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اس��تاندار چهارمحال و بختیاری گفت: عموم مردم ش��ریف ل��ردگان همراهی و همکاری خوبی با 
نیروه��ای انتظامی و امنیتی داش��ته و دارند و همین عامل باعث عقی��م ماندن ضدانقالب در بین 
خواسته های مردم در این شهر شد. اقبال عباسی با بیان اینکه اهالی چنار محمودی در تظاهرات روز 
شنبه شهر لردگان حضور نداشتند، افزود: متاسفانه یک خرده جریان پیچیده ای در دل اعتراضات 
مردمی به دنبال اهداف خود بوده و یکی از دستگیرشدگان فرزند یک ضد انقالب سرشناس است. 
استاندار چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه اوضاع شهر لردگان عادی است، تصریح کرد: نیروهای 

انتظامی و مردمی در هوشیاری کامل مراقب اوضاع هستند.
وی با بیان اینکه هم اینک شورای تامین استان چهارمحال و بختیاری در فرمانداری لردگان تشکیل 
شده اس��ت، اظهار داشت: مسؤوالن مربوطه در حال بررسی مسائل امنیتی، اجتماعی و بهداشتی 
هس��تند. عباس��ی ادامه داد: از مردم منطقه به خاطر مخاطرات امنیتی که پیش آمد عذر خواهی 
می کنیم، بی شک مردم منطقه در جریان هستند که فرزندان آنها شبانه روز در حفظ و تقویت امنیت 
و آسایش آنها در تالش بوده و خواهند بود. استاندار چهارمحال و بختیاری با تاکید بر پیگیری اخبار 
از رسانه های رسمی، در خطاب به رسانه ها گفت: اخبار پیرامون این موضوع  در فرصت های مناسب 
در اختیار رسانه ها قرار داده می شود تا به مردم اطالع رسانی شود. وی، همچنین ازبابت زحمات و 
فداکاری نیروهای انتظامی، امنیتی و مردمی قدردانی کرد. وزیر بهداشت و درمان و آموزش پزشکی 
هم در پایگاه اطالع رسانی دولت از مردم روستای چنار محمودی صادقانه دلجویی و قول همه گونه 

همکاری و کمک رسانی داده است.  روابط عمومی استانداری چهارمحال و بختیاری

سعید نمکی گفت: در روستای چنارمحمودی از مدت ها قبل و از بیش از ۴۰ روز پیش، گزارشاتی 
از موارد آلودگی با ویروس HIV داش��تیم. سعید نمکی در حاشیه همایش روز ملی دامپزشکی با 
بیان این مطلب، اظهار داش��ت: متاس��فانه چند روز پیش از سوی یکی از مقامات محلی به صورت 
غیرکارشناسی ادعا شد که سرنگ آلوده عامل شیوع ویروس HIV در این روستا بوده که قطعا با 
مستندات بسیار دقیق و کارشناسی که داریم باید بگوییم که هرگز چنین اتفاقی رخ نداده است. وی 
تصریح کرد: متاسفانه بهورز زحمت کش و خدوم روستای چنارمحمودی مورد اتهام قرار گرفت و 
پاسخ ما این است که سرنگ آلوده، عامل شیوع این بیماری نیست و عوامل را شناسایی کرده ایم 
البته مردم شریف و پاکیزه آن منطقه بی دلیل و یا از راه هایی به این ویروس آلوده شده اند که هیچ 
گناه و تقصیری ندارند. کودکی که از مادر مبتال به HIV متولد می ش��ود، معصوم تر از آن اس��ت 
که مورد اتهام قرار گیرد و یا زنی که به ش��یوه ای آلوده ش��ده باشد که شاید اطالعی از آن نداشته 
باشد. وزیر بهداشت تاکید کرد: ما و همکاران مان برای مردم شریف آن منطقه احترام ویژه ای قائل 
هستیم و به هیچ فردی در آن منطقه نباید اتهام آلودگی بی مورد زد و آنچه برای ما رسالت است، 
درمان بیماران است چون پرسنل بهداشتی و درمانی آن منطقه در ابتالی بیماران به این ویروس، 
هیچ نقشی نداشته اند اما نمی توانیم وقتی بیمار مبتال به ویروس HIV به ما مراجعه کرد بگوییم 

ما در ایجاد این بیماری نقشی نداشته ایم پس در درمان و کنترل آن نقشی نداریم. 
 HIV نمکی افزود: خودمان را مکلف به درمان این بیماران صرف نظر از هر عامل ابتال به ویروس
می دانیم و خوشبختانه امروز داروهای درمان HIV بسیار خوب عمل می کنند و تمامی این بیماران 
را درمان می کنیم و آزمایش��ات گس��ترده ای بر روی مردم این منطقه انجام می دهیم و امیدواریم 

