
اخبار كشور

افشای بخشی از پشت پرده 
انصراف های نمایشی و عوامفریبانه!

برخی سینماگرانی که در جشــنواره فیلم فجر امسال شرکت نکرده و یا 
آثارشان رد شده بود، روغن ریخته را نذر امامزاده کردند و گفتند که جشنواره 
فیلم فجر امسال را تحریم می کنند! تعدادی از به اصطالح سلبریتی ها ، منتقدان و 
فیلمسازها که تا سه روز بعد از سقوط هواپیمای اوکراینی ساکت بودند و ناگهان از روز 
شنبه داغدار شدند)!( اعالم کرده اند که در واکنش به این ماجرا، جشنواره را تحریم 
کرده اند و در آن حضور نخواهند یافت! نکته جالب اینکه اکثریت قریب به اتفاق این 
افراد، امسال اثری در جشنواره فیلم فجر ندارند و معلوم نیست که چه چیزی را تحریم 
کرده اند! برخی از آنها هم آثارشان به خاطر ضعف ساختاری یا محتوایی، مردود شده و 
در جشنواره پذیرفته نشده اند. مثل رضا درمیشیان ، که قبال نیز فیلمی در حمایت از 
فتنه ساخته بود و در تجمعات روز شنبه، مثل جعفر پناهی، سفیر انگلیس را همراهی 
می کرد و با وجود ادعای مستقل بودن، بابت ساخت فیلمش از فارابی و بیت المال پول 
گرفته است! یکی از صحنه گردان های اصلی تحریم جشنواره فجر، منتقد بی اخالق 
و هتاکی است که در صفحه مجازی خودش به شهید قاسم سلیمانی نیز اهانت کرده 
بود! امیر پوریا عامل سفارت استرالیا است که مدتی پیش از کشور فرار کرده و مقیم 
خارج اســت. برخی رسانه ها گزارش داده اند که وی کمپین تحریم جشنواره فجر را 
ایجاد کرده اســت و سینماگران را به اعالم تحریم جشنواره فجر تشویق و تحریک 
می کند. همچنین بعضی از منتقدان که در روزنامه های زنجیره ای و نشــریات شبه 

روشنفکری کار می کنند، گفته اند که در جشنواره فجر امسال حاضر نخواهند شد.
هر چند که این جریان، اتفاق مبارکی است و جای امید است، افرادی که امسال 
جشنواره فیلم فجر را تحریم کرده اند، سال های بعد نیز قید این جشنواره را بزنند. چرا 
که بسیاری از این فیلمسازها و منتقدان، نسبتی با عنوان »فجر« ندارند و فقط موجب 
مخدوش شدن این عنوان و هدر رفتن بیت المال می شوند.  اگر حراست وزارت ارشاد 
و مرکز صیانت صداوســیما به پیام ها و بیانیه های این افراد در حمایت از آشوب های 
آبان امسال توجه می کرد، آنها امروز طلبکار نمی شدند! امیر جعفری و ریما رامینفر 
که با تلویزیون به شهرت رسیدند نیز، بیانیه هتاکانه و مشترکی را در جهت فضاسازی 
تبلیغاتی علیه نیروهای مسلح منتشر کرده اند. ای کاش این افراد رقم قراردادهای خود 
برای نقش آفرینی های اخیرشان در صداوسیما را نیز فاش کنند تا مردم ببینند چگونه 
در اقدامی منافقانه از یک طرف علیه حاکمیت بیانیه می دهند و همزمان از آن پول 
می گیرند! انصراف دهندگان داوری دوازدهمین جشنواره تجسمی فجر نیز، یک اقدام 
غیراخالقی انجام داده اند که جای پیگیری قانونی دارد.درحالی که سه نفر از داوران 
این جشنواره انصراف نداده اند، اما نامشان در بین انصراف دهندگان ثبت شده است. 

انجمن هنرهای تجسمی انقالب و دفاع مقدس درخصوص انصراف برخی داوران 
جشنواره هنرهای تجسمی فجر بیانیه ای را صادر کرده که در آن آمده است: انجمن 
هنرهای تجســمی انقالب و دفاع مقدس ضمن تقبیح این عمل مذموم و زشــت، 
رســماً اعالم می دارد آقایان دکتر حبیب اهلل صادقی، مســعود نجابتی و طاهر شیخ 
الحکما تحت هیچ عنوانی از جشنواره هنرهای تجسمی فجر انصراف نداده اند و درج 
تصاویر نامبردگان در اقالم تبلیغاتی و تصاویر انصراف منتسب به ایشان از دوازدهمین 
جشنواره بین المللی هنرهای تجسمی فجر، کاماًل غیر قانونی می باشد و مراتب اعتراض 
شــدید و حق پیگیری قانونی و حقوقی این ماجرای دروغین را برای خود محفوظ 
می دارد و بر رفع مشــکالت موجود و تحکیم فضای همدلی و یکدلی در این فضای 

غبارآلود مسموم تأکید می نماید.                                   
یک وابسته دربار 

که از ابتدای انقالب نباید مجوز می گرفت
مسعود کیمیایی ضمن اشاره به اینکه هیچ گاه اهل جشنواره فیلم فجر نبوده، از 
حضور در دوره سی و هشتم آن انصراف داد. این درحالی است که او از همان اولین 
دوره جشنواره فیلم فجر با فیلم »خط قرمز« در این جشنواره حضور داشته و رکورد 
بیشترین شرکت یک فیلمساز نسبت به آثار تولیدی اش را در این جشنواره در اختیار 
دارد. یعنی هر زمانی که چیزی به اسم فیلم ساخته، ضعیف یا قوی در این جشنواره 
پذیرفته شده و متاسفانه مسئولین و متولیان فرهنگی در هر دوره بدون رعایت موازین 
هنری و اســتانداردهای سینمایی و حتی سوابق وابستگی وی به دربار رژیم پهلوی، 
او و فیلم هایش را برروی سرشان قرار داده و بیشترین حمایت و جوایز را نثار این به 
اصطالح فیلمساز کرده اند. فیلمسازی که اغلب فیلم های حداقل یک دهه اخیرش در 
تاالر های نمایش دهنده جشنواره، به دلیل سردرگمی و کسالت بار و خسته کنندگی 
همواره مورد تمسخر تماشاگران قرار گرفته است و شنیده شده که امسال خدا را شکر 

