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دولتمردان انگلیس که تاکنون جرات نکرده اند تا 
بر زبان آورند که چرا در قرن بیســت و یکم و در 
دوران دموکراســی، همچنان کشورشان بر اساس 
نظام ســلطنتی قرون وســطایی اداره می شود و 
نخســت وزیر نیز تنها بــا رای 160 هزار نفر که 
اکثریــت از ثروتمندان هســتند انتخاب و مردم 
عــادی حقی در ایــن زمینه ندارنــد، همواره به 
دنبال نسخه  نویسی های حقوق بشری برای سایر 

کشورها بوده و هستند. 
به عنوان نمونــه در جدیدترین این رویکرد و در 
حالی کــه طی هفته های اخیــر وزرای خارجه و 
حتی دفــاع انگلیس و برخی نمایندگان این رژیم 
به اظهارنظر و اشک تمساح ریختن برای تحوالت 

ایران پرداخته اند، 
تونــی بلر نخســت وزیر ســابق بریتانیــا و مدیر 
»موسســه تونی بلــر برای تغییــر در جهان« در 
بیانیه ای ویدئویی که برای شــبکه های فارســی 
زبــان لندن نشــین کــه منابع درآمــدی آنها از 
رژیم ســعودی و دســتگاه دیپلماسی و اطالعاتی 
انگلیس تامین می شــود مدعی شده معترضان در 
ایــران باید بدانند که از حمایت میلیون ها نفر در 
اطراف جهان که »ایســتادگی آنها برای آزادی را 
ستایش می کنند« برخوردارند.او گفت: » موسسه 
من متعهد به افزایش آگاهی در مورد این شــکاف 
فزاینــده میان مردم ایــران و یک رژیــم تندرو 
اسالمگراست که برای ۴۳ سال در ایران حکومت 
کرده است.«»درحالی که معترضان در ایران برای 
کسب اولیه ترین آزادی ها جانشان را به خطر می 
اندازند، ما در همکاری با »گروه تحلیل و سنجش 
افکار عمومی در ایران« یک رشــته برنامه هایی را 
شروع می کنیم که شکی باقی نخواهد گذاشت که 
این اعتراضات به چیزی خیلی بیش از حق انتخاب 
پوشــیدن یا نپوشیدن حجاب مربوط می شود.«او 
اظهــار نظر کرد که جامعه ایران برای چند دهه با 
ســرعتی بیش از دیگر کشورهای اسالمی فرآیند 

سکوالریسم و آزادی خواهی را طی کرده است.
این ســخنان به ظاهــر متمدنانه و بــه اصطالح 
حمایتی از مردم ایران در حالی از سوی بلر مطرح 
شده است که وی و سایر مقامات انگلیسی پیش از 
هر نسخه نویسی برای سایر کشورها باید به چند 
سوال پاســخ دهند. چگونه آنها از حق مردم برای 
تعیین سرنوشتشان می گویند که آمارهای رسمی 
از انزجاز نزدیک به 70 درصد مردم انگلیس از نظام 
پادشاهی و خواســت آنها برای تشکیل جمهوری 
حکایت دارد و حاکمان این رژیم به ســرکوب این 
صداها می پردازند چنانکه در مراســم تاجگذاری 
پادشاه چارلز در شهریور ماه معترضان بی شماری 
بازداشت و محاکمه شدند. این افراد پاسخ نداده اند 
که چگونه از توجه بــه حقوق مردم می گویند در 
حالی که ماه هاست مردم انگلیس با تشدید فقر و 
گرانی بی سابقه در چهار دهه اخیر مواجه هستند 
و ســران انگلیس به جای پایان جنگ اوکراین به 
عنوان ریشه این بحران ها به ادامه جنگ و تسلیح 

