سرمقاله
ادامه از صفحه یک ...
دیکتاتورهــایباهوشخــوبمیداننــدکهباید
بهانههاییرادرمراحلابتداییانتخاباتبرایخود
ِ
بهسمتشکست
دستوپاکنندتااگرروندانتخابات
خوردنآنهاپیشرفت،بتوانندازآنهابرایتغییر
ِ
نتیجهبهنفعخوداستفادهکنند.رهبراناقتدارگرا
بهطورمعمــولادعامیکنندکهنیروهایشــرور
نظی ِردولتهایخارجیکهعلیهمردموملتاقدام
میکنند،تالشدارندتــاموقعیتآنهاراتضعیف
بهرهبراناینچنینیاجازهمیدهد
کنند.اینمسئله
ِ
تاخود،قوانینرابشــکنندونقضکنند:استدالل
آنهادراینرابطهمبتنیبراینگزارهاستکهاگر
سیســتمهدفحملهقرارگرفته،هیچدلیلندارد
کههمچنانبهروشاخالقیبــاآنها(متجاوزان)
برخوردکردوبهاصولاخالقــیپایدارماند.ترامپ
حتــیازدورهقبلازرئیسجمهورشــدنشنیزاز
اینشیوهاستفادهکردهاســت.بهعنوانمثال،وی
درانتخاباتریاستجمهوریدرسال۲۰۱۶گفت:
وینتیجهانتخاباترااگرخودشپیروزآننباشد،
نخواهدپذیرفتودرانتخاباتمیاندورهایســال
۲۰۱۸نیزازآلودگیشمارزیادیازصندوقهایرأی
خبردادهبود.اکنونهمرویکردمشابهیاتخاذکرده
وگفتهاگرانتخاباتآتیبااستفادهازشیوهرأیدهی
ازطریقایمیلانجامشود،امکانفریبوتقلبدرآن
بهشدتتقویتمیشود.ادعاهاییازاینقبیلموجب
میشــوندتاترامپبتواندخــودرادربرابرهرگونه
ناکامیاحتمالیانتخاباتــیبیمهکندوتقصیرهارا
درصورتشکســتخود،بهگردننظامانتخاباتی
آمریکابیندازد.
دیکتاتورهاهنگامیکهبامشکلضعفدرحمایت
عمومیازخودمواجهمیشــوند،بهطورسنتیبه
بازیِ تفرقهبیندازوحکومتکنمتوسلمیشوند.
درحالیکــهکارزارهایانتخاباتیدرکشــورهای
دموکراتیکهموارهمبتنیبرانتقادافرادورهبران
ازیکدیگرهســتند،بااینحال،اینطــوربهنظر
میرسدکهترامپبیشازآنکهیکرهبردموکراتیک
باشدیکرهبردیکتاتوراســت.ویبهطورعامدانه
تنشهــایاجتماعیراتحریکمیکنــدوبهطور
منظم،اعمالخشــونتعلیهمخالفانسیاسیاش
راتشــویقمیکند.برایمثال،ایــنترامپبودکه
اخیراًنیروهایگاردملیآمریکاراجهتســرکوب
معترضانبهقتل«فلوید»روانهخیابانهایآمریکا
کرد.اینمسائلدرنوعخودکام ً
البرایدموکراسی
خطرناکاست.ارائهچهرهایاهریمنیوشیطانیاز
مخالفان،یکیدیگرازراهبردهاییاستکهرهبران
دیکتاتورازآنجهتمداخلــهدرانتخاباتوماندن
خوددرقدرتاستفادهمیکنند.ترامپدرایالتهایی
کهحزبجمهوریخواهآنهاراتحتکنترلدارد،به
همینشــیوهرفتاروعملمیکند.اززمانانتخاب
اوبامابهسمتریاستجمهوریآمریکا،مقامهای
ایالتیدرحدوداًسیایالتآمریکا،قوانینیراوضع
کردهاندکهبهنوعیرأیدهیبرخیاقلیتهانظیر
آمریکاییهایالتینتباریاسیاهپوستانراکهعمدتاً
بهنفعدموکراتهارأیمیدهندرابســیارسخت
کردهاست.اینمسئلهبهنوعیحذفسیستماتیک
اینافرادازرأیدهی،درراستایمنافعدولتترامپ
وجمهوریخواهاناست.
تمامیراهبردهاییکهتاکنونبهآنهااشارهشد،با
انتشارگستردهدروغواطالعاتغلط،بیشازپیش
تشدیدمیشــوند.دروغپردازیدرموردکاندیدای
رقیبیامعترضانمیتواندابزاریقدرتمندجهت
مشــروعیتزداییازآنهاباشــد.اینمسئلهعم ً
ال
فضارابراییکمحیــطغیرعادالنهانتخاباتیکهبا
پیروزیرهبراندیکتاتورهمراهخواهدبود،هموار
میسازد.ترامپبهکراتازاینراهبرددردورهقبل
وپسازبرگزیدهشــدنشبهعنوانرئیسجمهور
آمریکااستفادهکردهاست.ویباتصورونمایشخود
بهعنوانمحورروندهادرآمریکا،بهنحوفعاالنهای
اطالعاتوداســتانهایغلطیرادرموردمخالفان
خودمطرحکردهاست.همچنینبهنحوفعاالنهای
جهتتضعیفســازیاعتمادبهرسانههایاصلیو
ســنتیکهمردمآمریکابهآنهابهشدتمطمئن
هستندنیزاقدامکردهاست.ویحتیازاینرسانهها
بهعنواندشمنانملتنیزیادکردهاست.درواقع،
ترامپعالوهبراعتبارزداییناحقازاینرســانهها،
درمیدانعمل،توجهاتزیادیرانیزبهخودجلب
میکندکهاینمسئله،دقیقاًیکراهبردانتخاباتی
جهتپیروزیدرانتخاباتاست.

