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امام جعفر صادق(ع) می فرمایند:
ون ِم ْن َا ْصحاب ا ْلقا ِئ ِم َف ْل َی ْن َت ِظ ْرَ ،و ْل َی ْع َم ْل با ْل َو َر ِع َو َم ِ
الق َو ُه َو ُم ْن َت ِظ ٌر.
حاس ِن ا ْال ْخ ِ
َم ْن َس َّر ُه َا ْن َی ُک َ
کسی که مایل است جزو یاران حضرت مهدی(عج) قرار گیرد ،باید منتظر باشد و اعمال و رفتارش در حال انتظار با تقوی
و اخالق نیکو توأم شود.
(بحاراألنوار ،ج  ،52ص )140
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••فرهیختگان – این روزنامه با اشاره به مسابقات مختلف
صداوسیما نوشت :تبدیل صداوسیما به قمارخانه به بهانه
درآمدزایی یا حضور بخش خصوصی هیچ توجیهی ندارد.
این برنامهها آثــار روانــی مخرب بر اقشار ضعیف جامعه
میگذارد و آن ها را از شغلهای شان و حتی جایگاهشان
سرخورده میکند .فضیلت تالش نادیده گرفته میشود و
سودهای «یهویی» جایش را میگیرد .فارغ از این که باید به
رقمهایی که رد و بدل میشود هم حساس شد.
••ا عتماد – ایــن روزنــامــه دربـــاره احتمال فیلترینگ
اینستاگرام به خاطر مسدود کردن صفحات فرماندهان
سپاه نوشت :تجربههای گذشته ما نشانگر آن است که
تصمیمات گرفته شده درباره فیلترینگ با شکست مواجه
شدهاستبنابرایندرمقطعکنونیکهتمامتالشدشمنبه
ازبینبردناتحادداخلیایرانیانمعطوفاست،تصمیمات
ما در جهت تقویت ریشههای این اتحاد باشد ،نه تضعیف آن.
••وطن امروز – این روزنامه ،انسداد صفحات فرمانده سپاه
در اینستاگرام را با تیتر «فیلترینگ آمریکایی» منعکس کرد.
••آرمــان  -جمعی از فعاالن محیطزیست در نمایشگاه
محیطزیست طی نامهای خطاب به رئیس قوه قضاییه،
خواستار آزادی محیط زیستیهای دربند شدند.این نامه
به امضای تعدادی از مدیران کل و معاونان سازمان حفاظت
محیطزیست هم رسیده است.
••شــرق « -اصــغــرزاده» فعال سیاسی اصال حطلب در
مصاحبه با این روزنامه گفت« :تصویری که برای مردم
از انتخابات  ۹۶و وعدههای اصالحطلبان برای انتخاب
روحانی و دولــت تدبیر و امید ایجاد شــده ،این است که
وعدههای اصالحطلبان باد هوا بوده است نمیشود در ایام
انتخابات با طرح برخی شعارها و وعدهها سطح مطالبات را
باال ببرند و بعد از انتخابات نقشی در اداره کشور و آن چه رخ
میدهد ،نداشته باشند».
••کیهان  -به طور قطع نباید کشور را به سمت جنگ سوق
دهیم ،اما واقعیت این است که نحوه تنظیم سازوکارهای
کنونی ایران در واکنش به آمریکا ،بوی ضعف میدهد،
س یطره دیدگا ههایی کــه ضعف کارشناسی دارن ــد بر
دستگاههای حساس نظیر مجلس شورای اسالمی ،سبب
واژگونه دیدن حقیقت شده و بیم آن میرود که به دلیل این
اظهار ضعفها ،کشور درگیر چیزی شود که نظامیان را از
آن پرهیز میدهند.
••شرق  -ابطحی ،سیاستمدار اصالحطلب ،در برنامه
اختیاریه که از شبکه تهران پخش شد ،گفت« :باید بدانیم
اتفاق اصالحطلبی با اتفاق براندازی نمیتواند در یک خانه
جمع شود .من اصالحطلبی را در داخل نظام میدانم».

...