کرده اند که از شّر یکی دیگر از آثار این فیلمساز سمج جشنواره فجر خالص شدند!
اما به اعتقاد برخی، امثال مســعود کیمیایی اساسا از ابتدای انقالب اسالمی هم 
نمی بایستی به سینمای انقالب راه می یافتند چراکه خود او بارها اذعان داشته که هیچ 
نســبتی با انقالب و نظام اسالمی نداشــته و علی رغم اینکه در همین اعالم انصراف از 
شرکت در جشنواره فیلم فجر، به عنوان یکی از دالئل این امر اظهار داشته که می خواهد 
در کنار مردم باشد اما واقعیت این است که او و آثارش هیچ گاه در کنار مردم نبوده اند. 
کیمیایــی از دوران پیــش از انقالب همواره برای اســتودیوهای درباری و کانون های 
اســتعماری فیلم ســاخت. او فیلم های »خاک« و »بلوچ« و »گوزنها« را برای مهدی 
میثاقیه بهایی از وابستگان به دربار، »داش آکل« را برای برادران رشیدیان، جاسوسان 
پیشانی سفید سفارت انگلیس، »قیصر« را برای عباس شباویز و آریانا فیلم از وابستگان 
به  اشرف پهلوی، »بیگانه بیا« را برای برادران اخوان از کارگزاران شاه، »رضا موتوری« را 
برای علی عباسی و سازمان سینمایی پیام وابسته به اشرف ، »غزل« را برای تل فیلم و 
رضا قطبی، پسر دایی فرح دیبا و »سفر سنگ« را با پول مهرداد پهلبد، وزیر به اصطالح 
فرهنگ شــاه و شوهر دوم شمس پهلوی ساخت. او به شدت مورد توجه اشرف پهلوی 
قرار داشته چنان که بنا به نوشته پرویز ثابتی از روسای پرقدرت ساواک در کتاب »در 
دامگه حادثه«، کیمیایی پس از داریوش اقبالی دومین فردی بوده که برای خالصی اش 
از زندان، اشــرف پهلوی پا در میانی کرده و در تماس با ثابتی درخواســت می کند که 
آزادش کنند، در حالی که ثابتی توضیح می داده اساسا کیمیایی دستگیر نشده است!!« 
پس از پیروزی انقالب نیز هیچ یک از آثار مسعود کیمیایی ربطی به دغدغه ها و باورها 
و اعتقادات مردم نداشــت، او در طول هشت سال دفاع مقدس و پس از آن هیچ اثری 
درباره آن دوران نســاخت و از فراز و نشــیب های روزگار مردم در طول این 40 سال، 
نکتــه ای به درون فیلم هایش راه نداد؛ نــه از تحریم ها، نه از قهرمانی ها، نه از ترورها و 
شهادت ها و نه از پیشرفت های علمی و اجتماعی و سیاسی. او در همین دوران اخیر هم 
مانند سایر همپالکی هایش نه تنها مجاهدت های سردار رشید اسالم، شهید حاج قاسم 
سلیمانی را در سرکوبی داعش و امنیت منطقه و کشور ندیده و نخواسته بود ببیند، گویا 
نتوانست و یا بازهم نخواست که حماسه دهها میلیونی مردم در تشییع پیکر پاک سردار 
شهید را در سراسر این آب و خاک مشاهده کند و در کنار مردم نبود. گویا دم از مردم 

ایران زدن ایشان هم کم از ربع پهلوی و مریم رجوی و جمیع فراریان از وطن ندارد.

برای این روزها که  اشک و خنده و حماسه و بی حمیتی به هم آمیخته

رجزهای عشق و كین
۱. بال های شکسته

* بار دیگر احساســات یک ملت جریحه دار شد. ملتی بزرگ و رشید که 
آموخته اســت همواره غم  را با شادی، حزن را توأم با ُسرور، تبریک را همراه 

تسلیت و شیرینی را در کنار تلخی تجربه کند.
4١ سال است که بارها یکدیگر را درآغوش فشردیم و خندیدیم و به هم 
تبریک گفتیم و در ناکامی ها ســر بر شانه هم گذاردیم و گریستیم و غمگسار 
یکدیگر بودیم. همواره بر جراحــات حاصل از پیکان نیرنگ بدخواهان، خود 
مرهم نهادیم و بر نهال شکسته  از سنگ تحریم دشمِن بی آزرممان، خود پیوند 
زدیم. غم داغ هامان را خودمان خوردیم و دل های آزرده مان را خود تســکین 
دادیم. در همه این ســال ها کســی یارمان نبود و باری از دوشمان برنداشت. 
پیوسته آموختیم که بر زانوان پرتوان و گاه رنجور خویش بایستیم و از عصای 

تزویر و شعبده مکاران، مدد نجوییم.
 و این بار نیز... آبشــار غمی ُسترگ تر از آســمان چشم ها و سرشارتر از 
ُگنجای قلــوب، یکباره بر پیکره دل ها بارید و در پــروازی غمگین، بال های 
کبوترانی از حریم کشور شکست، شیشه  عمر عزیزانی از سنِگ خودی در هم 
فرو ریخت و پیمانه  جگر گوشگان ملت از شراب زندگانی تهی گشت و غمی 

ستبر، گرانبار بر شانه  های قلوب ملت نشست.
ای کاش این هواپیما هرگز پرواز نکرده بود.
ای کاش نقص فنی، آن را زمین گیر می کرد.

ای کاش آن روز، پروازها لغو شده بود.
ای کاش آن لحظه شوم فرا نمی رسید.

ای کاش هواپیمای زخمی به دشواری بر زمین می نشست.
ای کاش شرنگ این حادثه را از جام کابوسی دهشت فزا نوشیده بودیم.