موافقت رهبری با عفو یا تخفیف مجازات برخی محکومان

همه کشورهای اسالمی به یاری لبنان بشتابند

طرح دوفوریتی تعویق کنکور اعالم وصول شود

ایلنا:بهمناسبتاعیادسعیدقربانوغدیرخم،حضرتآیتالهخامنهایباعفویاتخفیف
وتبدیلمجازاتدوهزارویکصدوســیوپنجتنازمحکومانمحاکمعمومیوانقالب،
ســازمانقضایینیروهایمســلحوتعزیراتحکومتیموافقتکردند.حجتاالســالم
والمسلمینرئیســی،رئیسقوهقضائیهدرنامهایبهرهبرانقالباسالمیپیشنهادعفو
یاتخفیفوتبدیلمجازاتاینمحکومانراکهپروندههایعفوآناندرکمیسیونعفوو
بخشودگیبررسیشدهوواجدشرایطالزمتشخیصدادهشدهاند،ارائهکردکهاینپیشنهاد
دراجرایبند۱۱اصل۱۱۰قانوناساسیموردقبولحضرتآیتالهخامنهایقرارگرفت.

فارس:دبیرشــوراینگهبانبااشــارهبهانفجاراخیربیروتگفت:کشورهایاسالمیبا
همکاریهم،نیازهایفوریوبلندمدتمردمودولتلبنانرابرطرفکنند.آیتالهاحمد
جنتیدرابتدایجلسهاینشــوراگفت:اگرچهدرایاممبارکاعیادسعیدقربانوغدیر
هستیم،امافاجعهبسیاردردناکانفجاردربیروتلبنان،موجبتأثروتألمهمهمسلمانان
جهانبهویژهایرانشد.ویخاطرنشانکرد:آسیبهایمادیومعنویناشیازاینفاجعهو
خسارتهایبعدازآنتاسالهابرایمردملبنانباقیخواهدماند؛انشاءالهمجروحاناین
حادثههرچهسریعتربهبودپیداکردهودرگذشتگانآنقرینرحمتالهیشوند.