انعکاس
••جهان نیوز نوشت  :محمود صادقی در حساب توئیتری
خود نوشت :باتوجه به خروج ایاالت متحده از برجام و تعلل
طرف های اروپایی در ایجاد سازوکار مالی برای دور زدن
تحریم ها ،حفظ برجام چه فایده ای برای ما دارد؟ الزم
است دولت دربــاره آثار حفظ برجام در شرایط کنونی به
نمایندگان توضیح بدهد.
••روز نو نوشت  :ولــیا ...تیموری (معاون گردشگری
کشور) درباره آخرین آمار گردشگران ورودی سال ۹۷
گفت :آمار گردشگران ورودی در سال  ،۹۶پنج میلیون و
 113هزار و  524نفر بود که در سال  ۹۷به هفت میلیون و
 804هزارو  113نفر رسیده است .این آمار نشان میدهد
که خوشبختانه در بحث گردشگران ورودی با رشد52.62
درصدی مواجه بودیم.
••خبرآنالین نوشت  :وزیر خارجه کشورمان در پاسخ به
این که شما طبق برنامهریزی قبلی قرار بود چهارشنبه شب
به ایران برگردید ولی سفرتان به ترکیه چند ساعتی تمدید
شد ،علت این امر چه بود ،گفت :یکی از مقامات که قرار بود
من با وی مالقاتی داشته باشم در آنکارا حضور نداشت و
دیرتر وارد شد .البته قرار بود که پنج شنبه وارد شود ولی
به خاطر انجام این دیدار زودتر وارد شد و من نیز کمی صبر
کردم که بتوانم با ایشان مالقاتی داشته باشم.
••عصرایران نوشت  :محمد جواد باقری امام جمعه اسالم
(در استان گیالن) در یادداشتی اختصاصی که در اختیار
عصر ایران قرار داد نوشت :بعد از  20سال ،به دعوت چند
نفر از دوستان برای تماشای مسابقه فوتبال به ورزشگاه
آزادی رفتیم .به رغم سه مرحله بازرسی بدنی دقیق و تأکید
بازرسان بر همراه نداشتن سیگار ،همین که وارد سکوها
شدیم دوده ــای متفاوت با رایحه هــای متعدد به مشام
می رسید که بعضی رایحه ها ،رایحه سیگار نبود .یکی از
همراهان گفت :بوی گل است ،البته رسانه ملی همیشه
صداهای ناهنجار ورزشگاه را سانسور می کرد که ما صداها
و الفاظ رکیک را نشنویم ولی دیروز با گوش های خودم کلی
کلمات کش دار و فحش های ناموسی شنیدم که در مقایسه
بادردورودموادمخدربهورزشگاهچیزیبهحسابنمیآید.
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اعتراف رئیس سیا ،همزمان با گزارش وزیر اطالعات نشان داد

تازههای مطبوعات

یک منبع آگاه به ایلنا خبر داد:

ناکامی امنیتی سیا

همزمان با اذعان رئیس سازمان جاسوسی مرکزی
آمریکا (سیا) به صرف «زمان ،پول و خالقیت بیشتر» در
مقابله باایران و روسیه و «تمرکزبیشتر» بر «دولت-ملت
های رقیب آمریکا» به جای «داعش و القاعده» ،وزیر
اطالعات از برخورد سربازان گمنام امام زمان(عج) با
« 114تیم تکفیری 116 ،تیم مرتبط با منافقین و 44
تیم ضد انقالب» طی یک سال اخیر خبرداد .موضوعی
که به روشنی نشان می دهد «سیا» با وجود تالش برای
تغییر رویکرد علیه ایران بازهم مقابل دستگاه های
امنیتی کشورمان ناکام مانده است؛ به خصوص این
که وزیر اطالعات از شناسایی  290جاسوس سیا در
کشورهای مختلف نیز خبرداد .به گــزارش صدای
آمریکا ،جینا هاسپل ،رئیس سازمان «سیآیای» پنج
شنبه ۲۹ ،فروردین در سخنرانی خود در دانشگاه
آبــرن در ایالت آالباما از اختصاص منابع بیشتر در
امور مرتبط با ایران و روسیه خبر داد« :پس از سالها
تاخیر به دلیل معقول تاکید بر مبارزه با تروریسم
پس از یازدهم سپتامبر ،سرمایه گذاری ما (بر امور)
روسیه و ایران تقویت شده است ».او حتی تاکید کرد
که تمرکز واشنگتن بر مقابله با دولت های مخالف
آمریکا بیشتر از گــروه هایی نظیر داعــش و القاعده
است« :گروههایی مانند داعش و القاعده را به دقت
زیر نظر خواهیم داشــت اما ما توجه و منابع خود را
بر دولت-ملت های رقیب متمرکز خواهیم کرد».
اعترافات «هاسپل» درحالی است که طی دو سال
اخیر ،فعالیت گروهک های تروریستی علیه ایران
بیشتر و به خصوص توجه دولت آمریکا به تروریست
های منافقین چندبرابر شده است تاجایی که سال
گذشته گزارشی از دیدارهای مکرر جان بولتون مشاور
امنیت ملی آمریکا و برخی دیگر از مقامات کاخ سفید