بتوانیم تمامی بیماران این روستا را درمان کنیم.
وی با بیان اینکه هزینه های درمان مبتالیان به ویروس HIV کامال رایگان است، گفت: کمترین 
هزینه ای را در این زمینه به مردم تحمیل نمی کنیم و در مورد عوامل آلودگی به این ویروس نیز 

بعد از بررسی دقیق کارشناسان بهداشتی، اطالع رسانی خواهیم کرد. فارس

یک تحلیلگر سیاس��ی مس��تقر در لندن بر این باور اس��ت که سفارتخانه های 
آمریکا و انگلیس در کش��ور عراق در حال سوء استفاده از شرایط بد اقتصادی 

عراق پس از شکست داعش هستند.
"رودنی شکس��پیر" تحلیلگر بریتانیایی در مصاحبه با خبرگزاری تسنیم تاکید 
کرد: س��فارتخانه های آمریکا و انگلیس در کش��ور عراق در حال سوء استفاده 
از ش��رایط بد و نامناسب اقتصادی عراق پس از شکست تروریست های داعش 

هستند و عمداً به مشکالت در این کشور دامن می زنند.
وی در پاسخ به س��ئوالی درباره عوامل اصلی گسترش ناآرامی ها در عراق که 
منجر به کشته شدن تعدادی از مردم شده است، افزود: اگر فرصت های شغلی 
کافی وجود نداش��ته باش��د باید نوعی از درآمد اساسی وجود داشته باشد. بله 
س��فارتخانه های خارج��ی - آمریکا، انگلیس و هلند - عمداً در حال تش��دید 
مشکالت و چالش ها هستند ولی انجام این اقدامات همواره زمانی که مردم از 
نظر اقتصادی در امنیت قرار نداشته باشند، سهل و آسان است. همه نیروهای 

آمریکایی، انگلیسی و اسرائیلی باید بیرون رانده شوند.
عادل عبدالمهدی نخس��ت وزیر عراق روز پنجش��نبه از این مساله ابراز تاسف 
کرد که اعتراضات مداوم در این کش��ور به خش��ونت کش��یده شده است. وی 
در ای��ن باره گفته اس��ت که آماده دی��دار با نمایندگان معترض��ان و مذاکره 
درباره درخواس��ت های آنها است. وی افزود: برخی عناصر خاص توانسته اند تا 

اعتراضات مردم عراق را از مسیر آرام و صلح آمیز آن خارج کنند.
اعتراضات عراق در ش��رایطی اس��ت که میلیون ها زائر برای شرکت در مراسم 

اربعین قصد سفر به شهرهای کربال و نجف را دارند.
»کوین بارت« نویس��نده و تحلیلگر سیاس��ی از مادیس��ون نیز در مصاحبه با 
خبرگزاری تس��نیم گفت: در ش��رایطی که عراق باثبات تر می شود و در حال 
بازس��ازی زیرس��اخت ها و منابع مالی اش اس��ت، استقالل بیش��تری هم پیدا 
می کن��د. وی در ادام��ه تصریح کرد: یک عراق مس��تقل در نهایت به س��وی 
محور مقاومت در برابر امپریالیس��م و صهیونیسم حرکت خواهد کرد و به این 
محور ملحق خواهد ش��د، آن هم به 2 دلیل: نخس��ت این که جمعیت عراق 
که عمدتا ش��یعه هس��تند، عالیق و ریش��ه های فرهنگی و دینی دیرینه ای با 

س��ایر اعضای محور مقاومت دارند و دوم و مهمتر آن که، اگر عراق به مس��یر 
اس��تفاده از منابعش برای بهره بردن مردم این کشور بازگردد، در نهایت باید 
نیروه��ای خارجی مداخله گر را از این کش��ور بیرون کند. و تنها کش��ورهایی 
ک��ه در این زمینه و برای دس��تیابی به این هدف حاض��ر به همکاری با عراق 
خواهند بود تا اش��غالگران را از این کش��ور بیرون کند، کشورهای عضو محور 