مهر :نمایندهمردمتهراندرمجلسشورایاسالمیخواستاراعالموصولطرحدوفوریتی
تعویقکنکورسراسریشد.زهرهالهیانگفت:شرایطنابسامانکشورازجهتشیوعویروس
کروناباعثشدهکهنگرانیهایفراوانیبرایداوطلبانکنکوروخانوادههایآنانایجادشود.
ویبیانکرد:دوهفتهدیگرکنکورسراسریبرگزارمیشودووزارتعلومآمادگیالزمبرای
رعایتپروتکلهایبهداشتیرانداردواینمسئلهباعثمیشودکهجانداوطلبانکنکورو
خانوادههایآنانبهخطربیفتد.الهیانخاطرنشانکرد:دراینطرحتأکیدشدهکه۸۰درصد
صندلیهایدانشگاهبدونکنکورتعیینتکلیفشودوصرفاًمابقیافراددرآزمونشرکتکنند.
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عروس شهرهای خاورمیانه در حجله عزا نشست
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دولتلبناندرپیانفجارشدیدوآتشسوزی
گستردهدرپایتختاینکشور،دوهفتهوضع
اضطراریوسهروزعزایعمومیاعالمکردو
ازبرقراریهرچهسریعترنشستاضطراری
شورایعالیدفاعکشــوربهمنظوربررسی
ابعاداینحادثهخبرداد.بهگزارشروزنامه
«نسلفردا»،آتشسوزیگستردهدریکی
ازانبارهاینگهداریمــوادنیتراتآمونیوم
دربنادربیروت،عصرروزسهشــنبهحادثه
مهیبیرابهبارآوردکهبهموجبآنبیش
ازچهارهزارنفرزخمیوتاکنوندستکم
۱۰۰نفرکشتهشدند.نخستوزیرلبناندر
سخنانخودتصریحکردهاســتکهابعاد
کاملاینحادثهبررسیوعامالناینحادثه
بایستیحتماًمجازاتسنگینشوند.
شدتحادثهبهقدریزیادبودهکهباگذشت
بیشاز۲4ســاعتهنوزتالشهــابرای
خاموشکردناینآتشســوزیهولناک
ادامهداردوشرایطاضطراریهمچونقطع
برقدرمنطقهبههمراهتصاعدگستردهدود
ناشیازانفجارعملیاتامدادرسانیدراین
منطقهرابسیاردشوارکردهاست.استاندار
بیروتنیزضمنابرازتأسفعمیقبهخاطر

وضعیتایجادشدهگستردگیحادثهکنونی
راباحادثهژاپندرجریانجنگجهانیدوم
وحملهاتمیآمریکابهدوجزیرهناکازاکیو
هیروشیمامقایسهکردوگفت«:اینانفجار
مرابهیادحادثهژاپنمیاندازد».تحلیلگران
بسیارینیزعنوانکردهاندکهقدرتانفجار
اخیردربیروتباقدرتیکبمبتاکتیکی
هستهایبرابریمیکند.
گفتهمیشودمقدارموادنیتراتآمونیومی
کهدراینمخازننگهداریمیشــدهاست
بیشازدوهزارو75۰تنبودهکهبهدلیل
اختالفمیانطرفهــایمعاملهبهمدت
ششسالدرانبارشــماره۱۲بیروتبدون
هیچگونهبستهبندیوذخیرهسازیدرست
توقیفشدهبودوانفجارناشیازاتصالبرق
درمنطقهموجبشدهتاآتشازکانتینرهایی
کهدرآن۶۰۰تا۸۰۰تنازموادTNTوجود
داشتهاستبهکانتینرموادنیتراتسرایت
کند.مرکزلرزهنگاریاروپــادربابمیزان
گســتردگیاینانفجار،عنوانکردهاست
حتیساکنانشهرقبرسدر۲4۰کیلومتری
لبناننیزآنرااحساسکردهاند.شهرصیداو
منطقهجبللبنانبهرغمفاصلهبسیارزیادی
کهبامحلوقوعحادثهداشتهاند،صدایآن
رابهخوبیشنیدهاند.باتوجهبهاینکهمنطقه
خسارتدیدهجزومناطقتجاریبیروتبه