با این گروهک منتشر شد .در این مدت ،بن سلمان
ولیعهد سعودی تصریح کرده است که «باید جنگ
را به داخــل ایــران بکشانیم» ،اظهارنظری که چند
روز پیش از حمله تروریستی داعش به مجلس و حرم
امــام(ره) مطرح شد .از سوی دیگر به گــزارش ایرنا،
حجت االســام و المسلمین علوی وزیــر اطالعات
که روز گذشته به مناسبت روز سربازان گمنام امام
زمان(عج) سخنران پیش از خطبه های دیروز نماز
جمعه پایتخت بود در ارائه آماری از عملکرد وزارت
اطالعات گفت« :در یک سال گذشته با  114تیم
تکفیری 116 ،تیم مرتبط با منافقین 44 ،تیم ضد
انــقــاب و  380تیم قــاچــاق مــواد مخدر بــرخــورد و
عملیات  188تیم عملیاتی خنثی شد که آخرین آن ها
دستگیری چهار نفر در جنوب غرب کشور و کشف 15
هزار فشنگ کالشینکف از آنان بود ».وزیر اطالعات
همچنین اشــاره ای مستقیم به سازمان جاسوسی
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آغاز جلسات گفت و گوی ملی
پشت درهای بسته
زمزمه های برگزاری جلسات مشترک میان اصولگرایان و
اصالح طلبان چند ماهی است که در میان اهالی سیاست
شنیده می شود اما جزئیات زیادی درباره سازوکار این تعامل
حزبی منتشر نمی شود .در همین باره روز گذشته یک منبع
آگاه درخصوص برگزاری جلسات گفتوگوی ملی بین دو
جریان سیاسی کشور به ایلنا گفت :عناصر مهم و تاثیرگذار
جریانهایسیاسیاصولگراواصالحطلبجلساتیرادرقالب
گفتوگوی ملی برگزار میکنند .وی در عین حال جزئیات
بیشتری دربــاره این جلسات ارائــه نــداد و گفت« :بنا نیست
اسامی افراد و جزئیات این جلسات اکنون رسانهای شود».
نخستین بار جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در دی 96
گفته بود« :راه حل مسائل کشور ،وحدت ،انسجام و راهاندازی
گفتوگویملیاست».درهمینبارهبهروزنعمتیعضوهیئت
رئیسه مجلس هم درباره نقش دولت در ایجاد زمینه گفت و گو
میاناحزابسیاسیکشورگفت:دولتمیتوانستبرایایجاد
اتحادهرچهبیشتردرکشور،مانیفستیاروشیراارائهدهدکه
براساس آن همه جریانهای سیاسی به گفتوگو و حلوفصل
معضالت و اختالفات بین خود بپردازند ولی تا زمانی که چنین
گفتوگوهایی شکل نگرفته ،ممکن است هر نوع انتقاد یا
تخریبی آن هم در شرایط فعلی با برداشتهای متفاوتی از
سوی عموم جامعه مواجه شود .این عضو فراکسیون مستقلین
متذکر شد« :رئیسجمهوری به عنوان مسئول اجرای قانون
اساسی همچنان این فرصت را در اختیار دارد که با استفاده از
ابزار و امکانات خود گفتوگوهایی را بین جریانها و گروههای
مختلف سیاسی برای دست یابی به اتحاد حقیقی راهاندازی
کند ».نعمتی افزود :نمایندگان و طیفهای مختلف با طرز
فکرهای مختلف در جامعه حضور دارند که براساس دیدگاه
خود به تحلیل رخدادها میپردازند ولی این مسئله نباید به آن
معنا باشد که تهمتها و تخریبها نیز تحت لوای انتقاد و بدون
درنظر گرفتن مصالح و منافع عمومی مطرح شود.

