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آملی الریجانی  :خواسته رهبر معظم انقالب،
تحول در کاهش آسیب های اجتماعی است
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یادداشت روز

ستون «حرف مردم» انعكاس دهنده صادق حرفهای شماست.

تلفن051 37009111 :

Ar.ghorbani@khorasannews.com

پاداش خوب برای پلیس بد!

...

سیاست
روحانی فردا به دعوت پوتین عازم روسیه
میشود
فارس -معاونارتباطاتواطالعرسانیدفتررئیسجمهوراز
سفررئیسجمهوربهروسیهخبردادوگفت:فردا(چهارشنبه)
روحانی به دعوت رسمی رئیس جمهور روسیه و برای شرکت
دراجالسسهجانبهروسایجمهوریایران،روسیهوترکیهدر
خصوصسوریه،بهشهرسوچیروسیهسفرمیکند.براساس
ا ین گزارش ســردار باقری رئیس ســتاد کل نیروهای مســلح
نیز برای شرکت در نشســت ســهجانبه ایران ،روسیه و ترکیه،
روزگذشتهعازمسوچیشد.مذاکراتسوچیادامهمذاکرات
آستانهبرایحلبحرانسوریهوآیندهتحوالتاینکشوراست.

حرفمردم



علیرضاقربانی

چهارسالپیشدرچنینروزهایینتایجمذاکراتکارشناسان
ایران و کشــورهای عضــو گــروه  5+1در ژنــو به مرحلــه ای از
امیــدواری رســیده بــود کــه وزرای خارجه کشــورهای طرف
مذاکرهرابهژنوکشاند.وزیرامورخارجهآمریکاکهراهیسفری
منطقهایبهآفریقابود،برنامههایخودرالغوکردوپسازتوقف
کوتاهیدرعمان،ابتداراهیسرزمینهایاشغالیفلسطین
و بعد از مذاکره با مســئوالن رژیم صهیونیستی راهی ژنو شد.
معاون وزیر امور خارجه چین نیز ســفری 10ســاعته را تحمل
کرد تا خــود را به محل مذاکرات برســاند ،همان طــور که وزیر
امور خارجه روسیه و دیگران با جمع شدن وزرای امور خارجه
و در حالی که خبرنگاران از نزدیک بودن توافق میان دو طرف
گزارش می دادند ،لوران فابیوس وزیر امور خارجه فرانسه در
بامداددومینروزمذاکراتنارضایتیپاریسازنتایجمذاکرات
را در گفت و گو با رســانه ای فرانســوی اعالم کــرد و دیگر خبر
خوشی از جلسه وزرا به گوش نرسید تا در نیمه شب چهارمین
روزمذاکراتدوبارهوزیرخارجهفرانسهپیشازظریفوکاترین
اشتون که قرار بود در نشست خبری نتایج مذاکرات را تشریح
کنند ،به میان خبرنگاران آمد و گفــت که هیچ توافقی حاصل
نشدهاست.
هرچندمذاکراتهستهایایرانوکشورهایعضوگروه5+1
چندماهبعدبهنتیجهرسیدوبرجامدستوپاشکستهوسراسر
ابهام رونمایی شــد ،اما پاریس به صورت واقعی و مستقل یا به
نمایندگیازآمریکاواسرائیلودرقالبیکنقشازپیشنوشته
شده ،در مقطع روزهای پایانی آبان ،1392به پلیس بد ماجرا
معروف شد .پلیس بدی که سیاست های به شدت ضدایرانی
موردعالقهاسرائیلرادنبالمیکردوظاهراگویسبقترااز
آمریکاهمربودهبود!
بااینهمه،بعدازتوافقبرجاموگشایشهاینیمبنداقتصادی
برای ایــران ،همــان پلیس بــود که به «شــریک خــوب» دولت
تبدیل شد تا جایی که تاکنون بیش از 33میلیارد دالر قرارداد
اقتصادی با ایران امضا کرده که بخــش عمده آن ،از جمله یک
قلمشحدود 27میلیارددالربرایخریدهواپیماوبخشقابل
توجه دیگر آن برای خرید محصوالت شرکت بدعهد پژو و دیگر
شرکتهایخودروسازورشکستهفرانسهصرفمیشود.تنها
قراردادیکهشایدبتوانآنرانوعیسرمایهگذاریتلقیکرد،
