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فیل��م رفتن آقای روحانی رئیس جمهور پس 
از اقام��ه نماز جمعه آن ه��م با عجله و بدون 
خداحافظی را اکنون بسیاری از مردم دیده اند، 

اما این حاشیه را نباید توجه کرد.
البته در این فیل��م نمی توان قضاوت کرد که 
او چرا با عجله نماز جمعه را ترک کرد، شاید 
صحنه قبل این فیلم منتشر نشده و تنها همان 
بخشی که او چنان می کند، پخش شده است، 
اما هر چه هست، نباید در دام چنین حاشیه 
ای افتاد چرا ک��ه متن و عمق نماز جمعه به 
امامت رهبر معظم انقاب اس��امی بس��یار 
مهمتر و حساس تر است. پس بهتر خواهد بود 

که به این حاشیه بی ارزش توجهی نشود.
نم��از جمعه تهران به امامت حضرت آیت اهلل 
خامنه ای در ش��رایط حساس کنونی در نگاه 
نخس��ت چند پیام مهم داش��ت که البته این 
پیام ها را دشمنان و عوامل نفوذی داخلی آن 

دریافت کردند.
تش��ییع میلیونی س��ردار دل  ها حاج قاس��م 
س��لیمانی که تنها در 5 ش��هر کش��ور با 25 
میلی��ون جمعیت هم��راه بود، با س��رنگونی 
مش��کوک و پرابه��ام هواپیمای مس��افربری 
اوکراین به حاشیه رفت، همه رسانه  های معلوم 
الح��ال خط خب��ری خ��ود را از همان لحظه 
س��قوط بر روی این حادثه متمرکز کردند و 
با وارد کردن اتهام تقصیر به ایران یک فضای 

مسموم علیه جمهوری اسامی شکل دادند. 
دو روز پیش از برگزاری نماز جمعه تهران، به 
امامت رهبر معظم انقاب اس��امی، خبر این 
اتفاق مهم منتش��ر شد، رس��انه  های خارجی 
برای روز جمعه 27 دی 1398 لحظه شماری 
می کردن��د، حتی پیش از رس��یدن این روز، 
ش��بکه  های ماه��واره ای و رس��انه  های محور 
دش��من، بر روی این تصمیم متمرکز شدند 
وگزارش  ها و تحلیل  های زی��ادی ارائه دادند، 
محور هم بر این اساس بود که فرمانده کل قوا 
پس از حوادث اخیر در نماز جمعه تهران چه 

خواهند گفت؟!
همه رسانه  های دنیا ناخودآگاه، مجبور به پوشش 
نماز جمعه تهران شدند و این اقدام باعث شد، 
رسانه  هایی که سابقه دشمنی دیرینه با ایران 
دارند، س��خنان رهبر معظم انقاب را پوشش 
دهند، هر چند شیطنت  های زیادی برای آن 
صورت گرفت، اما با همه آن نتوانستند بر روی 
رکبی که خورده اند، سرپوش بگذارند. حضور 
میلیونی مردم تهران در نماز جمعه به امامت 
حضرت آیت اهلل خامنه ای همان بخشی است 
که بار دیگر دش��منان را عاوه بر عصبانیت، 
ش��گفت زده کرد، پس از حوادث اخیر در پی 
سقوط هواپیما، آمریکایی  ها، صهیونیست  ها و 
س��عودی  های کودک کش، تصور نمی کردند، 

مردم اینگونه به میدان بیایند.
این دو موضوع یعنی پوشش رسانه ای گسترده 
و حضور میلیونی مردم در نماز جمعه تهران، 
اقت��دار و ق��درت مردمی ایران اس��امی را با 
رهب��ری حضرت آیت اهلل خامن��ه ای به دنیا 
نش��ان داد که رسانه  های دنیا ناخواسته آن را 
پوشش گسترده دادند، انگار دست الهی آنها را 
مسحور کرده بود. حتی کارشناسانی هم که به 
تحلیل نماز جمعه پرداختند مجبور به اعتراف 
ش��دند. س��خنان رهبر معظم انقاب درباره 
س��ردار س��لیمانی و البته نیروی قدس سپاه 
پاسداران بخش مهم دیگر فرمایش  های ایشان 
بود. رسانه  های دوست و دشمن به این بخش 
مهم سخنان رهبر معظم انقاب پرداختند و 
رهبر انقاب در واقع بار دیگر یادآوری کردند 
که سردار س��لیمانی کیست و رفتار آن چند 
صد نفر چقدر بی ارزش است و از سوی دیگر 
حضور وص��ف ناپذیر مردم در تش��ییع پیکر 

سردار شهید بار دیگر زنده شد. 
پس از آن، هدف قرار دادن پایگاه آمریکایی  ها 
در عراق بود که از س��وی رهبر معظم انقاب 
با تعابی��ر مقتدرانه ای توصیف ش��د در واقع 
سخنان ایشان تاش رسانه ای و تحلیل  های 
بعضی از مسئولین و شخصیت  های آمریکایی 
برای بی اهمیت جلوه دادن حمله موشکی را 