آمریکا (سیا) کرد و از شناسایی 290جاسوس سازمان
اطالعات مرکزی آمریکا در کشورهای مختلف توسط
سربازانگمنامامام زمان (عج) خبر داد« :نیروهای سیا
در این کشورها شناسایی و دستگیر شدند و ارتباط این
سازمان اطالعاتی با منابع خود به هم ریخت به گونه ای
که در آمریکا کمیته شکست تشکیل شد ».وی تصریح
کرد :وزارت اطالعات در عرصه ضد جاسوسی ،راهبرد
خود را از ضد جاسوسی پدافندی به ضدجاسوسی
آفندی و تهاجمی تغییر داده و در مصاف با سرویس
های اطالعاتی بیگانه و دشمن ضربه های کاری را بر
آن ها وارد کرده است .علوی به مصاحبه اخیر یاهو نیوز
با  ۱۱نفر از صاحب نظران امنیتی آمریکا اشاره کرد و
افزود :اغلب مصاحبه شونده ها در این مصاحبه از ذکر
نام خود خودداری کردند .یکی از آن ها که نام خود را
ذکر کرد «اروین مک لو» تحلیل گر امنیت ملی آمریکا
بود که گفت ،این موضوع (شناسایی  290جاسوس
سیا در کشورهای مختلف) یکی از فاجعه آمیزترین
شکست ها بعد از  ۱۱سپتامبر است .وی اضافه کرد:
مشابه همین ضربه به سرویس ام آی  6انگلیس وارد
شد که اطالعات آن هم در آینده نزدیک و در موقع
مناسب به استحضار مردم می رسد .علوی افزود:
در مراکز حساس کشور در یک سال گذشته ده ها
جاسوس که جلب و جذب دستگاه ها و سرویسهای
اطالعاتی کشورهای بیگانه شده بودند ،شناسایی
و به دستگاه قضایی معرفی شدند .وی به مبارزه
وزارت اطالعات در عرصه اقتصادی اشــاره کرد و
گفت :ایــن وزارتخانه در ایــن عرصه بر مفسدان و
اخالل گران اقتصادی بیرحمانه تاخت و صدها هزار
هکتار از منابع ملی را که عدوانی تصرف شده بود ،از
تصرفشان خارج کرد.

...
نظامی



...

دیپلماسی

فرمانده نزاجا :به زودی صهیونیست ها را از جوالن پایین میکشیم

عمران خان :اهمیت فراوانی برای روابط با ایران قائل هستیم

فارس -امیر کیومرث حیدری فرمانده نیروی زمینی ارتش با محکومیت اقدام اخیر دولت آمریکا در تروریستی
اعالم کردن سپاه پاسداران انقالب اسالمی گفت :این عجیب نیست که آن ها نیروهای ما را تروریست بدانند چرا
که آن ها از اول زیادهطلب بودند و ما در مقابل زیادهطلبی آن ها ایستادیم و این ایستادگی فقط در شعار نبود بلکه با
بذل جان و سر ،نیروهای ما ایستادند و دشمن را تا ارتفاعات جوالن تعقیب کردیم و دیر نیست که ما از این ارتفاعات
باال برویم و مزدوران رژیم صهیونیستی را از آن پایین بکشیم.

باشگاه خبرنگاران -نخست وزیر پاکستان در دیدار سفیر ایران در این کشور با قدردانی از فرصت فراهم شده برای
سفر به ایران تاکید کرد که این کشور اهمیت فراوانی برای همسایگانش به ویژه جمهوری اسالمی ایران که عالیق
و اشتراکات فراوانی با پاکستان دارند ،قائل است .عمران خان با حائز اهمیت دانستن سفر آینده خود به تهران،
درباره گسترش و تعمیق روابط دو کشور ابراز امیدواری کرد .وزارت امور خارجه پاکستان اعالم کرد که «عمران
خان» نخست وزیر این کشور در اول اردیبهشت دیداری دو روزه از ایران خواهد داشت.

...