قرارداد شرکت نفتی توتال است که آن هم با وجود سودآوری
زیادبرایتوتال،هرروزبانازوکرشمهطرففرانسویوزیرسایه
ترسازتحریمهایآمریکادچارابهامبیشتریمیشود.
با روی کار آمدن ترامپ در آمریکا و شدت یافتن سیاست های
ضدایرانی او که در نطق وی در مجمع عمومی سازمان ملل به
اوج رسید ،دوباره نام فرانسه بر سر زبان ها افتاد که در ظاهر به
مخالفتبابرنامههایبهشدتسختگیرانهآمریکابرخاست.
مواضعقاطعمقاماتکشورماندربرابرآمریکاوناامیدیترامپ
ازنتیجهدادنتهدیدهایشتاحدیورقرابرگرداندتاجاییکه
حدود 40روزپیشروزنامهانگلیسی«دیلیمیل»درگزارشی
چنین نوشــت کــه «دونالــد ترامپ» رئیــس جمهــور آمریکا به
متحداناروپاییواشنگتنگفتهکهنگرانتحریمهایشدیدی
کهایاالتمتحدهمیتواندعلیهایرانوضعکند،نباشند.ترامپ
به «ترزا می» نخســت وزیر انگلیس و «امانوئــل مکرون» رئیس
جمهور فرانســه گفته که «هر مقدار که می توانید از تهران پول
بگیرید«».دیلیمیل»اضافهکردهکهترامپمیگوید«:امانوئل
زنگ زد و با مــن صحبت کرد و من گفتم ،ببیــن امانوئل! آن ها
همینحاالپولزیادیبهرنودادهاند.پولشانرابگیر؛لذتببر».
(هماننگاهیکهترامپبهسعودیهاداردوآنهاراگاوشیرده
خواندهوتوانستهحدود 400میلیارددالرآنهارابدوشد)
پسازاینماجراهابودکهکسانیکهبهآمریکاخوشبینبودندتا
حدیازکاخسفیدناامیدشدندواینباردلبهاروپابستند.غافل
از آن که اروپایی ها و به ویژه فرانسوی ها که حاال لباس «پلیس
خوب» پوشیده اند ،همان سیاست های کاخ سفید را البته در
پوششیاندکمتفاوتدنبالمیکنند.طولینکشیدکهسفر
وزیر امور خارجه فرانســه به تهران برنامه ریزی و احتمال سفر
رئیسجمهورفرانسهبهتهرانهمدرآیندهمطرحشد.
درطولاینتحوالت،فرانسویهاهموارهباسیاست«کجدارو
مریز»مخالفتخودرابابرنامههایدفاعیایرانونقشمنطقه
ایایراندنبالکردهاند.نزدیکیبیشترفرانسهبهعربستانبا
شدت یافتن مواضع خصمانه آل ســعود علیه ایران و اظهارات
وزیــر خارجه فرانســه در امــارات علیه کشــورمان و حــاال خبر
«توافق ترامپ و رئیس جمهور فرانسه برای مبارزه با حزب ا...
لبنان و نقش منطقه ای ایران» پرده از چهره بزک کرده پاریس
برداشته اســت .این یعنی امانوئل مکرون همان ترامپ است،
البته اندکی مودب تر و با زیرکی بیشتر ،کسی که اصطالحا با
پنبهسرمیبرد!
ایننوشتهدرپیمخالفتباتعاملایرانوجهانغربوبهصورت
مشخص تعامل با اروپا و فرانسه نیست ،اما به نظر می رسد یک
جای کار سیاســت خارجی دولت ایران در اعتماد به «برادران
ترامپ» مــی لنگد ،چــرا که بایــد حافظه ضعیفی در دســتگاه
دیپلماسی وجود داشته باشد که بتواند به این زودی دشمنی
های آشــکار فرانســه علیه برنامه هســته ای ایران در روزهای
پایانیآبان 1392درژنورافراموشکند،همانگونهکهبایددر
کیاستسیاستمدارانیکهنتوانستهاند«مکرمکرون»ونقشو
اهداف واقعی پاریس در سیاست های ضد ایرانی کاخ الیزه را
بهخوبیتجزیهوتحلیلکنند،تردیدکرد.دیگرسوابقفرانسه
در قبال جمهوری اسالمی نیز نشان می دهد که آن کشور ،هر
چهباشد،شایستهپاداشیچنیندستودلبازانهنیستوتنها
تجدیدنظریجدیواصولیدرروابطتهران-پاریسبرمبنای
«عزت ،حکمت و مصلحت» ایران می تواند ،فرانسه را به مسیر
صحیحبرگرداند.