اوکراین ادامه می دهند. 
نکته بســیار مهم آنکه  آقای بلر پاســخ دهد که 
ازادی بخشــی وی در ســال 2001 چگونه افغان 
و در ســال 200۳ چگونــه عــراق را نابود کرد 
و تفکرات وی در ســال 2011 لیبی  و ســوریه 
را به خون کشــید. به اذعان گزارش های رسمی 
جنگ افروزی هــای وی که به قتل عام میلیون ها 
نفر منجر شــده با استناد به گزارش های دروغین 
بوده و هرگز سندی برای توجیه این رفتارها وجود 
نداشته اســت. جالب توجه آنکه این جنایت علیه 
بشــریت با حمایت و پشــتوانه خاندان سلطنتی 
انگلیس صورت گرفت و ملکه به وی نشان افتخار 
اعطا کرد که با اعتراض جهانی همراه شــد. البته 
نقــش بلر در جنگ یمن را نیــز نباید از نظر دور 
داشــت چرا که او نقش مشــاور را برای خاندان 
ســعودی ایفا کرده اســت. با توجه به این حقایق 
و البتــه جنایاتی که انگلیــس در دوران بلر علیه 
ملت ایــران انجام داده که تحریم هــا علیه ایران 
بخشی کوچکی از آن اســت می توان به صراحت 
گفت که مقامات انگلیسی از جمله بلر نه تنها حق 
اظهار نظر در بــاب امور ایران را ندارند بلکه خود 
به جرم جنایت علیه بشریت باید مورد بازخواست 
و محاکمه جهانی قرار گیرند. سران انگلیس رسما 
دستشان به خون میلیون ها انسان بی گناه آغشته 
اســت که با هیچ مولفه ای پاک نخواهد شــد و تا 
ابد نام آنها به عنوان جنایت کار علیه بشــریت و 
عامالن نسل کشی در تاریخ ثبت خواهد گردید. 

 نسخه نویسی
 به سبک انگلیسی قاتل 

رئیس جمهور :

دولت برای شنیدن حرف معترض 
و مخالف گوش شنوا دارد
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قاسم  غفوری

ــر ــبـ خـ
در مناطق محروم و روستایی استان فارس صورت می گیرد؛

تالش 47 تسهیل گر برکت برای ایجاد 24 هزار شغل جدید
۴7 مجری و تســهیل گر بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان امام به دنبال ایجاد 8 هزار طرح 

اشتغال جدید در استان فارس هستند.
معاون توسعه اشتغال اجتماع محور بنیاد برکت با اعالم این خبر افزود: تا پایان سال جاری 
8 هزار طرح اشــتغال اجتماع محور جدید با ظرفیت 2۴ هزار شغل مستقیم و غیرمستقیم 
در مناطق روســتایی و محروم استان فارس اجرا می شود. مرتضی نیازی گفت: این 8 هزار 
طرح اشتغال زایی اجتماع محور بر اساس برنامه و فوق برنامه بنیاد برکت در سال 1۴01 در 
استان فارس عملیاتی می شــود. به گفته معاون توسعه اشتغال اجتماع محور بنیاد برکت، 
29 شهرســتان و بیش از 500 روســتا در استان فارس تحت پوشــش اقدامات این بنیاد 
در حــوزه اشــتغال زایی اجتماع محور قرار دارند. وی درباره اقدامــات کلی بنیاد برکت در 
حوزه اشــتغال زایی در استان فارس تصریح کرد: تا به امروز بیش از 10 هزار طرح اشتغال 
اجتماع محور در مناطق محروم استان به بهره برداری رسیده که ایجاد فرصت های کسب و 
کار برای ۳0 هزار نفر را به دنبال داشته است. نیازی ادامه داد: این 10 هزار طرح اشتغال 
با حجم کل ســرمایه گذاری 12 هزار میلیارد ریال و با تالش ۴7 مجری و تسهیل گر بنیاد 

برکت به بهره برداری رسیده است.
معاون توسعه اشــتغال اجتماع محور بنیاد برکت خاطرنشان کرد: عمده طرح های اشتغال 
ایجاد شــده در استان فارس به رسته های کشــاورزی، دام پروری، صنایع دستی و خدمات 
عمومی مربوط می شــود. وی بیان کرد: ۴۴ درصد طرح های اشــتغال راه اندازی شــده در 
مناطق کم برخوردار اســتان فارس به بانوان کارآفریــن اختصاص دارد. همچنین یک هزار 

طرح هم متعلق به اقشار ویژه اجتماعی از جمله معلولین و زنان سرپرست خانوار است.
نیازی تاکید کرد: بنیاد برکت با هدف محرومیت زدایی، توانمندســازی اقتصادی و برقراری 
عدالت اجتماعی، اقدام به راه  اندازی نهضت اشــتغال زایی در مناطق محروم و کم برخوردار 

کشور کرده است. 
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»خدای رنگین کمان«

اجازه ندهید سودجویان از احساسات 
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توطئه  ایجاد جنگ 
تروریستی و تجزیه ایران 

شکست خورد
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شرکت آب منطقه ای کرمان