ای کاش این رویداد تلخ هیچ گاه به وقوع نمی پیوست.
اما چه باید کرد؟ درســت در جشــن ملِی به خاک مالیدن پوزه دشمن، 
خانواده هایی از همین مرز و بوم در ســوگ عزیزانشان نشستند و دیدگان ما 
نیز در این روزهای بارانی به مدد چشــمان غمگینشان شتافت. این باِر غم را 
نیز خود به دوش خواهیم کشــید و به اغیار شوم اندیش، اجازه شوخ دیدگی 

نخواهیم داد.
۲. اعداء ُحَمقا

* دشــمن شوم نقشش بر باد و دســتش بریده و حلقوم کثیفش تا ابد 
فشــرده باد. او که لحظه ای آســایش ما را نخواســت و قلــب چرکینش که 
سرچشــمه حمیم و غّساق دوزخ است جز به تیره روزی ما نیندیشید، اینک 
ساز بدآهنگ کوک می کند و با نََفس متعفن خویش از خیرخواهی و دوستی 
ملت ما می گوید، همچون نیای شقی و پر تدلیس خود، ابلیس که برای آدم و 
حوا سوگند سخت خورد که من خیرخواه شما هستم! »َو قاَسَمُهما إنّي لَُکما 

لَِمَن الّناِصحیَن«.
شــرمت باد ای شــیطان بزرگ! ای معدن فســاد و تباهــی و ظلمت! ای 
َمغــاک گنداب هــای فتنه انگیزی و هرزگــی و تبهکاری! ای باتالق آشــوب 
 و نابســامانی و تفرقه! ای لجنزار شهوت و پســتی و حیوانیت! ای ورطه سقر

و درکات دوزخ! 
آمریکای دیو ســیرت و ددمنش! روی ســخنم با توســت؛ آن روزهایی 
که ســربازانت، هزاران فرســنگ دور از خانه در سرزمین های دیگران آسوده 
و متکبرانه قدم می زدند و جنایت می کردند گذشــت. روزهای خوشــت که 
سرزمین های ملل مظلوم را جبارانه لگد کوب می کردی، به پایان آمد. استکباِر 
ســالیان طوالنی را فراموش کن و اینک از سیلی های سخت اسالم به دست 
فرزندان رشید این دیار به ِگرِد خود بپیچ و یاوه بباف. امروز باید به کیفر همه 
مســتی ها و عربده های مغرورانه ای که بر ســر ملت های مظلوم می کشیدی، 

همچون کفتار به دام افتاده  ای التماس کنی و ذلت بچشی.
امروز رئیس جمهور ســبک مغز و َگنده دماغت که از سر بالهت، ناتوان 
از درک بالی عظیمی  ســت که دامن ناپاکش را گرفته، به همراه نخست وزیر 
دلقک و کودن انگلیس چه به جا در نقش »پت و مت« این بار نمایش کمدی 
»نفرت و انزجار« را به صحنه آورده اند. که هر چند در عالم سیاست مفتضحانه 

عمل کردند، بی گمان زوج کمدین موفقی خواهند بود.
سفیر گستاخ انگلیس و پیام آور مکر و تفرقه از سوی روباه پیر استعمار، 
این بار ذلیالنه پیش از آنکه پوشک خود را بپوشد قدم در خیابان هایی گذاشت 
که یک هفته پیش در زیر گام های ملت غیور ما در تشییع پیکر پاک سردار 
سلیمانی می لرزید. این مردک سبک مغز نابخرد که فعال باید در کنار کودکان، 
الفبای درک و شــعور بیاموزد، مثال خواست از آشوب عده ای فریب خورده و 
جاهل، بهره برداری کند. همچون مگســی که بر یال شیری نشسته و داعیه 
مبارزه با او را دارد! امید اســت درسی به این نادان وقیح داده شود که هرگز 

فراموش نکند.
٣. فداییان ملت

*  ای سپاه!  ای زالل ایمان و تقوا و جهاد! ای حماسه یک اربعین! ای تاریخ 
پر فراز و نشــیب و سرشار از افتخار میهن! سپاه  ای سرمایه ملت سپیدبخت! 
چه بخوانمت؟ که همواره استقالل این مرز و بوم، بر شانه های استوار تو تکیه 
کرده و امنیت چون شــاخه نوری از افق چشمان بیدار تو بر ملت ارزانی شده 
است. سپاه!  ای آنکه نصیب تو و ارتش در شب های بیداری و هوشیاری، غم و 

اضطراب بود و امنیت و ثبات، سهم چاردیواری این دیار کهن. 
امروز تو را در آزمونی سخت می بینم. بین محبوبیت ملت و نفرت پراکنی 
دشمن زبون. بین شادی مردم از سیلی سختی که به آمریکای جنایتکار زدی 
و اندوه بزرگ از شهادت یار دیرین، سردار سربلند اسالم سلیمانی عزیز و غم 
سقوط هواپیمای مســافربری و داغ جمع کثیری، هموطن بی گناه. جشن و 
فرحی در محاصره دو غِم از یاد ناشدنی. چه ماجرای تلخ و چه امتحان بزرگی!

ای ســپاه! ســرداران دالورت، خالصانه و بی ریا از انــدوه عمیق خود و 
از اشــتباهی گفتند که رخ داد و مسئوالنه بار عواقب آن را به دوش کشیدند. 
در چهره آنــان فرافکنی، توجیه و نگاه از باال به پایین وجود نداشــت. آنچه 
که دیدیم شــجاعت، جوانمردی، افتادگی، شرم و حیا بود. مؤمنان چنین اند! 

خاکی و خطا پذیر.
ای سپاه! ملت قدرشناس ما از یاد نمی برد که در روزهای آتش و خون این 
فرماندهان غیور تو و سربازان دالور وطن بودند که همچون گل پرپر شدند و 
خون پاکشان بر زمین ریخت تا تمامیت ارضی و استقالل کشور تضمین شد. 

شرح چهل سال حماسه و عرفان تو را با چه بیانی بازگو کنم؟
اکنون به روشــنی، این عبارت امام راحل برای همــگان مکرر به اثبات 
رسیده که »اگر سپاه نبود کشور هم نبود«. و تو که تا کنون از همه آزمون ها 
ســربلند بیرون آمده ای، امروز اما سرداران فهیم و رادمردت، در آزمون دشوار 
تواضع و مســئولیت، در برابر دیدگان ملت، خود را شکستند و آرزوی مرگ 

نمودند.
اما این ملت قدرشــناس هرگز بی حرمتی سرداران بزرگ و تاریخ سازان 
کشور را که همرزمان حاج قاسم اند برنمی تابد و به عده ای آلت دست دشمن 
که هر اتفاق ناگواری را به نفع آمریکا مصادره می کنند، گوش نمی سپارد. این 
دشمنان بشریت و دوستان شیطان بزرگ، همان هایی هستند که در شهادت 

سردار سلیمانی اظهار شادی کردند. 
ای سپاه! بر دست و بازویت بوسه می زنم و شرمنده ام چیزی فراخور مقام 
واالیت ندارم که تقدیم کنم. ای فدایی ملت! جان من به فدای تو و ســرداران 

عظیم القدرت.
سیدابوالحسن موسوی طباطبایی

اخبار ادبی و هنری

حضرت امــام خمینی)ره(: هــر چه آنها )دشــمنان( در 
بوق هایشان بر ضد شما صحبت کنند دلیل بر قوت شماست 

و دلیل بر عظمت اسالم و عظمت جمهوری اسالمی است.