ایسنا  -آیت ا ...آملی الریجانی رئیس قوه قضاییه در جلسه مسئوالن عالی قضایی با اشاره به فرامین رهبر معظم انقالب در زمینه کاهش آسیب های اجتماعی و پیگیری های
معظمله،اقدامتحولیوجهادیدربارهاینموضوعرامهمترینخواستهودستوررهبرمعظمانقالبدراینعرصهبرشمردوگفت:اگرچهدستگاهقضاییبرایمقابلهباآسیبهای
اجتماعیاقداماتبسیارمناسبیانجامدادهاستاماهمهدستگاههابایدبهوظایفخودبهدرستیوجهادگونهعملکنندتاشاهدکاهشمحسوسآسیبهایاجتماعیباشیم.

رهبر معظم انقالب اسالمی در جلسه رسیدگی به مشکالت زلزله زدگان تاکید کردند:

لزوم تامین مسکن زلزله زدگان با مدیریت متمرکز و کار جهادی

مردم آسیب دیده باید پیشرفت کار را حس کنند
حضرت آیتا ...خامنهای بعد از بازدید از مناطق زلزلهزده
در جلســه رســیدگی به مشــکالت زلزلــه زدگان در جمع
مسئوالن اســتانی و محلی و جمعی از فرماندهان نظامی و
انتظامی ،وظایف مســئوالن را در قبال زلزلهزدگان استان
کرمانشاه،بسیارسنگینخواندندوتاکیدکردند:مهمترین
اولویتکنونی،مسئلهتامینمسکنزلزلهزدگانوبازسازی
مناطق تخریبشده و آسیبدیده است که باید با پشتیبانی
دستگاههایمختلفنظامیوغیرنظامیوبامدیریتمتمرکز
وکارجهادیوباسرعتعملالزم،انجامگیرد.
▪مردم آسیبدیده باید پیشرفت کار را حس کنند

به گــزارش پایــگاه اطالع رســانی دفتــر حفظ و نشــر آثار
حضرت آیتا ...خامنــهای ( ،)Khamenei.irایشــان با
تاکید بر این که مردم آسیبدیده باید پیشرفت کار را حس
کنند،گفتند:دراینزمینلرزه،وسعتمناطقآسیبدیده
زیاد است و اگرچه شــهر ســرپل ذهاب و برخی شهرهای
دیگر خســارات ســنگینی دیدهاند اما برخی روســتاها به
کلی ویران شــدهاند که حادثه مهمی است .رهبر انقالب
اسالمی با اشــاره به مصائب و ســختیها و گرفتاری های
زلزلــهزدگان افزودند :ما چــون خودمان بــه حادثه زلزله
مبتال نشدهایم ،شاید متوجه مصیبت زلزلهزدگان نشویم.
کسانی که تا دیروز در کنار خانواده خود در یک مسکن ،با
آرامش زندگی میکردند ،به یک باره همه زندگی خود را
از دست دادهاند و اکنون در فصل سرما همه زندگی آنان
در یک چادر خالصه شده است.
▪به دلیل حضور به موقع ارتش ،سپاه و نیروی انتظامی،
مسئله نجات تقریب ًا به شکل قابل قبولی انجام شد