پشتیبانی مورد  انجام خدمات  پیمانکار  انتخاب  مناقصه عمومی  دارد  نظر  در  کرمان   ای  منطقه  آب  شرکت 
نیاز شرکت آب منطقه ای کرمان و واحدهای تابعه درسطح استان کرمان به شماره 23/الف/401 را از طریق سامانه 
تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه 
گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد ( به آدرس www.setadiran.ir انجام 
نام در سایت مذکور و دریافت گواهی  خواهد شد والزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت 

امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. 
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه 1401/9/02 میباشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : ساعت 10 روز شنبه  مورخ 1401/9/5
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : ساعت 10 روز سه شنبه مورخ 1401/9/15
زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت 10:10 روز سه شنبه مورخ 1401/9/15

خیابان  کرمان،  آدرس:  مناقصه  اسناد  خصوص  در  بیشتر  اطالعات  دریافت  جهت  گر  مناقصه  دستگاه  تماس  اطالعات 
پاسداران، شرکت آب منطقه ای کرمان، ساختمان شماره دو، دفتر قراردادها و تلفن 034-32224482

ارائه پاکت های الف به آدرس: کرمان، خیابان پاسداران، شرکت آب منطقه ای کرمان ساختمان شماره یک، طبقه دوم، 
دبیرخانه محرمانه دفتر حراست 

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس : 021-41934
دفترثبت نام : 88969737 و 85193768 

شناسه آگهی 1415236 
نوبت اول 1401/9/2 - نوبت دوم 1401/9/3

شرکت سهامی آب منطقه ای کرمان

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای انتخاب پیمانکار 
انجام خدمات پشتیبانی مورد نیاز شرکت آب منطقه ای کرمان و واحدهای تابعه 

درسطح استان کرمان فرآیند 23/الف/401
ت دوم

نوب

وزیر خارجه ایران گفت: توطئه ای که براســاس اســناد دقیق و موجود در دستگاه 
 دیپلماســی، با هدف ایجــاد جنــگ تروریســتی و در نهایت تجزیه ایــران بود، 

شکست خورد.
حســین امیرعبداللهیان وزیر خارجه جمهوری اسالمی ایران در نشستی خبری 
به تشریح سیاست خارجی کشورمان پرداخت و به پرسش های خبرنگاران پاسخ 
داد. امیرعبداللهیــان در دومین نشســت با خبرنگاران و اصحاب رســانه گفت: 
سیاســت خارجه با محوریت نگاه به همســایگان و آسیا محور در مسیر درستی 
قــرار دارد. در 1۴ ماه گذشــته حجم تبادالت تجاری ما از اروپا تا آســیا از ۳7 
درصد تا 571 درصد رشــد داشته است. بخش عمده رشد خارج از نفت و سنتی 
بوده اســت. وی گفت: خوشــبختانه توطئه ای که براساس اسناد دقیق و موجود 
در دســتگاه دیپلماسی، با هدف ایجاد جنگ تروریستی و در نهایت تجزیه ایران 

بود، شکست خورد.
امیر عبداللهیان درباره وجود پایگاه های تروریســت ها در خاک عراق گفت: یک 
دیپلمات عالیرتبه غربی اظهار داشــت که آمریکا در عراق در ســال های اخیر در 
دوره نخســت وزیری عادل عبدالمهدی توانست با آوردن ۳0 هزار زن به میدان 
التحریر و به کارگیری ظرفیت های مجازی دولت عبدالمهدی را ساقط کند. این 
مقــام غربی مدعی بود که در  قبال جمهوری اســالمی ایران هم فرصت بزرگی 
برای آمریکا و تعداد اندکی کشــورهای اروپایی می بینند، دخالت های خارجی در 
8 هفته گذشــته در اوج خود قرار داشــت. 76 مرکز تروریستی و ضدانقالب در 

اقلیم کردستان فعال شدند و سالح های آمریکایی و اسرائیلی وارد ایران شد.
وزیر هارجه افزود: دو مرتبه در تهران و بغداد با مقامات عراق و اقلیم نشست هایی 
داشــتیم و توافق هایی به عمل آوردیم. دوســتان ما در عراق متعهد شــدند این 

گروه های تروریستی را دور و در فاصله زمانی تعیین شده خلع سالح کنند.
امیر عبداللهیان تأکید کرد؛ مادامی که تهدیدی از ســوی کشــورهای همسایه 

متوجه ما باشــد نیروهای مســلح به اقدامات خود ادامــه خواهند داد، ما نیز به 
گفتگوها ادامه خواهیم داد.