هدیه به خوانندگان در پرتو وحی

مومنین مهاجر و مجاهد، 
مقامشان نزد خدا برتر است

»آنان کــه ایمان آوردند، و هجرت کردند، و با اموال و 
جانهایشان در راه خدا جهاد نمودند، مقامشان نزد خدا برتر 

است، و آنان پیروز و رستگارند.«
توبه- 20
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دبیر شــورای عالی امنیت ملی گفت: برای پایان 
دادن بــه ناامنی، خروج آمریــکا از منطقه باید در 

اولویت قرار گیرد.
علی شــمخانی، دبیر شــورای عالــی امنیت ملی در 
دیدار با »عماد خمیس« نخســت وزیر ســوریه با تشکر از 
پیام تسلیت بشار اسد و دولت سوریه به مناسبت شهادت 
سردار قاســم ســلیمانی، تصریح کرد: جمهوری اسالمی 
ایران با موشک باران پایگاه آمریکایی »عین االسد« و پاسخ 
کوبنــده به جنایت آمریکا،  بار دیگر ثابت کرد تحت هیچ 
شــرایطی از حفظ امنیت و منافع ملی خود کوتاه نخواهد 

آمد.
شــمخانی افزود:  ترامــپ و مشــاوران احمقش تصور 
می کردند با  ترور فرمانده شــجاع جبهه مقاومت حاج قاسم 
ســلیمانی این جبهه را در منطقه دچار فروپاشی می کنند 
که نتیجه عکس داد و خون این شــهید عزیز و همرزمانش 
موجب انسجام و تقویت بیشتر جبهه مقاومت و نفرت بیشتر 

مردم منطقه و جهان از آمریکا شد.
وی بــا بیان اینکــه تا نیروهای  تروریســتی آمریکا در 
منطقه غرب آسیا حضور داشته باشند این منطقه به ثبات، 
آرامش و امنیت پایدار دســت نخواهــد یافت، تصریح کرد: 
بدون شــک در ســایه وحدت ملت ها و دولت های منطقه 

خروج شرارت آمیز آمریکا تحقق می یابد.
دبیر شــورای عالی امنیت ملی تأکید کرد: برای پایان 

دادن به ناامنی، خروج آمریکا از منطقه باید در اولویت قرار 
گیرد.

شــمخانی با  اشــاره به حمــالت کــور و دزدانه رژیم 
صهیونیستی به مواضع مقاومت که با حمایت آمریکا صورت 
می گیرد هشدار داد: بدون شک شــهادت سردار سلیمانی 
جبهــه مقاومت را در مقابله جدی بــا اقدامات تجاوزکارانه 

رژیم صهیونیستی مصمم تر خواهد کرد.
وی با اعالم حمایت از اقدامات دولت ســوریه در پایان 
دادن به حضور گروه های  تروریســتی در ادلب تأکید کرد: 
غارت نفت سوریه و چپاول منابع این کشور  تراژدی دیگری 
اســت که با خروج کامل آمریکا از منطقــه می توان به آن 

پایان داد.
به گزارش مهر، عماد خمیس نخســت وزیر سوریه نیز 
در این دیدار با تســلیت مجدد شــهادت سردار سلیمانی و 
همچنیــن جان باختن گروهی از شــهروندان ایران و برخی 
کشورهای دیگر در حادثه غم بار سقوط هواپیمای مسافربری 
گفت: هدف عالی شــهید ســلیمانی دفاع از مردم مظلوم و 
تحت ستم در برابر ظلم و تعدی آمریکا، رژیم صهیونیستی 

و نظام سلطه بود.
وی با قدردانی از تــالش کم نظیر و حمایت جمهوری 
اســالمی از مردم سوریه در جنگ با  تروریسم افزود: اکنون 
که با مجاهدت دولت، ارتش و مردم ســوریه و پشــتیبانی 
کشورهای دوست، فتنه  تروریســم رو به نابودی است باید 

تالش کنیم با توسعه همکاری های اقتصادی و تجاری روابط 
مستحکم دو کشور را توسعه دهیم.

نشست مشترک 
اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور در نشست 
مشــترک هیئت های عالی رتبه ایران و سوریه اظهار داشت: 
دخالت های بی جای کشــورهای غربــی به خصوص آمریکا 
باعث ناامنی و بی ثباتی در منطقه شــده اســت و آمریکا با 
تشکیل گروه های  تروریستی نظیر داعش جنایات بزرگی را 
در ســطح منطقه و به خصوص در کشورهای عراق و سوریه 

انجام داده است.
جهانگیــری با بیان اینکه آمریکایی ها بر اســاس خوی 
استکباری خود سردار سپهبد قاسم سلیمانی را به شهادت 
رســاندند، تصریح کرد:  پس از شــهادت این سردار بزرگ 
اســالم موج عظیمی  از عزا و همبستگی در بین کشورهای 
اســالمی و به خصوص مردم کشــورهای منطقه ایجاد شد و 
مردم کشورهای منطقه ضمن ابراز همبستگی با ملت ایران، 
حضور شــکوهمندی در مراسم های مختلف از خود برجای 
گذاشتند و در این میان گروه های  تروریستی از این شهادت 

خرسند شدند.
وی با تأکید بر اینکه جمهوری اســالمی ایران همانند 
گذشــته در کنــار دولت و ملت ســوریه خواهــد بود و به 
حمایت های خود از این کشور ادامه خواهد داد خاطرنشان 
کرد: ایران از تمامیت ارضی ســوریه و حاکمیت دولت این 

کشــور برای برقراری ثبات و آرامش حمایت خواهد کرد و 
امیــدوارم بحران »ادلب« نیز به نحــو مطلوب حل و فصل 
شــده و حاکمیت دولت ســوریه بر تمام اراضی این کشور 

مستقر شود.
معاون اول رئیس جمهور ادامه داد: شرکت های خصوصی 
ایران بســیار مشتاق هستند تا در بازسازی سوریه مشارکت 
فعال داشته باشند و اکنون که هماهنگی ها و توافقات برای 
بازسازی سوریه به اتمام رســیده، امیدوارم در سال 2020 

شاهد اتفاقات مثبت و نتایج مطلوب در این زمینه باشیم.
باالترین نشان افتخار سوریه

نخست وزیر سوریه نیز در این نشست هدف از سفر خود 
به تهران را ابراز همدردی و تسلیت دولت و ملت سوریه به 
مقام معظم رهبری، مردم و مســئولین کشور برای شهادت 
سردار حاج قاسم سلیمانی عنوان کرد و افزود: سوریه بر حق 
جمهوری اسالمی ایران در دفاع از خود و مقابله با تهاجمات 
و تجاوزات دشــمنان تأکید دارد و ما همبستگی خود را با 

برادران خود در جمهوری اسالمی ایران اعالم می کنیم.
عماد خمیس در دیدار با اســحاق جهانگیری از اعطای 
باالترین نشان و مدال افتخار به مقام شهید سردار سلیمانی 

از سوی بشار اسد رئیس جمهوری سوریه خبر داد.
وی افزود: اعطای این نشــان حاکــی از محبت فراوان 
رئیس جمهور ســوریه نسبت به سردار ســلیمانی و برادران 

خود در جمهوری اسالمی ایران است.

