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ظرفیت مغفول مانده
«بوکمال» برای محور مقاومت
بوکمال سوریه ،آخرین
سالروز آزادسازی منطقه
ِ
سنگر داعش در روزهای پایانی آبان ماه 96یادآور
یکی از عملیات های سرنوشت ساز محور مقاومت
در تراز منطقه ای است .عملیاتی که پایان داعش
را قطعی کرد و یکی از بزرگ ترین مزیت های
راهبردی را برای ایــران و محور مقاومت ایجاد
کرد.بعد از جنگ سی و سه روزه لبنان(حرب
تموز) در سال  ،2006ایران و حزب ا ...توانستند
ســازی معادله آفرین در
دســت به یک مفهوم
ِ
منطقه بزنند و مفهوم «محور مقاومت» را در قالب
واقعیتی عینی و ملموس درآورند و آن را در قامت
بازیگران اصلی منطقه بنشانند و این تعبیر وارد
ادبیات سیاسی و رسانه ای تحلیل گران و ناظران
بین المللی شد و قــدرت بازدارندگی بزرگی
را بــرای مقاومت لبنان و فلسطین و جمهوری
اسالمی تأمین کرد،اما آزادی بوکمال و اتصال آن
به شهر مرزی القائم در عراق نیروهای مقاومت در
عراق و سوریه را به هم پیوند داد و افق اتصال چهار
کشور ایران ،عراق ،سوریه و لبنان را در بستر یک
کریدور یا بزرگراه بین المللی به وجود آورد .این

عملیات توانست قدرت محور مقاومت را عالوه
بر مفهوم سازی و بازدارندگی برای اجزای خود
به صورت مستقل ،وارد مرحله تولید مزیت های
ژئوپلیتیک سازد.اهمیت نبردهای بوکمال تا
حدی بود که رسانههای عربزبان از جمله شبکه
المیادین گــزارش دادنــد که ســردار سلیمانی
شخصا فرماندهی عملیات آزادسازی این شهر
را بر عهده داشته است.تعبیر منسوب به سردار
شهید سلیمانی که می توان در تهران استارت
زد ،به بغداد رسید ،از بوکمال گذشت و در بیروت
پیاده شد که آن روزها در رسانه ها و فضای مجازی
پیچید حکایت از یک دستاورد بی همتا بعد از
سال ها نبرد بی امان در سوریه داشت.آن زمان
تلویزیون های ضدایرانی عربی از بوکمال به
عنوان نبض پروژه ایران در منطقه یاد کردند .از آن
به بعد پایگاه های گروه های مقاومت در این ناحیه
در عراق و سوریه بارها مورد حمله هوایی قرار
گرفت تا اجازه تثبیت این خط اتصال را ندهند.
همزمان منطقه شرق فــرات به صحنه تحرکات
متنوعآمریکاوترکیهتبدیلشدتاشایدبتواندتغییر
موازنهضددستاوردهایبیهمتایمقاومترارقم
بزند اما آن چه مقاومت در اتصال بوکمال به القائم
و در امتداد دوسوی مرز با مرتبط ساختن بغداد و
دمشق به دست آورد از بهترین ظرفیت های اهدا
شده محور مقاومت برای توسعه کشورهای عراق و
سوریه و ایران و لبنان است که می توان اهمیت آن
را با طرح های بزرگ بین المللی مانند راه ابریشم
جدیدیانورداستریموماننداینمواردمقایسهکرد.
در اهمیت گذرگاه بوکمال_القائم همین بس
که تا امروز بارها جریان های مخالف توانمندی

یک شنبه  ۲آذر1399
 ۶ربیع الثانی .1442شماره 2052۹

مقاومت در عراق خواستار تخلیه این ناحیه از یگان
های حشدالشعبی و جایگزینی نیروهای امنیتی
دولتی تحت فرمان نخست وزیر شده اند.هشام
الهاشمی تحلیل گر برجسته عراقی منتقد حضور
ایــران و حشدالشعبی در آخرین مصاحبه خود
گفته بود بوکمال و القائم باید از اختیار مقاومت
خارج شود اما این مسئله بسیار دشوار است.در
حالی که تحوالت اخیر در منطقه قفقاز نگرانی
هایی را راجع به احتمال تهدید یا تضعیف مزیت
های ژئوپلیتیک جمهوری اسالمی با حمایت رژیم
صهیونیستیبهوجودآوردهاست،حفظدسترسی
به بوکمال و برقراری اتصال میان تهران ،بغداد
تا دمشق و بیروت از طریق بوکمال-القائم می
تواند وزن این دستاورد بزرگ ژئوپلیتیک را برای
محور مقاومت آشکار کند .به اعتقاد برخی ناظران
درخواست و فشار رژیم صهیونیستی برای فاصله
گیری ایران از مرزهای سرزمین های اشغالی بعد
از آزادی بوکمال بود که شدت گرفت و حمالت
مذبوحانه خود بر ضد مواضع مقاومت را به شرق
سوریه و مناطق مرزی این کشور با عراق گسترش
داده است که در طول تابستان امسال به اشکال
گوناگونادامهیافتوحتیدرمردادماهگذشتهدر
یک بیانیه کم سابقه به طور رسمی به این حمالت
اذعان کرد و بهانه آن را ورود چند عضو مقاومت
به خاک جوالن اشغالی بیان کرد .مجموع این
رویدادها بر اهمیت منطقه بوکمال که آزادی و
اتصال آن حاصل مجاهدت جوانان محور مقاومت
است تأکید می کند و پاس داشت خون پاک آنان
در تثبیت این پیروزی و تبدیل آن به مزیتی پایدار
است.