حضرت آیتا ...خامنهای با تاکید بــر این که باید اهمیت
این حادثه را متوجه شــد تا بتوانیم به اهمیت وظایف خود
پی ببریم ،خاطرنشان کردند :در حوادثی همچون زلزله،
یکی از موارد مورد نیــاز در همان ســاعات اولیه ،موضوع
نجات اســت که در ایــن منطقه بــه دلیل حضور بــه موقع

ارتش ،ســپاه و نیروی انتظامی ،مســئله نجــات تقریب ًا به
شکل قابل قبولی انجام شد .ایشان خاطر نشان کردند :با
توجه به بازدیدی که از برخی مناطق زلزلهزده داشتم و با
توجه به گستردگی منطقه آسیبدیده ،اگر موضوع نجات
در همان ساعات اولیه به سرعت انجام نمیگرفت ،تلفات
قطع ًا چندین برابر میزان فعلی بود .رهبر انقالب اسالمی
با اشــاره بــه برگزاری جلســات متعــدد خود با مســئوالن
دولتی در زمان زلزله بم ،گفتند :در پی آن جلسات ،ستاد
مدیریت بحران شــکل گرفت تــا در همان لحظــات اولیه
حوادث طبیعی ،این ستاد وارد عمل شود .حضرت آیتا...
خامنهای ،موضوع «امداد» را بعد از موضوع «نجات» یکی
دیگر از مسائل مهم در حوادث و بالیای طبیعی برشمردند
و افزودند :اگرچه در امداد نیز ســرعت مورد نیاز است اما
امداد ،فوری و تمامشدنی نیست زیرا در هر برهه از زمان،
بخشهای مخصوص به خود را دارد .ایشان تاکید کردند:
در حادثهای همچون زلزله ،در مراحل اولیه امداد ،تامین
نیازهای فوری همچون غذا ،آب ،امکانات زندگی و لباس
مورد توجه اســت اما بعد از این مراحــل ،مهم ترین مرحله
جمعآوری نخالهها در شــهرها و روســتاها و سپس تامین
مسکن اســت که کار عظیم و دشواری اســت و باید حتم ًا
انجام گیرد.
▪برای انجام این مسئولیت سنگین ،مدیریت متمرکز
الزم است

رهبر انقالب اسالمی ،سرعت عمل در ساخت خانههای
مردم آســیبدیده و همچنین تامین وســایل گرمایشی را
ضروری برشمردند و خاطرنشان کردند :برای انجام این
مسئولیت ســنگین ،مدیریت متمرکز الزم است .حضرت
آیتا ...خامنهای با قدردانی از زحمات مسئوالن به ویژه
دســتگاهها و نهادهایی که کمــر همت بســتند و از همان
ابتدای حادثه به طور جدی وارد عمل شدند ،گفتند :عالوه
بر تمرکز مدیریت ،کار جهادی و پیگیری مســتمر کارها و
سرعت عمل باید در دستور کار مسئوالن قرار گیرد.