مقاومت هستند.
بارت در ادامه اظهار داشت: جنگ طراحی شده توسط آمریکا و صهیونیست ها 
با هدف بی ثبات کردن عراق اس��ت. اش��غالگران وانمود به مقابله با تروریسم 
می کنن��د. آنها وانم��ود می کنند که در ح��ال همکاری ب��رای برقراری ثبات 
هس��تند. ولی در حالی که یک طرف ائتالف اش��غالگری به رهبری آمریکا در 
ظاه��ر به دولت عراق ب��رای مقابله با تروریس��ت های تکفیری کمک می کند، 
ولی طرف دیگر این ائتالف در حال حمایت از تروریس��م اس��ت. امروز به نظر 
می رس��د که آنها در حال تغییر راهبرد نظامی خود به یک راهبرد سیاسی در 
عراق هستند تا با ایجاد اختالف و دو دستگی به اهداف خود برسند، از طریق 
حمایت از اعتراضات ش��بیه انقالب رنگین برای بی ثبات نگه داش��تن عراق و 

ناتوانی مقام های این کشور برای دستیابی به استقالل.
»دنیس التر« تحلیلگر سیاس��ی مس��تقر در کالیفرنیا نی��ز در این باره گفت: 
س��رویس های اطالعاتی آمریکا و س��ایر کش��ورهای غربی س��ابقه طوالنی و 
دیرینه ای در دخالت در امور داخلی کش��ورهایی دارند که قصد کنترل آنها را 
از طریق اعتراضات ضد دولتی دارند. آنها سعی در بی ثبات کردن کشورهای 
هدف دارند به این امید که اولویت های مورد نظر خود را در منطقه اجرا کرده 

و نفوذ سیاسی خود را گسترش دهند.
وی افزود: ایران اخیراً متعهد ش��ده است تا حمایت بیشتری از بازسازی عراق 
پس از شکست تروریست های داعش به عمل آورد و آمریکا و متحدانش قصد 
تخریب این روابط دوس��تانه را دارند و آش��وب های اخیر نیز می تواند اقدامی 
برای تخریب تالش های دولت عراق برای بازس��ازی کش��ور باش��د. یک عراق 
شکست خورده در خدمت منافع امپریالیسم آمریکا در تالش هایش برای مهار 

نفوذ ایران در منطقه خواهد بود. تسنیم

معترضان فرانسوی برای چهل و هفتمین هفته متوالی در شهرهای مختلف فرانسه 
علیه سیاست های دولت امانوئل مکرون تظاهرات کردند.

همچون هفته های گذش��ته پلیس برای متفرق کردن معترضان از گاز اشک آور 
استفاده و شماری از افراد را دستگیر کرد.طی حدود ده ماه اعتراضات در فرانسه 
۱۱ نفر کش��ته و حدود ۱۴ هزار نفر زخمی یا بازداش��ت ش��ده اند. دولت فرانسه 
همچنین طی برنامه ای خاموش و اعالم نشده تقریبا تمامی چهره های سرشناس و 
سران معترضان جلیقه زرد را بازداشت کرده تا بتواند پیش از سالگرد به راه افتادن 

این جنبش مردمی )۱۷ نوامبر( صدای آن را خفه کند؛ موضوعی که تاکنون در آن 
موفق نبوده است. از نوامبر سال گذشته میالدی، به دنبال برنامه افزایش مالیات بر 
سوخت، اعتراضات جلیقه زرد ها در فرانسه شکل گرفت. دولت مکرون تالش کرد با 
اعمال برخی از اصالحات و برآورده ساختن بعضی از خواسته های معترضان به این 
اعتراضات خاتمه دهد؛ اما آتش اعتراضات فروکش نکرد و شعله ورتر و فراگیرتر نیز 
شد و نارضایتی از سایر سیاست های دولت نیز به شعار های معترضان افزوده شد. 

از اواسط نوامبر تاکنون این اعتراضات بی وقفه هر شنبه برگزار شده است.

عضو شورای عالی سیاسی یمن با اشاره به اینکه آمریکا مانع برقراری صلح در 
یمن اس��ت، گفت: جنگ زمانی متوقف می شود که حمایت آمریکا، اسرائیل، 
انگلی��س و فرانس��ه از متجاوزان پای��ان یابد. العهد گ��زارش داد، محمد علی 
الحوثی عضو ش��ورای عالی سیاس��ی یمن اعالم کرد که آمریکا مانع برقراری 
صلح در یمن اس��ت و واش��نگتن شریک اساس��ی در تجاوز به یمن است. وی 
افزود: ما در موضع دفاع از خود هستیم اما در عین حال از گفتگو استقبال می 