سرویس سیاسی- 
پادوهای آمریکا با سوءاســتفاده از عواطف مردم 
در واقعه تلخ سقوط هواپیمای اوکراینی و جان باختن 
ده ها تن از هموطنانمان، ســعی دارند دو واقعه بزرگ 
را به حاشیه برانند؛ تشییع تاریخی سردار سلیمانی 
و سیلی سخت نظامی ایران به آمریکا؛ دو واقعه ای که 

آمریکای جنایتکار سخت از آن  ترسیده است.
پس از شهادت سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی با ترور 
ناجوانمردانه وی توسط نیروهای  اشغالگر و جنایتکار آمریکا 
در فرودگاه بغداد، مردم سراسر ایران در شهرهای کوچک و 
بزرگ کشــور به خون خواهی این سردار شهید به پا خاسته 
و اقدام به راهپیمایی و تجمعاتی بی نظیر و تاریخ ساز کردند. 
این تجمعات میلیونی بار دیگر شکوه و اقتدار انقالب اسالمی، 
وحدت و یکپارچگی مردم این مرز وبوم را به نمایش گذاشت. 
خبر شــهادت و مراســم های باشــکوه بدرقه و تشییع 
پیکرهای مطهر سید شهدای مقاومت و هم رزمانش در عراق 
و ایــران به تعبیــر رهبری عزیز چنان قیامتــی به پا کرد و 
سلسله جنبان چنان احساس و ادراک هایی شد که در شرایط 
عادی باید افراد و هزینه های فراوانی صرف می شــد تا شاید 
درصدی از ثمــرات حرکت آفرین و عزت بخش قطعی امروز 
به ثمر بنشــیند! وحدت و اتحادی که بین ملت های ایران و 
عراق و دیگر ملل مقاومت ایجاد شده، به کابوسی دهشتناک 
برای ســران آمریکا تبدیل شد و رئیس جمهور این کشور را 
در وضعیتی قرار داد که به گفته نزدیکانش تا ســرحد مرگ 
 ترسیده بود؛ اما شــوک دوم هم کمتر از آن تشییع باشکوه 
نبــود؛ بلکه مکمل آن بود که در جریــان آن پایگاه نظامی 

»عین االسد« هدف حمله موشکی سپاه قرار گرفت.
تحقیر تاریخی آمریکا با سیلی سخت سپاه

عصر سه شنبه و زمانی که میلیون ها تشییع کننده پیکر 
سپهبد شهید قاسم سلیمانی فریاد انتقام سر دادند، سرلشکر 
سالمی، فرمانده سپاه پاســداران انقالب اسالمی خطاب به 
آنان گفت: حرف آخر را اول می زنم. انتقام می گیریم. انتقام 

سخت، محکم، پشیمان کننده، قاطع و تمام کننده.
چنــد ســاعتی از این وعده نگذشــته بــود که غرش 
موشک های نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقالب اسالمی 
نوید یک اقدام انتقامی  جدی را به مردم ایران داد. موشک های 
هوافضای سپاه پاسداران انقالب اسالمی به سمت دو پایگاه 

نظامیان تروریست آمریکایی در کشور عراق پرتاب شدند.
به این  ترتیب بــرای اولین بار پس از جنگ جهانی دوم 
یک کشــور به صورت رســمی  یکی از پایگاه های آمریکا را 
مورد هدف قرار داد؛ عملیاتی که به نام مبارک شهید قاسم 
سلیمانی مزین شده بود تا نشان دهد که کابوس این سردار 
بزرگ اســالم همچنان برای آمریکایی ها زنده است. انتقامی 
 که به تعبیر رهبر معظم انقالب اسالمی با یک سیلی شروع 

شده و همچنان قرار است که ادامه یابد.
پس از حمله ایران به پایگاه مدرن عین االســد در عراق 
مقامات آمریکایی تا بیســت ســاعت در کما فرو رفتند. اما 
باالخره رئیس جمهور آمریکا مجبور به صحبت کردن شــد. 
او سعی کرد از صحبت کردن درخصوص این حمله موشکی 
فرار کند و مباحث دیگری را مطرح کند. صدای لرزان ترامپ  
مورد تمسخر و ســرزنش مردم آمریکا و دیگر کشورها قرار 
گرفت. عــدم توانایی ترامپ  در ادای کامل بعضی از کلمات 
در سخنرانی اش باعث شده کاربران آمریکایی او را به تمسخر 

بگیرند. 
»بیل پالمر«، تحلیلگر آمریکایی درباره وضعیت روحی 
ترامپ  این طور نوشــته بود: »دونالد ترامپ  حین سخنرانی 
انــگار در بهترین حالت، نیمه جان به نظر می رســید. مرتب، 

کلماتش را بریده بریده ادا می کرد و ظاهراً نفس کم می آورد. 
لغات را بد تلفظ می کرد.«

خرابی های ناشی از حمله موشکی ایران 
تکان دهنده بود

از ســوی دیگر پرواز هلیکوپترها برای انتقال مجروحین 
به سرزمین های  اشــغالی، جلوگیری از اعالم آمار کشته ها، 
ممانعــت از ورود خبرنگاران، رد درخواســت CNN برای 
تصویربرداری از داخل پایگاه و حذف خبر آمار 270 کشــته 
و زخمی  در ابتدای حمله که روی خروجی سایت نیوزویک 
قرار گرفته بود نشــان از خسارتی بزرگ برای آمریکا داشت. 
سنا نیز از پمپئو خواست تا توضیحات الزم از ابعاد این حمله 
بدهــد. همه این موارد خبر از عمق وحشــت آمریکایی ها از 

