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استعفا حریری

رهبر انقالب درگذشت سید جعفر مرتضی
را تسلیت گفتند
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نگرانی مردم از تداوم بارشها

در پی بارشهای اخیر در اس��تان لرس��تان باز هم خسارتهایی
به مردم وارد ش��د و این در حالی اس��ت که مردم هنوز به جهت
سیالب فروردین ماه مشکل دارند و خانه و زندگیشان هنوز سرو
سامان نگرفته است .فروردین ماه امسال بود که سیلی خروشان و
بیسابقه بسیاری از شهرستانهای استان را در برگرفت و ویرانی
و خسارتهای زیادی از خود برجای گذاشت و اما شهرستانهای
جنوب استان سهم بیشتری از این خرابی و ویرانی نصیبشان شد
بهطوری که در پلدختر آب تمام داشته و نداشتههای بسیاری از
مردم را در چندین ساعت با خود برد و خانه و کاشانههای زیادی
به گِل نشست .با اینکه چندین ماه از وقوع این سیالب سهمگین
در اس��تان میگذرد اما روند بازس��ازیها همچنان کند اس��ت و
بسیاری از وعدههای مسئوالن هنوز عملی نشده و این در حالی
است که با ش��روع بارشهای پاییزی و وقوع سیل ،خسارتها و
نگرانیهای مردم دوباره ش��روع شده اس��ت .در روزهای اخیر با
ش��دت گرفتن بارشها و غرش آس��مان همان طور که سازمان
هواشناسی هشدار داده بود باز هم معابر ،مسیلها و رودخانههای
بیش��تر نقاط استان س��رریز از آب ش��د و باز هم راه دسترسی
روس��تاهایی در جنوب ش��هر خرمآباد ،پلدختر و معموالن قطع
شد.
در خطر بودن واحدهای مس�کونی حری�م رودخانه «کرگانه»
خرمآباد

جعفر طوالبی فرماندار خرمآباد با اش��اره به ش��دت بارش باران

در خرمآباد اظهار داش��ت :خوشبختانه تاکنون مشکل حادی در
شهرستان خرمآباد نداش��تهایم فقط روز گذشته در چند نقطه
از س��طح شهر آبگرفتگی معابر داش��تیم که این آبگرفتگی نیز
به دلیل مش��کل زیر ساخت اس��ت که از گذشته وجود داشته
و با توجه به آبگرفتگیها از قبل با عوامل ش��هرداری هماهنگ
کردیم تا در سطح شهر خرمآباد گشت داشته باشند.
وی با اش��اره به آبگرفتگی سه روس��تا در جنوب شهر خرمآباد
آبگرفتگی افزود :در این روستاها به منازل چند خانوار خسارت
جزئی وارد شد که هماهنگ کردیم دستگاههای ذیربط برآورد
خسارت کنند.
وی تصریح کرد :برای جبران خسارت حوزه شهرداری خرمآباد
 82میلی��ارد تومان اعتبار اختصاص پیدا کرده اس��ت تا پروژه
های داخل ش��هر اعم از پلهای آس��یب دیده ،دیواره ساحلی
رودخانه خرم رود و کرگانه ساماندهی شود.
علی س��لیمانی رئیس شبکه بهداش��ت و درمان رومشکان نیز
اظهار داش��ت :خانه بهداش��ت روس��تای توهخش��که در بخش
کوهنانی زیر نظر شبکه بهداشت و درمان شهرستان رومشکان
قرار دارد و با تیم بهداش��تی و درمانی از این روستای سیلزده
بازدید بهعمل آوردیم.
وی افزود :س��یل در روس��تای توهخش��که خوشبختانه تلفات
جانی در پی نداش��ته ،اما باعث مصدومیت یک نفر شدهاس��ت
و مصدوم به بیمارستان پلدختر اعزام شد.
همچنی��ن غالمرض��ا آقامیرزای��ی مدی��رکل مدیری��ت بحران
استانداری لرس��تان اظهار داش��ت :در پی بارشهای چند روز
اخیر در استان چند واحد دامداری دچار خسارت جزئی شد.