قالیباف:مهم رسیدنکاالی اساسی به دست مردم است نه اینکه دولت یا مجلس آن را اجرا کند
رئیس مجلس شــورای اسالمی گفت :در طرح
معیشت تالش کردیم کاالهای اساسی راحتتر
و ارزا نت ــر و با کمک مالی مستقیم به تکتک
خانوارها به ویژه خانوارهای مستضعف که در
جغرافیای دورتــری هستند ،برسد و بر همین
اساس اصال مهم نیست این کار از سوی مجلس
انجام میشود یا دولت.
به گــزارش فــارس ،محمدباقر قالیباف رئیس
مجلس شورای اسالمی دیروز (شنبه اول آذر)
در آیین افتتاح ،رونمایی و آغاز عملیات اجرایی
پــروژههــای شــهــرداری قم با اشــاره به شکست
فشار حداکثری ترامپ اظهار کرد  :همه ما
خوشحالیم که امروز آن را میبینیم که او دیگر

در مسند قدرت نیست و این موضوع
نتیجه مجاهدت و مقاومت این
مــردم عزیز است .وی تصریح
کرد:مهم نیست چه کسی چه
کاری را انجام میدهد بلکه
مهم آن است که آن کار انجام
شود ،امروز همه ما در مجلس،
شورای اسالمی و دولت محترم
به این جمعبندی رسید هایم که
در این شرایط سخت مــردم نیازمند
کمک معیشت هستند و بر همین اســاس در
طرح معیشت تالش کردیم کاالهای اساسی
راحتتر و ارزا نتــر و با کمک مالی مستقیم به

تک تک خانوارها و به ویژه خانوارهای
مستضعف کــه در جغرافیای
دورتــــری هستند بــرســد و بر
هــمــیــن اســــاس اصـــا مهم
نیست که ایــن کــار از سوی
مجلس انجام میشود یا از
ســوی دولت.رئیس مجلس
گفت :مهم آن است که این کار
صحیح ،دقیق و سر وقت و با دقت
فراوان انجام شده و به دست کسانی
که در کرونا فعالیت اقتصاد یشان را از دست
داده و فشار اقتصادی زیادی را تحمل کرده اند
و آن هایی که اشتغال و کار دایمی ندارند برسد.

گزارشی از اجرای اولین روز
محدودیت های کرونایی
در سراسر کشور

جدیت دراجرا،همکاری
نسبی مردم
نخستین روز مــاه پایانی پاییز و سرآغاز
اعمال محدودیت هــای جدید کرونایی
در ســراســر کــشــور بــا ف ــراز و فــرودهــایــی
هــمــراه شــد ،گــزارشهــا ازجــدیــت مقام
هــای مسئول در اج ــرای محدودیت ها
و همکاری نسبی م ــردم بــا ایــن تدابیر
حکایت دارد .روز گذشته شاهد کاهش
تــرددهــای بین شهری ،تعطیلی برخی
اصــنــاف و کــاهــش آم ــد و شــد مـــردم در
شهرهای مختلف بودیم اما در برخی نقاط
نیز برخی همچنان به شرایط کرونایی
کشور بی توجه بوده و فعالیت خود را ادامه
داده اند.به عنوان مثال گزارش خبرنگار
خــراســان از شهر مشهد نشان میدهد
بیشتر صنوف محدودیت های کرونایی
را رعـــایـــت کـــــرده بـــودنـــد  ،اق ــدام ــی
کــــه بــــه خــــوبــــی تــــوســــط بــــرخــــی از
اصــــــنــــــاف صـــــــــورت گــــرفــــتــــه بــــود
نــصــب تــبــلــیــغــات و بــنــر ه ــای ــی بـــرای
اطــــــــاع رســـــانـــــی فـــعـــالـــیـــت خـــود
طـــــی ایــــــن دو هـــفـــتـــه بـــــه صـــــورت
مــــجــــازی و فـــــــروش آنــــایــــن یــــا بــه
صــــــورت تــلــفــنــی بـــــود کــــه بــــا وجــــود
مــــحــــدودیــــت هـــــا مـــــی تــوانــســتــنــد
کـــســـب و کـــــار خـــــود را بــــه صــــورت
مجازی ادامه دهند.در خراسان جنوبی
هــم گ ــزارش میدانی  2خبرنگار نشان
می دهد که در خیابان های اصلی شهر
بــــیــــشــــتــــر واحـــــــــدهـــــــــای کـــســـب
کــــرکــــره هـــــای مــــغــــازه را بــــــرای دو
هفته قفل کــرده اند.این وضعیت اما در
خــراســان شمالی بــه شکلی دیگر اجــرا
شده است و روایــت خبرنگار ما می گوید
که بسیاری از کسبه بــدون محدودیتی
کــرکــره را بــاال زده بــودنــد و ...از شما
دعــوت مــی کنیم  3گ ــزارش متفاوت از
نحوه اجــرای محدودیت ها را در سایت
 khorasannews.comو در سه روزنامه
استان های خراسان رضــوی ،شمالی و
جنوبی بخوانید.

