غل است.وی بیان داش��ت :18 هزار و 700 طرح هم در استان خوزستان در دست پیگیری 

است وارزش سرمایه گذرای های صورت گرفته در این استان 64 هزار ۳00 میلیارد تومان  است.
رییس ستاد اجرایی فرمان امام بیان داشت: تالش می کنیم میزان اشتغال در این استان را تا دو سال 

آینده به 100 هزار شغل افزایش دهیم.
رییس  س��تاد اجرایی فرمان امام تصریح کرد: مش��اغل خرد و خانگی س��هم 60 درصدی در اش��تغال 
کش��ورهای پیش��رفته دارند و به همین دلیل، بنیاد برکت را که تا به امروز فعالیت های موثر عمرانی 
از جمله س��اخت 1600 مدرسه و احداث ۳0 هزار مس��کن محرومین را به بهره برداری رسانده، مامور 
ایجاد اش��تغا  ل زایی کردیم.وی یاد آور شد: طرح های مختلف و بزرگی را در حوزه های مختلف کاغذ، 
نفت و پتروشیمی در استان خوزستان اجرایی کرده ایم.رئیس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام درباره 
ایجاد کارخانه کاغذ نیز گفت: یک کار ارزش��مند و فاخری صورت گرفته است و کارخانه ای با ظرفیت 
200هزار تن کاغذ در این اس��تان ساخته خواهد شد که از قطع 6 میلیون اصله درخت هم جلوگیری 
می کند.مخبر اظهار داشت: طرح های کوچک و خرد برای ایجاد  اشتغال زنان خانه دار هم جزو برنامه 
های ثابت س��تاد اجرایی است.در ادامه این مراس��م غالمرضا شریعتی استاندار خوزستان ضمن تقدیر 
و تش��کر از اقدامات صورت گرفته توسط س��تاد اجرایی فرمان حضرت امام در استان خوزستان اظهار 
داش��ت: خیلی خوش��حالیم که اقدامات تحقق یافته س��تاد اجرایی از آنچه به مردم وعده داده بودند 

بیشتر شده است.
اس��تاندار خوزستان خاطرنشان کرد: ستاد اجرایی فرمان حضرت امام در راستای توسعه استان و رفع 
محرومیت ها تالش های بسیاری کرده است و تفاهم نامه ای در سال 95 بین ستاد اجرایی و استانداری 
خوزس��تان منعقد ش��د که مقرر شد 22 هزار ش��غل را ایجاد کند و در آن زمان آقای مخبر هم اعالم 
کردند تا کنون چنین تفاهم نامه  بزرگ و س��ختی را امضا نکرده بودند ولی به حمداهلل به نتیجه رسید.

وی گفت: س��تاد اجرایی فرمان حضرت امام بیمارس��تان بزرگی در حال س��اخت در خوزستان دارد و 
امروز هم کارخانه کاغذس��ازی یکی دیگر از پروژه های بی نظیر کش��ور اس��ت که در استان خوزستان 
احداث خواهد شد و کاغذسازی یک صنعت مهم، استراتژیک و ارزشمند است که چند سالی است این 
موضوع را با رئیس س��تاد اجرایی فرمان حضرت امام پیگیری می کنیم تا ساخته شود.گفتنی است در 
این مراس��م، با برقراری ارتباط ویدیو کنفرانس با شهرس��تان های شادگان، بهبهان، شوشتر و باغملک، 
بهره برداری از طرح های اقتصادی اشتغال زایی اجتماع محور، بنگاه محور و تسهیالت محور و پروژه های 

عمرانی و زیربنایی بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان امام به شکل رسمی آغاز شد.
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اتحاد برای اخراج آمریکا 
مردم عراق در مراسم تشییع پیکر شهدای حشدالشعبی خواستار شدند

 سالروز والدت با سعادت حضرت زینب )س( وروز پرستار گرامی باد. 
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