•• بـا ایـن وضعیـت اقتصـادی کنونـی چـرا هشـتم
ربیع االول را تعطیل کرده اند؟ کل بازار می خوابد!
••بنده چهار سـاله بـه دالیل اقتصـادی در عقـدم .رفتم
بـرای وام ازدواج اسـم نویسـی کنـم مـی گویند به شـما
تعلق نمـی گیرد .می پرسـم چرا می گوینـد از موعدش
رد شـده؟ واقعـا که؟
••با توجـه به وقـوع زلزلـه و سـیل در ایـران هلال احمر
بایـد سـوله هـای پیـش سـاخته بزرگـی داشـته باشـد
کـه ظـرف  24سـاعت برپـا شـود و چندیـن هـزار نفـر را
پنـاه دهـد.
••آقـای روحانی از این کمـک هایی که بـه زلزله زدگان
مـی کنیـد بـی نهایـت سـپاس گـزارم و کمـال تشـکر را
دارم.
•• ایـن کـه مـی گوینـد همـه چیـز در مناطـق زلزلـه زده
عـادی شـده حرفـی اسـت کـه روح انسـان را آزار مـی
دهد .مگر می شـود خانـه و زندگی ات روی سـرت آوار
شـده باشـد و عزیزانت را از دسـت داده باشـی و محتاج
کمـک دیگـران باشـی حتـی بـرای جـای خـواب و سـیر
کـردن شـکم ات آن وقـت عـادی باشـی؟!
••آقای علی دایی اسـطوره اخالق و فوتبال ایران شـیر
مـادرت حاللـت کـه همیشـه رکـورددار گلزنی هسـتی
و همیشـه گل مـی کاری چـه بـا سـر چـه با پـا و اکنـون با
قلبـت .خـدا حفظـت کند.
••سـازمان تامیـن اجتماعـی کـی مـی خواهـد حقـوق
بازنشسـتگان را واریز کند؟ چقدر تاخیر؟ ما هم قسـط
و قـرض داریم.
••یـا اسـتخدامی نذاریـد یـا اگـه مـی ذاریـد یـه تبصـره
هایـی بذاریـد کـه خنـده دار نباشـه! رتبـه هـای تـا
200رو مـی خـوان یا معـادل بـاالی  18یا سـابقه کار؟
آخـه منـی کـه معدلـم  17اسـت و سـابقه کار نـدارم
بایـد چـه کار کنـم؟ آقایی کـه قـول دادی بیـکاری را در
اولویـت بگـذاری ازت راضـی نیسـتم.
••چرا کسـی به فکر اشـتغال مـا دام پزشـکان در جامعه
نیست ؟
••شـبکه رادیویـی پیـام در گرمـه جاجـرم گیرندگـی
کافـی نـدارد .لطفـا پیگیـری کنیـد.
••در جواب شـخصی کـه گفتـه «آیـا انصافـه گاز خانه ام
را به خاطر  50هـزار تومان قطع کردنـد» باید گفت بله
کـه انصافـه شـما ایـن هزینـه را بـه ملـت بدهـکاری باید
سـر موقع پرداخـت کنـی و بدهکاری نداشـته باشـی تا
برای وصولـش نیاز بـه اخطـار و قطع نباشـد.
•• روزنامـه خراسـان هـم عضو رسـانه هـای زنجیـره ای
علیـه احمدی نـژاد اسـت .قطعـا نتیجه عکـس خواهید
گرفـت.

پیامك2000999 :

تلگرام09033337010:

••سردار حاج قاسم سلیمانی؛ َا َّی َد ُک ُم اهلل!
••ممنـون از تیتـر بسـیار زیبـا ،نشـاط آور و
غرورانگیزتـان! ممنـون حـاج قاسـم ،خـدا قـوت
مدافعـان حـرم! ضمنـا مـی خواسـتم از طریـق روزنامه
وزیـن خراسـان از زحمـات و حضـور نیـروی انتظامـی
مشـهد در روز شـهادت امـام رضـا(ع) تشـکر کنـم .نظم
خوبـی برقـرار بـود.
••اگـر نانوایان بـا ایـن قیمت هـا متضـرر می شـوند پس
چگونه اسـت که قـارچ گونـه دارند رشـد مـی کنند؟!
•• از چـاپ یادداشـت جنـاب شـاملو حیـرت کـردم!
مقایسـه عـزا و عروسـی بـا بزرگداشـت مقـام امـام یکـی
اسـت؟! از لحـاظ اقتصـادی شـاید درسـت باشـد امـا
بابت بقیـه دالیل که آوردیـد از فردای قیامت بترسـید.
حرمـت نامتـان را نیـز حفـظ نکردیـد.
•• ایـن چـه اسـتدالل بـی منطقـی اسـت کـه یادداشـت
نویـس شـما برگزیـده اسـت؟ وقتـی تعطیلـی هشـتم
ربیـع االول را مجلـس تصویب کـرده و شـورای نگهبان
بـا عـدم مخالفـت اش بـر آن صحـه گذاشـته کجـای آن
مشـکل دارد؟ مشـکل اسـتدالل شماسـت آقای شاملو
که فرمـوده ایـد «باید سـالروز وفات همـه ائمـه(ع) را به
مناسـبت امـام بعـدی جشـن مـی گرفتیـم» .صحبـت از
امـام حـی و حاضـر اسـت بـرادر!
••دالیـل اسـتقبال مـردم از خودروهای چینـی کیفیت
بهتـر و خدمـات پـس از فـروش مناسـب تـر و شـرایط
بازاریابـی و فـروش فـوری آسـان تـر و قیمـت متعـادل
تر نسـبت بـه شـرکت هـای ایـران خـودرو و سایپاسـت.
••کشـور بایـد بیشـتر بـه صنعـت داخلـی متکـی باشـد.
مثلا صنعـت خودروسـازی داخلـی را رشـد بدهیـم نـه
ایـن که بـه خودروسـازی فرانسـه و  ...متکی باشـیم که
اگر طـرف مقابـل همـکاری نکـرد ،غصـه صنعـت بومی
از دسـت رفتـه را بخوریـم.
••مـن سـالمند  70سـاله مسـتمری بگیـر که  32سـال
زحمت طاقت فرسـایی تحمـل کردم و حـدود یک قرن
بـا پـدرم مسـتاجری کشـیدیم بایـد عملکـرد دولـت و
تامیـن اجتماعـی ایـن باشـد کـه پرداخـت حقوقـم ایـن
قـدر برایـم عـذاب آور و اسـترس زا باشـد؟!
••کـی دولـت و مجلـس مطالبـه دیریـن سـامان دهـی
تعطیلات کشـور را تحقـق مـی بخشـند؟ چـرا هیـچ
عزمـی در سـامان دهـی آن توسـط دولـت و مجلـس
وجـود نـدارد؟ ایـن تعطیلات بـی ضابطـه و بی سـامان
چندان اثـر مثبتی بـر زندگی مـردم و بهـره وری نیروی
کار در جامعـه نـدارد.
••تعطیلات پایان هفتـه در تمام کشـورها دو روز اسـت
بـه جز ایـران!

نمابر05137009129 :

•• آیـا وقـت آن نشـده بازنشسـته هایـی کـه بازنشسـته
نیروی انتظامی شـده اند و اکنون سـرکارند (به عنوان
نگهبـان بانـک) و فرصـت اشـتغال زایـی یـک جـوان را
گرفتـه انـد بازنشسـته بشـوند؟ آیـا مسـئوالن بـه فکـر
جوانـان هسـتند؟
••مگـر دولـت مصـوب نکـرد کـه بانـک هـا وثایـق
روسـتاییان را بابت وام های کشـاورزی آنـان بپذیرند؟
حـاال مـن روسـتایی بابـت وام مصـوب صنـدوق توسـعه
بایـد سـند ملکـی شـهری داشـته باشـم آخـر از کجـا؟
درحالـی کـه سـند منـزل مـا در روسـتا ده هـا برابـر وام
ارزش دارد.
••واقعا دنیای عجیبی شـده اسـت .نمی دانـم چرا عده
ای از زیبایـی و روشـنایی فـرار مـی کننـد ،آشـغال های
خـود را در خیابـان هـا و کوچـه هـا مـی ریزنـد و محیـط
را آلـوده مـی کننـد ،چـراغ هـای معابـر را مـی شـکنند
تـا بـه گمـان باطـل خـود لـذت ببرنـد و بـا تاریـک کردن
خیابـان هـا ،دیگـران را بـا مشـکل مواجـه کننـد!
••مسـئولیت شناسـایی و حـذف موانـع خطرآفریـن بـا
کیسـت؟ چـرا بعـد از حـوادث ناگـوار آسـیب زدن پنکـه
سـقفی به سلامت مردم که در گوشـه و کنار کشـور رخ
داده ،هنـوز اقـدام جـدی بـرای کاهـش ایـن خطـرات
صورت نگرفته اسـت؟ متأسـفانه هنـوز در اماکنی مثل
مسـاجد یـا مـدارس از آن بـه عنوان وسـیله بـرای خنک
کـردن محیـط اسـتفاده مـی شـود .از آن جـا کـه اغلـب
ایـن پنکـه هـا فرسـوده هسـتند احتمـال پرتاب شـدن و
آسیب رسـانی وجود دارد .از مسئوالن ،خیران و مردم
متدین تقاضـا داریم بـرای تغییـر و اصالح این سیسـتم
خطرسـاز اقـدام کننـد.
•• مدتـی راجع بـه بازاریابـی شـبکه ای و هرمـی مطلب
چـاپ کردید و همـه متوجه شـدیم آن ها پول قشـرهای
متوسـط جامعـه را جمـع و بـا کسـر مقـداری بـرای
خودشـان ،بقیـه را بـه یـک سـرمایه دار کالن واگـذار
می کننـد .اگر نیـک بنگریـم مگر بانـک ها و موسسـات
مالـی پـول مـردم را پـس از جمـع آوری و کسـر کارمـزد
خودشـان آن را بـه صـورت وام هـای میلیـاردی بـدون
ضمانت برگشـت به معوقات مشـکوک الوصـول تبدیل
نکردنـد؟!
••وظیفـه ام مـی دانـم از عزیـزان رسـانه ملـی و رادیو به
ویـژه رادیـو اربعیـن بـه خاطـر انعـکاس جامـع و کامـل
عـزاداری هـای عاشـقان اهـل بیـت(ع) بـه خصـوص
سـومین حجـت سـرمد ،امـام حسـین(ع) از اول محـرم
الحرام تا اربعیـن حضرت و نیـز ایام پایانی مـاه صفر که
همگی در رشـد و هدایت تأثیر به سـزایی دارند ،تشـکر
و قدردانـی کنـم.