آقامیرزایی گفت :درصورت مس��اعد بودن ه��وا پل موقت کنار
پل طاق عباس��علی ترمیم میش��ود ،پل اصلی نیز بنا به گفته
فرماندار پلدختر فردا عبور و مرور بر روی آن برقرار میش��ود و
خودروها نیز میتوانند بر روی آن عبور کنند.
وی بابیان اینکه مش��کل پل بن الر برطرف ش��ده اس��ت و هم
اکن��ون هیچ راه ارتباطی در پلدختر قطع نیس��ت گفت :بنا به
گفته فرماندار پلدختر مشکل ارتباطی روستایی این شهرستان
تا سه یا چهار روز آینده برطرف و تردد هموار میشود.
در پ��ی بارشهای چند روز گذش��ته جعفر طوالب��ی فرماندار
خرمآب��اد نس��بت به تخلیه س��اکنان حریم رودخان��ه خرمآباد
تاکید کرد و اظهار داش��ت :با اعالم هواشناسی طی یک ساعت
آینده ش��اهد بارش باران شدید خواهیم بود ،بنابراین تمهیدات
الزم جهت مقابله با س��یالب اندیشیده شده و اقدامات تأمینی
الزم لحاظ شدهاس��ت .در کوهدشت نیز یاسر فرهادی بخشدار
کوهنانی از خس��ارت به  40واحد مس��کونی بر اثر سیالب خبر
داد و گفت :بارندگیهای شدیدی که عصر امروز بهوقوع پیوست
باعث آبگرفتگی منازل در روستای توهخشکه شدهاست .وی با
بیان اینکه در این روس��تا 40واحد مسکونی در پی وقوع سیل
دچ��ار آبگرفتگی شدهاس��ت ،افزود :انب��ار ،طویله و همچنین
منازل دچار خسارات فراوانی شده ،بهطوریکه بنا بر گزارشات
مردمی و برآوردهای اولیه تعداد 100رأس دام براثر این حادثه
تلف شدهاس��ت .مرتضی کاییدی بخش��دار مرکزی پلدختر نیز
اظهار داش��ت :ب��ر اثر بارش باران و جاریش��دن س��یالب راه
ارتباطی روستای چم رستمیان پلدختر که پایینتر از روستای
چممه��ر قرار دارد با 30خانوار و  110نفر جمعیت قطع ش��ده
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اعتراض های مردمی به وضعیت اقتصادی و معیشتی در حالی دیروز در عراق ادامه یافته که برخی
تحرکات مش��کوک برای به آش��وب کش��اندن این اعتراض ها موجب شد تا بس��یاری از نخبگان و
جریانهای سیاسی درباره موج سواری بیگانگان در این فرایند هشدار دهند.
«س��ید عم��ار الحکیم» ،رهبر جریان حکم��ت ملی عراق با صدور پیامی خواس��تار برخورد قاطع با
قانونش��کنان شد و نس��بت به ورود افراد نفوذی در بین تظاهراتکنندگان هشدار داد.در متن این
پیام آمده اس��ت :همزمان با هش��دار مجدد درباره ورود افراد نفوذی درمی��ان تظاهراتکنندگان و
حمله به ش��هروندان و اموال عمومی و خصوصی و راهاندازی آشوب ،از دولت و دستگاههای امنیتی
میخواهیم که با قاطعیت و جدیت با قانونش��کنان و گروهه��ای مخرب برخورد کند و برای حفظ
ابهت قانون و حفاظت از ملت وارد عمل شود.
این پیام میافزاید :همچنین بر اعتقاد استوار خود به حق شهروندان در تظاهرات مسالمتآمیز برای
ابراز نظر و حمایت از مطالبات مشروع و واداشتن نهادهای حکومتی اجرایی و قانونگذاری به تحقق
مطالب��ات م��ردم میهنمان تاکید میکنیم.در همین حال "احمد عبدالس��اده" تحلیل گر و روزنامه
نگار عراقی در گزارش��ی با اش��اره به نا آرامی های اخیر عراق و موج س��واری طرف های خارجی بر
اعتراضات مردمی ،نسبت به قوع درگیری های داخلی در این کشور هشدار داد.
عبدالس��اده در گ��زارش خود که خبرگزاری "العهد" عراق آن را منتش��ر ک��رد ،افزود  :خطرناکی و
حساس��یت اوضاع کنونی و خون های ریخته ش��ده ما را وا می دارد ک��ه حقیقت را همان طور که
هست و به هر قیمتی بیان کنیم.
با وجود همبس��تگی ما با تظاهرات مسالمت آمیز مردم و تایید خواسته های مشروع و حقیقی آنان
و با وجود مخالفت ما با خشونت نیروهای امنیتی ،اما این موضوعات باعث نمی شود که ما از طرح
های خرابکارانه خارجی که می خواهند از اعتراض های مسالمت آمیز به عنوان پوششی برای تحقق
اهداف خود استفاده کنند ،غافل شویم و حوادث اخیر صحت این کالم را که طرف های خارجی می
خواهند آتش جنگ داخلی را برافروزند ،ثابت میکند.
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همزمان با اعتراضهای مردمی مطرح شد