خنثی کرد.
در ادام��ه خطبه، رهبر معظ��م انقاب درباره 
موض��وع مذاکره، پاس��خ منطقی ب��ه برخی 
س��خنان چند روز پیش بعضی از مس��ئولین 
دادند و با تحلیل درست اشاره کردند که مردم 

به فیلم رفتن آقای روحانی 
در نماز جمعه توجه نکنید

ادامه صفحه 2

وقتی حمله ایران به عین االسد فصل جدیدی را در منطقه رقم می زند:

۱۴ هزار منزل مسکونی در 
سیستان وبلوچستان بازسازی 
می شود
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همیشه پای کار
پ��س از س��قوط هواپیم��ای اوکراینی که همزمان ب��ا عملیات 
موش��کی ایران علی��ه پایگاه آمریکایی ها در ع��راق اتفاق افتاد 
یک موج منفی از سوی رسانه های معاند با بهره گیری از پیاده 
نظام خود در داخل ش��کل گرفت. سقوط هواپیمای مسافربری 
اوکراینی در ایران، موضوع و مس��ئله س��اده ای نیس��ت و باید 
درباره آن بررس��ی و تحقیق گس��تدره و عمیق شود تا به نتایج 
درس��ت برسد، اکنون فضا ملتهب اس��ت و این التهاب از سوی 
رسانه هایی القاء می شود که سعی دارند با ایجاد شبهات بزرگ 
با بهره گیری از فضای رس��انه ای گس��ترده ای که در دس��ت 

دارند، ذهن مردم را با فریب و دروغ درگیر کنند.
محور اصلی جنگ رس��انه ای که آمریکا و اروپا علیه ایران آغاز 

کرده اند، بدبین کردن افکار عمومی نس��بت به سپاه پاسداران 
و والیت فقیه اس��ت. رس��انه هایی چون بی بی سی، وی او ای، 
ایران اینترنش��نال، من و تو، دویچه وله و ده ها شبکه دیگر در 
این چند روزه که از سقوط هواپیما می گذرد، همچون فتنه ها 
و آشوب های گذشته با تب و تاب بسیار مشغول شبهه افکنی، 
ایجاد تردید و فریب مردم هس��تند. بارها و بارها دیده ش��ده و 
مردم نیز آن را از نزدیک دیده و احس��اس کرده اند که هنگام 
وقوع یک حادثه و اتفاق طبیعی و غیر طبیعی نیروهای س��پاه 
و ارتش برای کمک رس��انی از بس��یاری نیروها و سازمان های 
امدادی جلوتر وارد ش��ده اند و کمک رس��انی را آغاز کرده اند. 
نش��انه های آن، س��یل و زلزله هایی اس��ت که در کشور اتفاق 
افتاده و در تازه ترین مسئله ای که حادث شده، سیل در استان 

سیستان و بلوچستان است.
اگر کمک های سپاه و ارتش به سیل زدگان و زلزله زدگان نبود 

عمق فاجعه بیشتر می شد و دولت نیز به خاطر ضعف مدیریتی 
خود، توان کمک رسانی به مردم در چنین حوادثی را ندارد. با 
این پیشینه از عملکرد سپاه که اگر باز هم بخواهیم بگوییم باید 
به دوران دفاع مقدس اشاره کنیم و مردم آن دوران را به خوبی 
با یاد دارند، آیا باید با دش��من همراه و هم کام ش��د به خاطر 
اش��تباهی که در سقوط هواپیمای مس��افربری اتفاق افتاده که 
البته هنوز تحقیقات فنی، علمی، کارشناسی دقیق بر روی این 
حادثه به پایان نرس��یده اس��ت؟! که اگر پایان یافته و به نتیجه 
برس��د حقایقی روش��ن خواهد ش��د که برای توهین کنندگان 

شرمندگی ابدی را به همراه خواهد داشت.
البته اکثریت مردم نسبت به عملکرد نیروهای مسلح جمهوری 
اسامی ایران دید مثبتی دارند و به وجود آنها افتخار می کنند، 
اما در این میان برخی هم هس��تند که تحت تأثیر پروپاگاندای 
گس��ترده رسانه ای دشمن قرار میگیرند و در چند روز گذشته 

دیدید و ش��نیدید که چه شعارهایی سر دادند. به این چند روز 
گذش��ته که تازه ترین حادثه کش��ور اس��ت، نگاهی بیندازید و 
ببینید در خط مقدم مقابله با سیل چه نیروهایی حضور دارند، 
آنگاه ش��عار دهندگان» س��پاهی حیا کن مملکتو رها کن« را 
بنگرید. به این عکس و عکسهای مشابه در طول خدمات سپاه 
و نیروهای مس��لح خوب نگاه کنید آن��گاه درخواهید یافت که 
گویندگان چنان شعارهایی نمیتوانند افرادی از دل ایران باشند 
بلکه در خوشبینانهترین حالت فریبخوردگانی هستند که تحت 

تاثیر رسانه های بیگانه قرارگرفته اند.
سیستان و بلوچستان به خوبی نشان میدهد که مردان نیروهای 
مس��لح که در میدان نبرد در برابر دش��من سینه سپر میکنند 
و قدمی عقب نمینش��ینند چگونه مهربانانه دستگیر محرومان 
و آس��یبدیدگان هستند و اینجاست که میشود به جرات گفت، 

شهادت مزد جهاد است. 