حرف مردم
ستون «حرف مردم» انعكاس دهنده صادق حرفهای شماست.

تلفن051 37009111 :

پیامك2000999 :

سروش9033337010:

••هــفــتــه قــبــل چـــای کــوچــک خــریــدم 9
هزارتومان .دیشب همان چای را به قیمت
 14هزار تومان خریدم! یعنی نظارت صفر
اســت .در این مملکت هرکسی هرکاری
می کند ،آزاد اســت .تعزیرات هم راحت
خوابیده!
•• هر نقشه ای مثل گــرانــی ،جیره بندی
و ...برای نان دارین سریع تر انجامش بدین
تا صف نانوایی ها خلوت شود.
•• دولت تدبیر ،شکم مردم را سیر و جیب ها
را پر پول کند تا مردم پروتکل های کرونا و
محدودیت ها را طبق دستور آن ها رعایت
کنند.
•• احتمال مــی دهــم در ص ــورت ساخت
واکسن تمام ایرانی کووید 19اولین کسانی
که آن را «نمی زنند» آقایان هستند با آقازاده
هایشان!
••دالر گران می شود و مسئوالن همه گرانی
ها را گردن آن می اندازند .دالر ارزان می
شود اما آقایان می گویند که افزایش قیمت
هایمان به خاطر دالر نبوده است! ...
•• آقای کی روش هم مزه شش تایی شدن رو
چشید .آقای کی روش زود از کلمبیا خارج
شو آن ها اعصاب ندارند .سرنوشت اسکوبار
را به یاد بیاور.
•• جناب غنی زاده وقتی یادداشت شما در
انتقاد به شخص ریاست جمهوری سرزمین
مــان را روز پنج شنبه خــوانــدم فکر کردم
سرمقاله روزنامه هاآرتص در حمله به رئیس
دولت جمهوری اسالمی ایــران را مطالعه
می کنم! مراقب باشیدکشتی که کف آن
را به آرامی می خراشید بیش از  ۸۰میلیون
ایرانی بر آن سوارند.
••همسرم با یک ماشین مدل پایین در آژانس
کار می کرد .با گرون شدن بنزین وکرونا
بیکار شده .هر چند فقط خرج بخور نمیر در
میاومد .حاال فقط پول یارانه برامون مونده
که با پولش فقط نون می خریم.
••مگر قرار نیست مسکن ارزان شود؟ چرا

ایتا،

آیگپ ،

نمابر05137009129 :

دولت عوض کمک به کاهش نرخ ها پیوسته
نــرخ مصالح همچون آهــن و سیمان و...
را گران می کند؟ هنوز تثبیت نشده نرخ
جدیدی میاد! لطفا به فکر مــردم بیچاره
باشید.
•• همه جا را تعطیل کردند که کسی بیرون
نیاد و در خانه بمانند حــاال چــون ذخایر
خونی خالی شده به مردم می گین ازخانه
بیان بیرون .معلوم هست با خودتان چند
چندین؟
••دولت که می خواد نفری ۱۰۰تومان به
خانوادهها بده .چجوری تشخیص میده من
روزمزدم و باید پولی برایم واریز کنه؟
••لطفا مثل قبل یک روز در میان صفحه
کــودک رو چــاپ کنین و بــرای سالمندان
هفتهای یک بار .بچه ها طاقت شون کمه
نمیتونن منتظر بمونن.
••در هفته محدودیت های کرونایی این کار
مبارزه تشدید می شود با تعطیلی دو هفتگی
اکثر شهرها به خصوص مشهد باید کلینیک
های زیبایی نیز تعطیل شود چرا که یکی از
فضاهای به شدت آلوده به کروناست.
••درحالی که دولت مردم را تشویق به تجارت
الکترونیک می کند افزایش قیمت خدمات
الکترونیکی و پیامک واقع ًا مسخره است!
••کار پسرم طوری است که دو هفته مشهد
است ،دو هفته تهران و ماشینش نمره تهران
است و سند ملکی ندارد که ساکن مشهد
است .باید با اسنپ تردد کنیم .بسیار سخت
شده برامون.
•• با شما هستیم ای کسانی که کرونا دارید
ولی مخفی می کنید و با تردد در اجتماع
ع ــد های را مبتال مــی کنید و باعث مرگ
عدهای میشوید! بدانید دیر یازود آه و نفرین
خانوادههای داغدار به سراغ تان می آید.
•• هموطنان عزیز! به خدا هیچ جای دنیا
ایــران نمی شــه .نــاکــارآمــدی مسئولین و
رفتارهای بعضی ازخودمان را به پای این
بهشت روی زمین نگذاریم.