نصرا« :...سردار سلیمانی» از ابتدای نبرد البوکمال
همواره در خط مقدم بود

اگر نیازی به حضور ما در عراق نباشد برادران مان به میدان های دیگری منتقل
خواهند شد

دبیر کل حزبا ...لبنان در سخنرانی خود درباره تحوالت
اخیرمنطقهبااشارهبهآزادسازیالبوکمالسوریهگفتکه
فرمانده ســپاه قدس ایران از ابتدای نبرد البوکمال سوریه
هموارهدرخطمقدمحضورداشت.
بهگزارشتسنیم ،سیدحسننصرا...کهشبگذشتهدرباره
آخرینتحوالتاخیرمربوطبهلبنانومنطقهازجملهسوریه
سخنرانیمیکرد،بابیاناینکه مجموعهایازتحوالتطی
روزهایگذشتهرویدادهکهباعثشدامروزسخنرانیکنم،
افزود :نخســت باید به یادبود بزرگی در تاریخ اسالمیمان
برایعزاداریبهمناسبتوفاترسولا...اشارهکنم.
▪تسلیت دبیر کل حزب ا ...لبنان به بازماندگان زلزله
غرب ایران

وی در ادامه سخنرانی خود گفت :بر خودم واجب میدانم
کهبهبازماندگانقربانیانزلزلهاخیردرایرانوهمچنینبه
رهبرایرانورئیسجمهورروحانیوآحادملتایرانتسلیت
عرضکنم.
▪ایرانالگوییبرایماهیتروابطمیانملتخودباوجود
اختالفقومیتیبهشمارمیآید

نصرا...درادامهدربارهزلزلهغربکشورگفت:ایرانالگویی
برایماهیتروابطمیانملتخودباوجوداختالفقومیتی
بهشمارمیآید.همچنینبهملتعراقبابتقربانیانزلزله
اخیر نیز تســلیت میگویم .دبیر کل حزبا ...لبنان گفت:
تحوالتیکهتمایلدارمدربارهآنهاصحبتکنمازاینقرار
است؛ دستاوردنظامیاخیردرمرزهایعراقوسوریهازهر
دوطرفوهمچنیننشستروزگذشتهوزیرانامورخارجه
اتحادیهعرب.ویاضافهکرد:هفتهگذشتهشاهدآنبودیم
که آخرین شــهر و منطقه عراق از کنترل داعش خارج شد و
دولت عراق اعالم کرد که داعش دیگر در هیچ شهر عراقی
حضورندارد.سیدحسننصرا...اضافهکرد:داعشبهعنوان
یکنهادوسازماننظامیدرعراقبهپایانرسیدونیروهای
عراقی به مرزهای خود با سوریه رسیدهاند و ما منتظر پاک
ســازی کامل بوده و روزی که دولت عراق پیــروزی کامل را
اعالمکندبسیارنزدیکاست.
▪اگر به این نتیجه رسیدیم که نیازی به حضور ما در
عراق نیست برادران مان به میدانهای دیگری منتقل
خواهندشد