بدون موضوع
محمدرضازائری

political@khorasannews.com

این عکس ها را نگه دارید!
ما عادت داریــم که عکس های خانوادگی را برای حفظ
خاطرات شیرین و لذت بخش خود حفظ کنیم و هر وقت
رویدادهای سخت یا حوادث تلخ آرامش شیرین خانواده را
بر هم می زند به سراغ آلبوم عکس های خانوادگی برویم.
یکی از مهم ترین کــارکــردهــای عکس هــای خانوادگی
همین نگاهبانی حافظه جمعی خانواده و ترمیم آزردگی
ها و ناراحتی های طبیعی زندگی مشترک است.برخی
ا ز روان درمانگران با استفاده از آلبوم عروسی و عکس
های خانوادگی خاطرات زیبا را زنده می کنند و درست در
موقعیتی که زن و شوهر به خاطر تمرکز بر خاطرات تلخ و
ذهنیت های منفی باور کرده اند که راهی جز جدایی ندارند
با مرور لحظه های شیرین به آن ها کمک می کنند تا بر تجربه
های خوش متمرکز شوند و خاطرات مثبت را به یاد بیاورند.
در عرصه اجتماعی نیز چنین است.حوادث طبیعی اخیر و
بارش های پیاپی و جاری شدن سیل از سویی بسیار تلخ بود و
مشکالتبسیاریبهوجودآوردوزندگیبسیاریازهموطنان
را نابود کرد و آنان را دچار آسیب ساخت اما از سوی دیگر در
متنهمینحوادثتلخفرصتهاییبرایشکلگرفتنتجربه
هایی شیرین و لحظه هایی درخشان و خاطره ساز نهفته
بود.درست در زمانی که برخی عوامل زمینه ساز افسردگی
عمومی و ناامیدی بودند و بسیاری از ما باور کرده بودیم که
ارزش های انسانی چون همدلی و ایثار و محبت رنگ باخته و
کم رمق شده است ،ناگهان صحنه هایی در برابر چشمانمان
قرار گرفت که حیرت انگیز و دلگرم کننده بود.این روزها همه
ما عکس هایی از تالش و فداکاری امدادگران و گروه های
مردمی در مناطق سیل زده دیده ایم که می دانیم تازه فقط
ذره ای از واقعیت و تنها پرتوی از خورشید حقیقت است.از
جان فشانی نیروهای بسیجی و طلبه تا ایستادگی جوانان با
دست خالی در مقابل هجوم سیل ،از تالش مردانی که پرچم
را برمی افرازند تا همقدم شدن زیبای زن و مرد و ارتشی و
بسیجی و روحانی و پاسدار با هم برای امدادرسانی ،از خم
شدن روحانی شیعه برای نجات روحانی سنی تا زانو زدن
سرهنگ در زیر پاهای شهروندانی که باید سوار کامیون
شوند.این عکس های زیبا و افتخارانگیز را جایی نگه دارید
و گوشه ای حفظ کنید زیرا حافظه جمعی ملت تا سال ها و
نسل ها بعد به این عکس ها نیاز خواهد داشت.هر لحظه که
دشمن خواست با پراکندن بذر نفاق و کینه از این سرزمین
محصول عداوت و اختالف درو کند به سراغ این آلبوم خواهیم
رفت و هر زمان که احساس کردیم تجربه های تلخ دارد ما را
به ناامیدی و افسردگی دچار می کند ،این عکس ها را تماشا
خواهیم کرد .این عکس ها را باید نگه داریم!

یک هفته پس از اقدام خصمانه آمریکا علیه سپاه پاسداران صورت گرفت

حضورسپاه در رزمایش دریایی با عمان و امضای یادداشت تفاهم نظامی مشترک
رزمایش مشترک نظامی بین ایران و کشورهای منطقه
موضوعی طبیعی است که هر از گاهی رسانه ای می
شود اما حضور یگان هایی از نیروی دریایی سپاه در یک
رزمایش نظامی با عمان در آب های این کشور ،آن هم
درست چند روز پس از اعالم تروریستی بودن سپاه توسط
آمریکا ،اقدامی کم سابقه است که پیام آن برای آمریکا
کام ً
ال مشخص است .همزمان در آخرین روز سفر یک
هیئت نظامی از کشورمان به عمان به ریاست سردار قدیر
نظامی ،تفاهمنامه همکاری های نظامی بین دو کشور
امضا شد .رزمایش مشترک ایران و عمان که با محوریت
«امداد و نجات دریایی» با مشارکت یگانهایی از نیروهای
دریایی دو کشور در سواحل مسقط برگزار شد ،محصول
توافقات نظامی اخیر دو کشور بود .در روزهای گذشته
هیئتی عالی رتبه از کشورمان به عمان سفر کرده که