سیلی قاطع ایران داشت.
روا دیمون خبرنگار سی ان ان که یک هفته بعد از سیلی 
ســخت و تحقیر کننده ســپاه به آمریکا به عنوان نخستین 
خبرنگار غربــی اجازه یافتــه بود از پایگاه عین االســد که 
هدف حمله موشــکی ایران قرار گرفت بازدید کند، شرایط 
این پایــگاه را این گونه توصف کرد: »زمانی که توانســتیم 
وارد پایگاه شــویم و آســیب ها را از نزدیــک دیدیم متوجه 
شــدیم که آن حمله در آن شــب تا چه میزان می توانست 
برای نیروهای آمریکایی مایه آشفتگی شود. ما داستان های 
زیادی از وحشتناک بودن آن حمله شنیدیم؛ روشن است که 
ایــران تا آن میزان هم نگران نجات جان نیروهای آمریکایی 
نبود. بسیاری از این مناطقی که موشک برخورد کرده است 
مناطقی بودند که احتماال می توانست باعث وارد آمدن تلفات 
گســترده به نیروهای آمریکایی شود. هر کسی که ما با وی 
صحبت کردیم این را می گفت که آنچه در آن شب روی داد، 

تجربه ای تغییر دهنده بود که همه عمر باقی می ماند.«
جزئیات حمله موشکی سپاه از زبان افسر دانمارکی

تلویزیون دانمارک نیز با یک افسر دانمارکی که در زمره 
نیروهای مستقر در کنار نیروهای آمریکایی پایگاه عین االسد 
بوده گفت و گو کرده اســت. وی در توصیف ســیلی سخت 
ســپاه به آمریکایی ها می گوید: »فرماندهی به ما اطالع داد 
که ایران حمله خواهد کرد. ظاهرا دولت عراق به فرماندهی 
مرکزی آمریکا ایــن خبر را داده بود. فــورا به پناهگاه های 
امن و مســتحکم زیرزمینی پناه بردیم و با  ترس و وحشت 
منتظر بودیم تا اینکه صاعقه ای از آســمان نازل شد و خاک 
زیادی داخل پناهگاه ما ریخت تا جایی که نزدیک بود خفه 
شویم. اگر پناهگاه ها نشــانه می رفتند فاجعه تمام عیار قرن 
رخ می داد زیرا هزاران ســرباز و افسر از تابعیت های مختلف 

در آنها بودند.«
وی ادامه می دهد: »موشک ها بسیار دقیق بودند و اهداف 
مورد نظرشان را با دقتی عالی نشانه رفتند بدون آنکه حتی 
یک موشک سقوط کند یا از هدف منحرف شود. آمریکایی ها 
بعد از پایان هشــدار یعنی حدود یک ســاعت بعد از حمله 
خارج شدند. آمبوالنس ها و ماشین های آتش نشانی به محل 
آمدند و وقتی ما در پناهگاه بودیم صدای بالگردهای نظامی 
و فریاد ســربازان را می شــنیدیم ولی به دستور فرماندهان 
خود و از  ترس حمالت بیشــتر خارج نشــدیم. دستگاه های 
کنتــرل رادارهای غول پیکر با همه تجهیزاتشــان به عالوه 
مقر اطالعات نظامی آمریکا به صورت کامل منهدم شــدند. 
انبارهای اســلحه نیز تخریب شــدند و تا نیم ساعت بعد از 
حملــه در آنها انفجار رخ می داد. بانــد پروازی جنگنده ها و 
سکوهای دیده بانی هوایی و پایگاه های شلیک موشک زمین 
به هوا به طور کامل تخریب شــدند و دســتگاه های حسگر 

هوایی و حرارتی هم از بین رفتند.
این افســر دانمارکی همچنین تصریح می کند: »ایران 

جناح عراقی یا جناح وابســته به ائتالف یا پناهگاه ها و مراکز 
درمانی و خدماتی را نشــانه نرفت و فقط به جناح آمریکایی 
و اهداف منتخب تمرکز کرد که این نشان می دهد ایرانی ها 
نقشه هایی دقیق از همه پایگاه های نظامی و خارجی در عراق 
و کل منطقه خاورمیانه دارند.آمریکایی ها به حجم خسارت ها 
اعتراف نمی کنند؛ این از تصمیم آنها برای جلوگیری از ورود 

خبرنگاران به پایگاه تا به این لحظه روشن است.«
سانحه تأسف بار سقوط هواپیمای مسافربری 

پس از انتقام و ســیلی سخت سپاه پاســداران انقالب 
اســالمی از تروریســت های آمریکایی، خبری در رســانه ها 
منتشــر شــد که خالل شادی مردم از دســت قدرت سپاه 
انقالب در انتقام از دشــمن متجاوز موجب تلخکامی  مردم 
شد، سقوط هواپیمای مسافربری اوکراینی که در حال  ترک 

تهران به مقصد کی یف بود.
این خبر به ســرعت در رســانه ها دست به دست شد و 
طولی نکشید که درخصوص علت حادثه شایعه ای مبنی بر 
سقوط هواپیما توسط موشک های سپاه از سوی شبکه های 

معاند در فضای مجازی کلید خورد.
تعــداد ١7 نفر از ١76 عزیِز جان باختنه در این هواپیما 
از دانشــجویان و فارغ التحصیالن دانشــگاه صنعتی شریف 
و همچنین تعدادی از دانشــجویان دانشــگاه های صنعتی 
امیرکبیر و خواجه نصیرالدین طوسی که جزو نخبگان کشور 
بودند، در این ســانحه هوایی به شــهادت رسیدند. که این 
امر جامعه علمی  و نخبگان کشــور را بیش از پیش متأثر و 
داغدار کرد. درحالی که چند روزی از این سانحه غم انگیز و 
مصیبت بار نمی گذشت، ستاد کل نیروهای مسلح در بیانیه ای 
علت ســقوط هواپیما را خطای انسانی و برخورد موشک به 

این هواپیما اعالم کرد.
پــس از این بیانیــه و توضیحــات تکمیلــی فرمانده 
هوافضای ســپاه پاسداران انقالب اسالمی و به عهده گرفتن 
تمام مســئولیت و جوانب خطــای صورت گرفته، جمعی از 
دانشــجویان در دانشــگاه تجمعی به بهانه یادبود مسافران 
هواپیمای اوکراینی کرده و خواســتار توضیحات مســئوالن 