نگرانی عراقی ها از موج سواری بیگانگان

اس��ت .همچنین نادیا امرایی معاون عمران��ی فرمانداری پلدختر
اظهار داش��ت :بارندگی روز گذش��ته سبب ش��د که باکسهای
ایجادش��ده زیر آب ب��رود و راه موقت روس��تاهای منطقه بنالر،
لیتبر ،کالتزیودار ،طاقعباسعلی ،بنالر و زیرانبار قطع شود.
معاون عمرانی فرمانداری پلدختر عنوان کرد :سرپرست فرمانداری
و بخشدار معموالن در منطقه بنالر حضور دارند و اداره راهداری
از صبح امروز تالش برای بازکردن راههای ارتباطی این روس��تاها
را آغاز کرده و امیدواریم بهزودی مش��کل برطرف ش��ود .پس از
آبگرفتگی یکی از پلهای روس��تایی پلدخت��ر و قطع ارتباط راه
دسترس��ی  800خانوار ،عزی��ز علی امرایی مع��اون هالل احمر
لرس��تان از آمادگی جمعیت هالل احمر اس��تان در صورت نیاز
خبر داد و بیان کرد :ما پس از دریافت هش��دارهای هواشناس��ی
به تمام پایگاهها و نیروهای امدادی استان اعالم آمادهباش کردیم
ت��ا در صورت وقوع حادثه آمادگی الزم را داش��ته باش��ند .بهروز
مرادپور مدیرکل هواشناسی لرستان نیز در جمع خبرنگاران این
شهرس��تان در رابطه با وضعیت آب و هوای اس��تان در ساعات و
روزهای آینده اظهار داشت :با توجه به نقشههای هواشناسی شاهد
فعالیت س��امانه بارشی بر روی منطقه هستیم بهطوری که برای
همه نقاط اس��تان به ویژه نورآباد ،رومش��کان ،شمال کوهدشت،
نواحی از پلدختر ،دوره چگنی ،خرمآباد ،نواحی از بروجرد و دورود
دارای کمینه بارش  10و بیشینه  20میلیمتر هستیم.
مرادپور گفت :روز پنجشنبه در لرستان بارش خاصی نداریم تنها
در بعد از ظهر در نواحی جنوب شرق احتمال رگبار پراکنده وجود
دارد و براس��اس نقشههای هواشناس��ی از روز جمعه تا سهشنبه
هفته آینده جوی آرام بر منطقه حاکم است .تسنیم
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عراق و لبنان طی روزهای اخیر به محور اصلی محافل
رسانهای و سیاس��ی جهان مبدل شدهاند بگونهای که
تحوالتی همچون کش��تار مردم یمن توسط سعودی،
جنایات صهیونیستها علیه فلسطینیها ،مبارزه موفق
جبهه مقاومت با تروریس��م در حاشیه قرار گرفته که
خود ابهامات بسیاری در باب ریشههای واقعی تحوالت
لبن��ان و عراق ایجاد کرده اس��ت .البته آمریکاییها با
برجسته سازی ادعای کشته ش��دن بغدادی سرکرده
داعش سعی کردهاند تا خود را فاتح مبارزه با تروریسم
معرفی نمایند ام��ا همچنان تحوالت عراق و لبنان در
صدر اخبار قرار دارد .در باب عراق آنچه مطرح میشود
آن اس��ت که ریش��ه ش��کل گیری تظاهرات اخیر در
اس��تانهای مختلف عراق اعتراض به وضعیت اقتصادی
و اجتماعی و فس��اد موجود در برخی سیاستمداران و
دس��تگاههای اداری و حکومتی ب��وده و هدف دیگری
ندارد .نکته قاب��ل توجه آنکه دولت عادل عبدالمهدی
با به رسمیت شناختن حق اعتراض قانونی تالش می
کند ضمن برکناری عوامل اصلی فس��اد در حکومت،
ت�لاش می کن��د با ش��تاب دادن به رون��د اصالحات
اقتصادی و اجتماعی ش��رایط الزم برای پاس��خگویی
مناس��ب و متناسب با نیازهای واقعی مردم عراق برای
حفظ آرامش وجلوگیری از وقوع ناامنی را فراهم نماید.
مرجعيت ديني عراق نیز ضم��ن حمايت از تظاهرات
مس��المت اميز  ،تظاهركنن��دگان را از هرگونه اعمال
خشونت بار  ،حمله به نظاميان و تخريب اموال عمومي