تهران، مقصد جدید نهضت اشتغال زایی بنیاد برکت 
نهضت اش��تغال زایی بنیاد برکت س��تاد اجرایی فرمان حضرت امام)ره( به 

استان تهران رسید.
معاون توسعه  کارآفرینی اجتماع محور بنیاد برکت با اعام این خبر افزود: با 
آغاز اجرای 800 طرح اش��تغال زایی اجتماع محور بنیاد برکت ستاد اجرایی 
فرمان امام در اس��تان تهران، نهضت اش��تغال زایی این بنیاد به قلب ایران 
رسید.رضا راضی زاده تصریح کرد: با توجه به منویات مقام معظم رهبری و 
تاکیدات رییس ستاد اجرایی فرمان امام مبنی بر توانمندسازی اقتصادی و 
اجتماعی مناطق محروم و کم تر توسعه یافته از طریق اشتغال زایی و ایجاد 
فرصت های کس��ب وکار، استان تهران تحت پوشش فعالیت های بنیاد برکت قرار گرفت.وی اظهار داشت: 
راه اندازی 800 طرح اشتغال زایی اجتماع محور بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان امام در قالب مدل اقتصادی 
»س��حاب« )طرح سرمایه گذاری حمایتی اش��تغال برکت(، ایجاد 2400 فرصت شغلی را در مناطق کم تر 
توس��عه یافته استان تهران به دنبال خواهد داش��ت.به گفته معاون توسعه  کارآفرینی اجتماع محور بنیاد 
برکت، این تعداد فرصت های کس��ب و کار در رسته های ش��غلی ای همچون مشاغل دانش بنیان، صنایع 
دس��تی، فنی- خدماتی، تولید پوشاک، فرش دستباف، فرآوری مواد غذایی، پرورش بوقلمون و دام سبک 

و سنگین راه اندازی می شود.
وی یادآور ش��د: اغلب مشاغل پیش بینی شده در اس��تان تهران در زمینه صنایع دستی و فرش دستباف 
است. راضی زاده گفت: کل اعتبار پیش بینی شده برای ایجاد و بهره برداری از این 800 طرح اشتغال زایی 
اجتماع محور در استان تهران بالغ بر 720 میلیارد ریال است.معاون توسعه  کارآفرینی اجتماع محور بنیاد 
برکت شهرهای ورامین، قرچک، پیشوا، شهر قدس و ری را 5 شهر هدف اشتغال زایی این بنیاد در استان 
تهران ذکر کرد و ادامه داد: با راه اندازی 800 طرح اشتغال زایی بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان امام بیش 
از 2400 اش��تغال مستقیم و غیرمستقیم در این مناطق ایجاد خواهد شد.راضی زاده پایان سال جاری را 
زمان بهره برداری کامل از طرح های اش��تغال زایی مذکور اعام و خاطرنشان کرد: با همکاری 5 تسهیل گر 
بنیاد برکت فرآیند شناس��ایی، آموزش، معرفی به بانک عامل و پرداخت تس��هیات به واجدین ش��رایط 
آغاز ش��ده اس��ت.معاون توس��عه  کارآفرینی اجتماع محور بنیاد برکت اجرایی فرمان امام درباره ورود این 
بنیاد به بحث اش��تغا ل زایی در مناطق محروم اس��تان تهران نیز توضیح داد: این ورود و فعالیت، مبتنی بر 
نیازها، اطلس مناطق محروم و مستعد و پیگیری و مراجعات ائمه جمعه، نمایندگان مجلس، فرمانداران و 
مسئولین این شهرستان ها بوده است. الزم به ذکر است، بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان امام با هدف ایجاد 
فرصت های کسب وکار، محرومیت زدایی، توانمندسازی اقتصادی و اجتماعی، ارتقای سطح زندگی، کاهش 
فاصله طبقاتی و توزیع عادالنه  امکانات و فرصت ها، نهضت ایجاد اشتغال و کسب و کار را در مناطق محروم 
و کم تر برخوردار کشور راه اندازی کرده است. این بنیاد در حال حاضر با حضور و فعالیت در 175 شهرستان 

و 8 هزار روستا، ایجاد یک صد هزار فرصت شغلی را تا پایان سال 98 در دستور کار دارد.
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