کنیم. وی با اش��اره به طرح ابتکاری صنعا در توقف حمالت به عمق عربستان 
گفت: اگر طرح را بپذیرند این در راس��تای خواس��ته ما برای راهکار مسالمت 
آمیز اس��ت و اگر نپذیرند ما گردنهایمان را زیر تیغ نمی گذاریم تا بریده شود 
و ضربات دردناکتری به آنها وارد خواهد ش��د. محمد البخیتی عضو ش��ورای 
سیاسی انصاراهلل یمن هم گفت: ما توقف جزیی حمالت سعودی ها به یمن در 

ازای توقف کامل حمالت از سوی ما را هرگز نخواهیم پذیرفت.  مهر
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هر چه به اربعین حسینی)ع( نزدیک تر می شویم، شور 
حس��ینی )ع( در میان ملت های اسالمی از جمله ملت 
بزرگ ایران بیشتر و بیشتر می ش��ود چنانکه آمارها از 
ثبت ن��ام بیش از 2 میلیون نفر برای س��فر به کربال و 
حضور در مراسم اربعین س��االر شهیدان حکایت دارد. 
خبرها نشان می دهد که این شور حسینی در میان ملت 
عراق از هفته ها پیش آغاز ش��ده و طیف گسترده ای از 
مردم با اعتقادات و مذاهب مختلف دینی پای در مسیر 
خدم��ت به زائران اربعین نهاده اند. گزارش ها همچنین 
نشان می دهد که دلدادگان حسینی)ع( از سراسر جهان 
خ��ود را برای حض��ور در اربعین کربال آماده می کنند و 
راه��ی ع��راق می ش��وند در حالی که محافل رس��انه و 
خبرنگاران بس��یاری نیز چشم به اربعین امسال دوخته 
اند ک��ه ببینند آیا جهان اس��الم اجتماع های میلیونی 
س��الهای گذش��ته را رقم خواهند زد.  حماسه اربعین 
در حالی در ش��رف تجلی اس��ت که طی روزهای اخیر 
برخی از شهرهای عراق شاهد تظاهرات هایی بوده است. 
تجمعاتی که بخشی از آن برگرفته از مطالبات معیشتی 
و اقتصاده��ای مردم بوده اما جریان هایی مش��کوک به 
دنبال موج سواری بر این اعتراض ها و تبدیل کردن آن 
به مولفه های برای اهداف مشکوک بوده اند که شعارهای 
ساختار شکنانه و هنجارشکن، آن هم در آستانه اربعین 
و نیز تالش محافل رسانه ای همچون بی.بی.سی برای 
برجسته سازی و جهت دادن به این تجمعات، ابهامات 

آن را بیشتر کرده است. 
نگاهی بر تحوالت سالهای گذشته در آستانه اربعین در 
عراق و منطقه به خوبی نشان می دهد که ائتالف عبری، 
سعودی و غربی به دنبال تحت الشعاع قرار دادن مراسم 
اربعین و حتی به نمایش گذاشتن چهره های غیرانسانی 
از جهان اس��الم هس��تند و تالش دارند تا این حماسه 
وح��دت را به مح��ل نزاع و درگیری میان امت اس��الم 
مبدل سازند. زمانی داعش، زمانی اختالف شیعه و سنی 
و اکنون نیز موج سواری بر مطالبات مردمی راهبرد آنها 