و خصوصي بر حذر داش��ت تا اين اقدامات مورد س��وء
استفاده برخي كشورهاي بيگانه نشود.
این اقدامات مثبت در تحقق مطالبات مردمی در حالی
صورت گرفته است که جریان های مخالف دولت عراق
اعم از برخ��ی گروههای سیاس��ی و همچنین عوامل
نفوذی تالش می کنند با س��وء اس��تفاده از مطالبات
واقعی م��ردم صمن ایجاد ناامنی و ب��ی ثباتی ،دولت
بر آمده از رای مردم را س��رنگون و با تش��کیل دولت
اضط��راری زمینه را برای مداخله کش��ورهای خارجی
بویژه امریکا برای تحمیل ی��ک دولت جدید در عراق
فراه��م نمایند .ابهام در اینگونه رفتارها زمانی بیش��تر
میش��ود که بغ��داد این روزها با مس��أله مهم دیگری
دس��ت و پنجه نرم می کن��د و آن حضور بدون اجازه
نظامیان آمریکایی در این کش��ور اس��ت که از سوریه
به غرب عراق منتقل ش��ده اند .نکت��ه مهم آنکه پس
از خروج آمریکا از س��وریه ۱۲ ،هزارداعش��ی زندانی از
زندانهای شبهنظامیان کُرد آزاد شدند.البته در این بین
نباید از اقدامات مغرضانه رسانه های وابسته به آمریکا و
عربستان سعودی نظیر «الحره ،العربیه ،الحدث و…»
در پوشش هدفمند اخبار اعتراضات در عراق غافل بود.
سفارت آمریکا هم چنین در اطالعیهای برای چندمین
بار از حمایت واش��نگتن از برگزاری تظاهرات در عراق
خبر داد .اما نکته دیگر در باب تحوالت لبنان اس��ت
ک��ه میتوان آن را حلقه مکمل تحوالت عراق برای به
آشوب کشاندن منطقه دانست .وضعیت لبنان از آنجا
رو به وخامت گذاشت که چند سالی است با فشارهای
آمریکا بر تجار لبنانی خصوصا شیعیان خارج از کشور،
انتقال پول به داخل کش��ور محدود و محدودتر شد و
به علت س��ختگیری بانکها که در راستای سیاستهای
آمریکا به تحریم برخی اش��خاص دس��ت زدند ،برخی
تجار س��رمایه خود را از بانکهای لبنان بیرون کشیدند
که گفته می شود بالغ بر بیش از سه میلیارد دالر بوده
است .رییس بانک مرکزی لبنان هم سیاستهای مالی
خاص��ی وضع کرد که نه تنها خالی از فس��اد نبود ،که
به ضرر اقتصاد کش��ور و خالی شدن خزانه دولت تمام
شد .اعطای وامهای چند ده میلیون دالری بدون بهره
به سیاسیون و برخی تلویزیونهای لبنانی ،اعطای اوراق
قرضه کم بهره به بانکها که باعث می شد با به گردش
در آوردن آن در بانک خود ،سود فراوانی از جیب مردم
و خزانه دولت کس��ب کنند و در آخرین گام ،متوقف
کردن وام مسکن و دستور به بانکها برای حفظ ارزهای
خارجی از جمله این موارد هستند.
احزابی خاص همچون حزب قوات اللبنانیه به ریاست
س��میر جعجع که در جریان  14م��ارس قرار دارند به
عقده گشایی علیه یکدیگر و علیه حزب اهلل و مقاومت
پرداختن��د .خطری ک��ه اکنون لبن��ان را تهدید می
کند ت�لاش احزاب معل��وم الحال حاض��ر در دولت،
ب��رای کنترل و جهت دادن به تظاهرات و ش��عارهای
ضد حزب اهلل و ایجاد ایس��ت و بازرسی های مسلح در
مناطق خود است که با محکومیت مردم و احزاب دیگر
روبرو ش��ده است .در این میان در باب تحوالت لبنان
و عراق یک اصل مهم وجود دارد و آن اینکه سرنگونی
دولت و خروج اعتراضها از وضعیت مسالمت آمیز جز
تحقق اهداف دشمنان این کشورها نتیجهای به همراه
نخواهد داشت و این مردم عراق و لبنان هستند که در
این میان متضرر خواهند شد.

سردرگمی رسانههای زنجیرهای
ازبازداشت زم
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