وی افزود :از ابتدای فتنه داعش در عــراق ،ما با همکاری
برادرانمان در عــراق ،تعداد زیــادی از فرماندهان خود را
به آن جا اعزام کردیم وچندین شــهید و مجروح در این راه
نیز دادیم .ما به بررســی موقعیت با برادرانمــان در عراق
خواهیــم پرداخت و اگر به ایــن نتیجه رســیدیم که نیازی
به حضور مــا در آن جا نیســت برادرانمان بــه میدانهای
دیگری منتقل خواهند شد و این موضوع هیچ ارتباطی به

بیانیه اتحادیه عرب نداشــته بلکه به موضوع پایان داعش
در عراق ارتباط دارد.
دبیر کل حزب ا ...لبنان اضافه کرد :در طرف سوریه میدان
نبرد البوکمــال را داریم .امــروز ما در برابر یک دســتاورد
نظامی بســیار بزرگی قرار داریم و اهمیت موضوع در این
است که البوکمال آخرین شهری است که داعش در سوریه
کنترل آن را در اختیار داشــته اســت .اهمیــت البوکمال
این است که شــهری مرزی بوده و گذرگاه القائم به شمار
میآید و در نتیجه سوریه و عراق به یکدیگر متصل شدند.
وی تاکید کرد :تمام تالش آمریکاییها این بود که داعش
در البوکمال تا پایان استقامت کند و همین دلیل حمایت
آمریکا از داعش اســت .وی با بیان این که «محور مقاومت
توانســت داعش را در چند ســال اندک شکست دهد این
در حالی است که آمریکا مدعی بود که شکست داعش به
 30سال زمان نیاز دارد» ،گفت :در برابر پیروزی بزرگ در
البوکمال ،به تمامی مبارزان در ارتش سوریه ،گروههای
مقاومتعراقی،برادراندرلشکرهایزینبیونوفاطمیون
و به سپاه پاســداران و به برادرانم در فرماندهی حزبا...
سالم و درود میفرســتم .به خانواده شهدایمان در جنگ
البوکمال نیز درود میفرســتم .وی افزود :اجازه دهید از
فرمانده نیروی قدس ســپاه پاســداران انقالب اسالمی،
«حاج قاســم ســلیمانی» که نه فقط در نبرد اخیــر بلکه در
بســیاری از نبردها حضور داشت نیز تشــکر فراوان کنم.
سلیمانی از همان ابتدای نبرد البوکمال در خطوط مقدم
حضور داشته و در معرض شــهادت قرار داشت .وی فقط
چند روز به دلیل وفات پدرش در این نبرد حضور نداشت و
پس از آن بار دیگر به البوکمال بازگشت .دبیر کل حزبا...
لبنان گفت :واجب اســت که از ســلیمانی و رهبــر ایران و
مقامات این کشور تشــکر کنیم و تشــکر از آن ها کمترین
وظیفه اســت چون این ایران بود که در کنار سوریه ،عراق
و لبنان ایستاد.
▪هر آن چه که از قدرت داریم به کمک ایران است

وی افزود :هر آن چه که از قدرت داریم به کمک ایران بوده و
زمانیکهازخطرداعشرهاشدیمبایدپسازشکرگزاریاز
خدا،ازمخلوقانخداودرراسآنهاایرانوبهخصوصمرد
بزرگ،سردارسلیمانیتشکرکنیم.
CMYK