وی درباره دخالت کشــورهای غربی در آشــوب ها گفت:مــن در تماس هایم با 
مقامــات جهان از جمله انگلیس، آلمان و فرانســه به صراحت مواضع جمهوری 
اســالمی ایران را منعکس کردم. سه کشور اروپایی، آمریکا و البی صهیونیست ها 
درک درستی از وقایع نداشتند و مداخالت زیادی در اظهارنظرها داشتند. برخی 

مقامات تالش کردند اشتباهات خود را در گفتگوهایشان اصالح کنند.
وزیر خارجه به مسئله حقوق بشر اشاره کرد و افزود: رعایت حقوق مردم و رعایت 
حقوق بشــر در آموزه های دینی و ملــی وجود دارد و مقام معظم رهبری رعایت 
آن را متذکر می شــوند. در اغتشاشات اخیر به مقامات اروپایی که مدعی دفاع از 
حقوق بشــر هستند گفتم که پلیس خویشتنداری کرد. اینکه بیش از 50 نیروی 
امنیتی با سالح گرم و سرد به شهادت رسیدند و این که بیش از چندهزار نیروی 

ما مجروح شدند، نشان دهنده خویشتنداری جمهوری اسالمی ایران است.
رئیس دستگاه دیپلماسی ادامه داد؛ کمیته ملی حقیقت یاب زیر نظر وزیر کشور 
تشکیل شده و جمعی از حقوقدانان مسائل را پیگیری می کنند که گزارش آن را 

در اختیار مجامع جهانی قرار می دهیم.
وی به ادامه اقدامات دیپلماســی برای لغو تحریم ها اشاره کرد و گفت: جمهوری 
اســالمی ایران برای لغو تحریم ها از طریق اتحادیه اروپا و...  مســیر دیپلماتیک 
را در دستور کار خودش داشــت. در برخی از روزهای اغتشاش طرف آمریکایی 

تصــور می کرد که ما از خطوط قرمزمان عبور می کنیم. تبادل پیام ها در مســیر 
دیپلماتیک بین ایران و آمریکا ادامه دارد. امیدوارم با نگاه واقع بینانه در صورتی 

که به گام پایانی توافق برسیم، از یک توافق قوی و پایدار صحبت کنیم.
وزیر خارجه افزود:اظهارات دوگانه مقامات آمریکایی با هدف تشدید اغتشاش در 

ایران و گرفتن امتیاز در میز مذاکره صورت می گیرد.
ایمر عبداللهیان به جمایت از ایرالنی های مقیم خارج اشاره کرد و گفت: ایرانیان 
خارج از کشور همواره مورد توجه دولت و دستگاه سیاست خارجی هستند. آن ها 
فرهیخته هســتند و آنچه برخی رســانه به نمایش می گذارند، متفاوت با جامعه 
بزرگ ایرانیان در خارج از کشــور اســت. به دفاتر خود اعــالم کردیم که ضمن 
حمایــت از آن مردم، آخریــن مراجعه ایرانیان گزارش شــود. نه تنها مراجعات 

ایرانیان کاهش پیدا نکرده بلکه شاهد رشد مراجعات هستیم.
به زودی قانون حمایت از ایرانیان خارج از کشور را در دولت و مجلس در دستور 
کار می دهیم تا پیوند بیشــتری بین آن ها با ایران برقرار شــود. وی در پاسخ به 
ســئوال خبرنگاری در خصوص آغاز غنی سازی 60 درصدی در فردو گفت: یکی 
از نکاتــی که قدری تاخیر در رســیدن به مرحله نهایی توافــق ایجاد کرد، حل 

اختالفات بین ایران و آژانس بود. 
ما در مذاکرات ماه های گذشــته تاکید کردیم آژانس از مسیر فنی خارج شده و 
در مسیر سیاسی گام برداشته اســت. هفته گذشته مقامات آژانس اعالم کردند 
قطعنامــه جدیدی در کار نخواهد بود و کارشناســان برای رفع ابهامات به ایران 
خواهند آمد. اما قطعنامه مطرح شد. به مقامات غربی گفتیم خود به سوء استفاده 

از رفتار آژانس برآمدید.
وزیر خارجه افزود:دســتور کار ما در وزارت خارجه پیگیــری مذاکرات با روش 
حکیمانه و مقتدرانه در چارچوب بازگشــت به برجام است. این موضوع می تواند 

به نقطه نهایی برسد.

امیرعبداللهیان: 

توطئه  ایجاد جنگ تروریستی و تجزیه ایران 
شکست خورد

عملکرد این روزهای چهره ها؛ 

قانون با تبعیض میانه ای ندارد