اتفاق ًا ریاست این هیئت هم با سرتیپ پاسدار قدیر نظامی
بوده است .این مقام سپاهی که به عنوان معاون بینالملل
ستادکل نیروهای مسلح کشورمان به عمان سفر کرده،
همزمان ریاست کمیسیون مشترک نظامی ایران و عمان
را نیز بر عهده دارد .به گزارش خبرگزاری صداوسیما،
حضور بی سابقه نیروی دریایی سپاه پاسداران در یک
ر زمــایــش دو جانبه و در سواحل یک کشور خارجی،
نشان دهنده شکست فضاسازیهای آمریکا و دشمنان
جمهوری اسالمی علیه سپاه به عنوان یک نهاد نظامی
قدرتمند و با اعتبار درمنطقه و جهان است .مذاکرات
چند روز اخیر سردار قدیر نظامی در پانزدهمین اجالس
مشترک نظامی ایران و عمان بوده است .او در سفر خود
به عمان ،با رئیس ستاد کل نیروهای مسلح این کشور،
مقامات و فرماندهان نیروهای دریایی ،زمینی و هوایی

عمان ،رئیس مجلس شورا و دبیرکل وزارت دفاع عمان
دیدار کرد .به گزارش ایرنا ،هیئت ایرانی روز گذشته با
بدرقه رسمی مقامات عمانی ،به همراه شناورهای اعزامی
نیروی دریایی ارتــش جمهوری اسالمی ایــران و سپاه
پاسداران انقالب اسالمی به کشور بازگشتند .در هفته
گذشته نیز «سید بدر البوسعیدی» قائم مقام وزارت امور
خارجه به عنوان یکی از متحدان اصلی ایران در منطقه،
به تهران سفر و با مرتضی سرمدی قائم مقام وزارت امور
خارجه دیدار و گفت وگو کرده بود .این مراودات نظامی
در حالی است که امیر دریادار خانزادی فرمانده نیروی
دریایی ارتش نیز در هفته گذشته ،از رزمایش قریب الوقوع
چند کشور در اقیانوس هند با محوریت نیروی دریایی
جمهوری اسالمی خبر داده بود .وی در عین حال جزئیات
بیشتری از این رزمایش اعالم نکرده بود.

توضیحات استاندار خوزستان درباره کمک های حشدالشعبی
استاندار خوزستان در توضیح علت حضور امدادرسانان
حشدالشعبی در استان خوزستان با اشاره به نیاز ایران به
ماشین آالت برای مهار سیل در این استان گفت :برادران
عراقی ما یک سری ماشین آالت نظیر بیل مکانیکی،
کمپرسی و آمبوالنس آوردنــد .آن ها حتی بیمارستان
صحرایی نیز آورده بودند که به آن ها گفتم به بیمارستان
صحرایی نیاز نداریم ،همچنین گفتم که به این تعداد
آمبوالنس احتیاج نداریم بنابراین تعدادی از آن ها را
برگرداندند .غالمرضا شریعتی در گفت و گو با جماران به
عکسی اشاره کرد که به تازگی در فضای مجازی با عنوان
حضور حشدالشعبی در ستاد مدیریت بحران خوزستان

منتشر شده است .شریعتی درباره این عکس گفت :آن
تصویر مربوط به جلسه مدیریت بحران نیست .برادران
عراقی در هیچ کدام از جلسات مدیریت بحران چه در
استان و چه شهرستان ها شرکت نکرده اند .ما آن شب
جلسه ستاد مدیریت استان را برای شهرستان شادگان
داشتیم و بعد از اتمام آن ،در محل دیگری به نیروهای
عراقی که برای کمک به استان آمده بودند ،خوشامد
گفتیم .ایــن مقام مسئول تأکید کــرد که کمک های
حشدالشعبیوماشینآالتاینمجموعهبرایمهارسیل
بسیار مفید بوده است .وی گفت :اگر هر سازمان ،نهاد یا
کشور دیگری برای ما ماشین آالت بیاورد ،با کمال میل

می پذیریم که وارد کشور شود و به سیل زدگان ایرانی
کمک کند .همان طور که برخی کشورهای اروپایی ابراز
آمادگی کردند و گفتند می توانند پمپ هایی برای ما
تهیه کنند که به کمک آن می توان آب را از منازل خارج
کرد و ما از آن استقبال کردیم .استاندار خوزستان در
پاسخ به این سوال که گفته می شود ،نیروهای انسانی
عراق به کشور آمدند درحالی که ما کمبود نیروی انسانی
نداریم ،گفت :هیچ نیروی انسانی به کشور نیامده ،بلکه
مسئوالن نیروهای عراقی به همراه ماشین آالت خود
به کشور آمدند و تشریف هم بردند .مسلم ًا راننده بیل
مکانیکی از خود این نیروها بودند.
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