را تشکیل می دهد. 
ح��ال این س��وال مطرح اس��ت ک��ه چرا دش��منان به 
دنبال فتنه انگیزی و مقابله با برگزاری حماس��ه اربعین 
می باش��ند.؟ در پاسخ به این پرس��ش چند نکته قابل 
توجه است. نخست آنکه این اقدام دشمن را در پیام های 
اربعین می توان جس��تجو کرد. پیام اربعین پیام وحدت 
و انسجام امت اس��المی، مبارزه با ظلم و مقابله با ظلم 
پذیری، توجه به مشکالت روز جهان اسالم و تالش برای 
زنده نگاه داش��تن اس��الم ناب محمدی)ص( و در یک 
کالم هر آنچه که بیشریت برای سعادت دنیوی واخروی 
نیاز دارد در اربعین تجلی می یابد؛ به ویژه اینکه اربعین، 
آزادی خواه��ان جه��ان را به گردهم م��ی آورد و تجلی 
آزادی و آزادمردی اس��ت.  دوم آنکه به اذعان جهانیان 
جمهوری اس��المی و ملت ایران توانسته در منطقه به 
جایگاهی تاثیرگذار دس��ت یابند چنانکه بدون حضور 
ای��ران هیچ تحولی در منطقه روی نمی دهد و جهانیان 
ایران را ضامن صلح و امنیت منطقه می دانند. همچنین 
ملت و دولت برآمده از رای ملت عراق نیز توانس��ته اند 
اراده مردم ساالری دینی را در میان کشورهای عربی به 
نمایش گذارند و جایگاهی مهم  در برگزاری انتخابات و 
تشکیل پارلمان و دولت کسب نمایند در حالی که مبارزه 
آنها باتروریسم و حضورشان در جبهه مقاومت جایگاهی 
منطقه ای و جهانی برای آنان رقم زده اس��ت.  در اصل 
حضور در جبهه مقاومت زمینه ساز جایگاه ویژه ای برای 
ایران، عراق، سوریه، لبنان، مقاومت فلسطین و یمن شده 
است که با وحدت و یکپارچگی رقم خورده است. با توجه 
به این حقایق نقشه دشمنان علیه اربعین مقابله با آگاهی 
جهانی از اهمیت و جایگاه حماس��ه اربعین و نیز ایجاد 
فضای منفی علیه مقاومت به عنوان تنها نیروی تصمیم 
گیر در معادالت منطقه اس��ت.  حال این سوال مطرح 
می ش��ود که راهکار مقابله با چنین فتنه ای چیست و 
زائران اربعین چه سهمی در این عرصه خواهند داشت؟ 
اصل بصیرت در دشمن شناس��ی و آگاهی از فتنه ها و 
توطئه هایی که دشمنان در مسیر مراسم اربعین طراحی 
کرده اند امری مهم و الزام آور اس��ت از یک س��و ملت 
عراق که میزبان میلیون ها زائر اربعین هس��تند نقشی 
مهم در این وحدت و انس��جام دارند که مقابله آگاهانه 
با ساختارشکنی ها و تحت تاثیر تبلیغات دشمنان قرار 
نگرفت��ن محور این بصیرت را تش��کیل می دهد. مردم 
بزرگ ایران نیز که قصد س��فر به ع��راق را دارند باید با 
بصیرت و دشمن شناسی تحت القاهای رسانه ای بیگانه 
ک��ه به دنبال نف��اق و جدایی میان ملت ای��ران و عراق 
هستند قرار نگرفته و با بصیرت خویش در حفظ وحدت 
و انس��جام با سایر ملتها از جمله ملت عراق با برگزاری 
هر چه باشکوه تر اربعین حسینی)ع( شکستی دیگر را 
به دشمنان جهان اس��الم وارد سازند. اربعین امسال را 
می توان تجلی بصیرت برای امت اس��المی دانست که 
ادامه راه  تحقق حماس��ه حسینی)ع(، پاسداشت اسالم 
ناب محمدی)ص( و دشمن شناسی است. چنانکه شهید 
مطهری فرموده اند باید یزید زمان را شناخت. یزید زمان 
اکنون با  نقابی دیگر چشم به فتنه هایش علیه وحدت 
جهان اسالم دوخته است و حاضران در اربعین با بصیرت 

خویش می توانند این  توطئه را خنثی سازند.

تجلی بصیرت

قاسم  غفوری
ghassem_tg@yahoo.com

وقتی دولت و ملت عراق در برابر فتنه گری اعتراضات بغداد هوشمندانه عمل کردند

کدخدایی: 
وجود ۱۳ هزار قانون، ابهاماتی در 
اجرا ایجاد می کند
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توضیحات استاندار چهارمحال و بختیاری درباره اتفاقات لردگان

سرمقاله

استقبال  از پومپئو با آتش زدن پرچم آمریکا 
یونانی ها خواستار اخراج وزیر خارجه ترامپ از کشورشان شدند

سرنگ آلوده عامل شیوع ویروس HIV در چنارمحمودی 
لردگان نبوده است

وزیر بهداشت: 

سه تحلیلگر آمریکایی و انگلیسی از نقش سفارتخانه های غربی 
در ناآرامی های عراق می گویند

تظاهرات فرانسوی ها در ایستگاه چهل و هفتم

الحوثی:
آمریکا مانع برقراری صلح در یمن است

با نهایت تأثر و تأسف درگذشت شادروان حاج حسن مهجور را به شما و خانواده ی محترم آن 
مرحوم تس�لیت و تعزیت عرض نموده و از خداوند تبارک و تعالی برای ایشان علو درجات و رحمت 

واسعه و برای شما و سایر بازماندگان صبر و بردباری مسئلت داریم.

جناب آقای موسوی

از طرف همکاران شما در روزنامه سیاست روز

انا هلل و انا الیه راجعون