شدند.
همچنیــن دانشــگاه صنعتی شــریف و تشــکل های 
دانشجویی نیز در بیانیه های جداگانه و اطالعیه هایی خواستار 

توضیحات مسئوالن مربوطه شدند.
معترض سانحه هوایی یا عزادار کشته های عین االسد؟

در حاشــیه این تجمع، آمریــکای جنایتکار که خود را 
حریف میدان جنگ ســخت و بازنده میدان در رویارویی با 
غیورمردان ســپاه پاســداران نمی دید، فرصت پیش آمده را 
غنیمت شــمرده و با هدف انتقام گیری و به حاشــیه راندن 
نمایش میلیونی اقتدار مردم انقالبی و همچنین سیلی سخت 
سپاه، با استفاده از پادوهای رسانه ای در شبکه های ضدایرانی 
و همچنین لیدری عوامل نفوذی خود در جمع دانشــجویان 

به تحریک کردن آنها برآمد.
آمریکایی ها که خود می  دانند مرد نبرد با ایران نیستند، 
ماجــرای ســقوط هواپیمــای اوکراینی را بهانه کــرده و با 
استفاده از مزدوران رســانه ای خود در شبکه های ضدایرانی 
و همچنین پادوهای داخلی تمام تالش خود را به کار بستند 
تا حاشیه های جدید در کشور ایجاد کنند و مدافعان امنیت 
و پاســدارانی که در طول ســال های پس از انقالب همواره 

پیش مرگ ملت خود بوده اند را زیر سؤال ببرند. 
دونالد ترامپ رئیس جمهور تروریست آمریکا که پس از 
سیلی سخت سپاه لکنت زبان گرفته بود با خوشحالی از این 
حادثه غم انگیز زبان بازکرد با توئیت های خود آن هم به زبان 
فارسی از حمایت از عده قلیلی آشوبگر در خیابان های تهران 

سخن گفت و نتانیاهو نخست وزیر رژیم کودک کش اسرائیل 
که دستش تا مرفق به خون کودکان مظلوم فلسطینی آغشته 
است به این آشوبگران پیام داد که در کنارشان ایستاده است! 

رقصیدن روی خون عزیزانمان ممنوع!
این در حالی اســت که خانواده جان باختگان این حادثه 
تأسف بار و غم انگیز ضمن تأکید بر لزوم پیگیری علل و عوامل 
این حادثه بر ضرورت حفظ همدلی و عدم سوءاســتفاده از 
خون عزیزانشــان برای اغراض سیاســی و پیشــبرد اهداف 

دشمنان برای تضعیف نظام و کشور تصریح داشتند. 
پــدر میالد نهاوندی یکی از شــهدای حادثه هواپیمای 
مســافربری اوکراینی، با بیان اینکه در هــر خانواده ممکن 
است، فردی خطا و اشــتباه کند و البته قابل گذشت است، 
گفت: سپاه پاسداران انقالب اسالمی خدمات خوبی به مردم 

در همه زمینه ارائه داده که فراموش نشدنی است.
وی همچنین تأکید کرد: امروز ممکن است که برخی از 
آب گل آلود ماهی بگیرند و بنده کاماًل« مخالفم و نباید این 

مسئله سیاسی شود.
پدر مهندس شــهید مهدی اســحاقیان یکــی دیگر از 
شــهدای ســانحه هوایی نیز با تأکید بر اینکه ســرباز رهبر 
هســتیم، گفت: اجازه نمی دهیم هیچ کــس از این موضوع 

سوءاستفاده کند.
وی با تأکید بر اینکه مهدی، فدایی مملکت است، افزود: 
پسرم برای این آب وخاک درس می خواند و تحقیق می کرد؛ 
ما اجازه نمی دهیم که هیچ کس از سقوط هواپیما و اتفاقات 

صورت گرفته سوءاستفاده کند.
همچنین خانم موالیی، فرزند و دامادشان خانم حسنی 
سعدی و آقای محمد صالحه را در این حادثه تلخ و تأسف بار 
از دســت داده اســت تأکید کرد: با توجه بــه صدور بیانیه 
نیروهای مسلح در مورد سقوط هواپیمای اکراین بنده خودم 
یکی از داغــداران و مصیبت دیدگان این حادثه بودم ولی به 
همه عزیــزان توصیه می کنم که مبادا حرفی بگوییم ذره ای 
به نیروهای مسلح و سپاه و مقام والیت خدشه ای وارد شود، 
کشــور در شرایط حساس جنگی و موشکی و تهدیدات زیاد 

می باشد دوستان سعی کنیم آب به آسیاب دشمن نریزیم.
تاریخ همیشه انتقام سخت خود را 

از تمامی  مزدوران گرفته
با این همه طی دو روز گذشــته نیــز عناصر ضدایرانی 
و مزدوران ترامپ تروریســت، برخی از افراد را به خیابان ها 
کشانده و می خواستند با خط دهی های سفیر انگلیس اقدام 
به تخریب چهره نظام و به حاشــیه کشــاندن آن حماســه 
ملی کنند اما نتوانســتند این بار هــم کاری از پیش ببرند و 
سرافکنده تر از گذشــته شدند. دیروز هم این رسانه ها سعی 
داشــتند با وارونه نمایی واقعیت و انعــکاس تصاویر دروغ از 
پایتخت و شــهرهای ایران مردم را تحریک کنند تا بار دیگر 
در خیابان ها حضور پیدا کرده تا از این طریق بتوانند اهداف 
خود را پیش ببرند. پادوی آمریکا و برخالف شرافت، عزت و 
غیرت ملی تمامی  ایرانیان در چندش آور ترین شکل ممکن 
گام برداشتند تا شاید در عالیق و احساسات پاک میلیون ها 
ایرانی و غیرایرانی نسبت به محبوب دل هایشان سردار رشید 
خلق شهید حاج قاسم سلیمانی خللی وارد آورند ولی هرچه 

بیشتر زشتی کردند بیشتر منفور شدند.
تاریخ همیشه انتقام ســخت خود را از تمامی  مزدوران 
گرفته و خواهد گرفت. آن روی ســکه شهادت سردار رشید 
ایران و اســالم ، رخ نمودن چهره کثیف پادوهای دشــمن 
بــود که تالش کردند ابهت پوشــالی آمریکایــی که در زیر 
موشک های ایرانی از بین رفته بود را باز سازی کنند غافل از 
اینکه این تحقیر تاریخی آمریکا هرگز فراموش شدنی نیست.

نگاه

رئیس جمهور گفت: معتقدیم اختالف و جدایی در 
امت اســالمی به نفع هیچ کس نیست و در این راستا 
کامالً از تالش های پاکستان برای گسترش صلح و ثبات 

در منطقه استقبال می کنیم.
حجت االسالم حسن روحانی رئیس جمهور در دیدار شاه  
محمود قریشــی، وزیر خارجه جمهوری اسالمی پاکستان با  
اشاره به شرایط حساس منطقه گفت: در شرایط کنونی همه 
باید برای صلح و ثبات در منطقه تالش کنیم و همه باید برای 

کاهش تنش در منطقه با یکدیگر همکاری کنیم.
روحانی با تأکیــد بر اینکه بروز جنگ و تنش در منطقه 
می تواند بسیار خطرناک باشد، تصریح کرد: جمهوری اسالمی 
ایــران ضمن آمادگی کامل برای دفــاع از منافع خود، هرگز 
به دنبال شــعله ور کردن جنگ در منطقه نیست از این رو در 
جریان عملیاتی که علیه پایگاه آمریکایی داشتیم در واقع پاسخ 

به اقدام جنایتکارانه آمریکا بود.
وی افزود: معتقدیم اختالف و جدایی در امت اســالمی 
به نفع هیچ کس نیســت و در این راســتا کاماًل از تالش های 
پاکســتان برای گســترش صلح و ثبات در منطقه استقبال 

می کنیم.
رئیس جمهور با تأکید بر اهمیت گسترش و تعمیق روابط 
تهران- اسالم آباد اظهار داشت: مرزهای ایران و پاکستان باید 
مرزهای صلح و دوســتی باشد و نباید اجازه دهیم که برخی 

گروهک ها مرزهای ما را ناامن کنند.
روحانــی با بیان اینکــه کاماًلً آمادگــی داریم که روابط 

صمیمانه خود را با پاکســتان در همه زمینه ها توسعه دهیم، 
اظهار داشت: روابط با پاکســتان برای ایران بسیار پراهمیت 
بوده و برای گســترش روابط با این کشور اهمیت زیادی قائل 
هستیم و همواره ملت های دو کشور در روزهای سخت در کنار 

پاکستان بوده اند.
وی در ادامه با قدردانی از ابراز همدردی دولت پاکســتان 

نسبت به شــهادت سپهبد سلیمانی همچنین حادثه سقوط 
هواپیمای مســافربری گفت: این دو  تراژدی دردناکی که رخ 
داد مخصــوص ایران نبود و در این غم کشــورهای دیگر هم 

سهیم بودند.
محکومیت  تروریسم دولتی آمریکا

رئیس جمهــور خاطرنشــان کرد: ســردمداران آمریکا و 

کاخ ســفید و همچنین رژیم صهیونیســتی در کنار ســران 
 تروریست های دنیا از جمله داعش دو گروهی بودند که از  ترور 
سردار سلیمانی خوشحال شدند و در مقابل مردمی  که به دنبال 
صلح و ثبات در منطقه هستند غمگین و اندوهناک گردیدند.

روحانی تصریح کرد: انتظار داریم همه کشورها با لحنی 
قاطع  تروریسم دولتی آمریکا را محکوم کنند.

به گزارش مهر، شــاه محمود قریشی نیز در این دیدار با 
تسلیت شــهادت سپهبد سلیمانی و حادثه سقوط هواپیمای 
مسافربری گفت: حادثه  ترور شهید سلیمانی بسیار غیرمنتظره 

و شوک برانگیز بود.
وزیر خارجه پاکســتان با تأکید بر اینکه کشورش اجازه 
نمی دهد که از خاک آن برای تهدید سایر کشورها به ویژه ایران 
استفاده شود، گفت: پاکستان خود را شریک صلح و ثبات برای 
جمهوری اســالمی ایران می داند و به هیچ عنوان نمی خواهد 
شریک مناقشه ای باشد که به منطقه و مخصوصاًًً ایران آسیب 

برساند.
شــاه محمود قریشــی تصریح کــرد: معتقدیم مرزهای 
پاکستان و ایران مرزهای صلح و دوستی است و باید به همین 
شــکل باقی بماند و مصمم هســتیم با خرابکارانی که تالش 

می کنند در این زمینه خدشه وارد کنند مقابله کنیم.
محمود قریشــی، وزیر خارجه پاکســتان همچنین در 
دیدار با محمدجواد ظریف همتای ایرانی خود پیرامون روابط 
دوجانبه و مســائل منطقه، خصوصاًً کاهش تنش در منطقه 

خلیج  فارس گفت وگو و تبادل نظر کرد.

روحانی در دیدار وزیر امور خارجه پاکستان:

اختالف و جدایی در امت اسالمی به نفع هیچ کس نیست

پادوهای دشمن دست و پا نزنند

تحقیر تاریخی آمریکا فراموش شدنی  نیست

خروج آمریکا از منطقه باید در اولویت قرار گیرد
شمخانی در دیدار با نخست وزیر سوریه:

پیام رهبر انقالب اسالمی
 در پی مشکالت ناشی از بارندگی های شدید 

دستگاه های دولتی و مجموعه های مردمی 
هرچه بیشتر به یاری مردم جنوب شرق کشور  بشتابند

در پی مشــکالت پدید آمده از بارندگی های شدید در سیستان و 
بلوچستان و برخی نقاط جنوب شرقی کشور، حضرت آیت اهلل العظمی 
خامنه ای در پیامی دســتگاه های دولتی و مجموعه های مردمی را به 

یاری هر چه بیشتر مردم عزیز آن مناطق فراخواندند.
متن پیام رهبر انقالب اسالمی به این شرح است:

بسم اهلل الرحمن الرحیم
بارندگی های شــدید در استان سیســتان و بلوچستان و برخی نقاط دیگر 
در جنوب شــرقی کشور که به آبگرفتگی مشکل ســاز برای مردم و در مواردی 
ویرانگر و خســارت بار انجامیده است، ایجاب می کند که در کنار خدمات رسانی 
قابل تقدیری که تاکنون صورت گرفته است، دستگاه های دولتی و مجموعه های 
مردمی هرچه بیشتر به یاری مردم عزیز آن سامان شتافته از وقوع خسارت های 

بیشتر جلوگیری نمایند.
از خداوند متعال خیر و برکت ماندگار برای همگان مسألت می کنم.

سّیدعلی خامنه ای
۲٣ دی ۱٣۹۸