حســابمیآید،نیمیازمناطقاداریاین
شــهربراثرانفجارویرانشدهاندودولتبنا
بهدرخواستشــورایعالیوزارتدفاعتا
دوهفتهوضعیترااضطــراریاعالمکرده
است.میشــلعون،رئیسجمهوریلبنان،
درتوئیتینوشتهاســتکهاین«پذیرفته
شدهنیست»که۲75۰تننیتراتآمونیوم
یاهمان(کودشیمیایی)بدوندرنظرگرفتن
نکاتایمنیانبارشدهباشد.ویاینحادثه
رافاجعهایبزرگدانســتهوبیروتراشهر
فاجعهزدهخواندهاست.
میشــلعونبهدنبالحادثهایجادشــده،
دستوردادهاستتاباهزینهوزارتبهداشت،
بههمهقربانیانکمکهایپزشکیارائهشود
وبرایکلیهشــهروندانیکهخانهوامالک
آنهاآسیبدیدهاست،مسکنموقتتهیه
شود.هنوزمیزانکلیخساراتمالیبهبار

آقای نادران! جای «بذرپاش گیت» در مجلس است نه توئیتر
الیاسنادراننمایندهتهــراندرمجلسیازدهمکه
سابقهحضوردرمجلسهایسهگانهاصولگرایعنی
«هفتم،هشتمونهم»رادرکارنامهداردبرایماجرای
انتخاببذرپاشبهعنوانرئیسدیوانمحاســباتاز
هشــتگ«بذرپاشگیت»اســتفادهکردهاستودر
توئیترخواستاراستعفایبذرپاششدهاست.اصطالح
«بذرپاشگیت»برگرفتــهازماجرای«واترگیت»در
آمریکاست.توئیتنادراننشانمیدهدکهماجرای
بذرپاش،جدیترازآنیاســتکهفکــرمیکردیمو

بینالملل

همانطورکهاومیگویدمسئلهچالشفرایندنیست
بلکهچالشصداقتوسرقتعلمیاست.ورودنادرانبه
اینماجراقابلتقدیراستاماسوالیدراینمیانمطرح
استکهچراتوئیترکهفیلتراستومردمقاعدتاًنباید
بهآندسترسیداشتهباشندمیزباناعتراضهایاین
نمایندهمجلسباشد؟اینحرفهاباصدایبلندبایددر
مجلسزدهشود.رودروبارئیسمجلسونمایندگانی
کهبهانتخاببذرپاشرأیدادهاند.قالیبافبهعنوان
رئیسمجلسدرجریانمعرفیبذرپاشاعالمکردکه

بانک کونلون چین با ایران همکاری نمیکند

لیست جدید  FATFمشکالت را افزایش داد

عضواتاقبازرگانیایراناعالمکرد:بیشترینمشکلمربوطبهکاالهایاساسیاستکهازچینوبعضاًروسیهوارد
میشود،چینبابتتحریمکشتیرانیونقلوانتقالپولبهانهآوردهوهمکارینمیکند.علیشریعتیبااشاره
بهعدمتصویبFATFوتأثیرآنبرعدمبازگشتارزصادراتیگفت:لیستجدیدFATFقطعاًمشکالتجدیدی
رابهوجودآورده،حتیباکشورهایهمسایهواطرافهمبهمشــکلبرخوردیم.اینعضواتاقبازرگانیتصریح
کرد:دردورجدیدتحریمعلیهایرانبانککونلونچینباماهمکارینمیکند.ویاظهارداشت:علیرغماینکه
چینوروسیهخودشاندرتحریمهستند،امابامالحظاتبسیاریباماکارمیکنند.شریعتیدرادامهتاکیدکرد:
وضعیتوچراییعدمبازگشت۲7میلیارددالرارزبهکشوربایدبهصورتجدولمقاصدومیزانصادراتمشخص
وآنالیزشود،زیراعمدهعدمبازگشتمربوطبهصنایعپتروشیمیوفوالدیاستکهبیشتردستاندرکارانآن
غیرخصوصیهستند.وییادآورشد:درهرحالبسیاریازصادراتباارقامپایینبودهوآنچهبهکشورهایهمسایه
صادرشده،چندانبانکمحورنبودهاند.

آمدهدربیروتمشخصنشــدهاست،امابا
توجهبهمنطقهشــکلگیریآتشسوزیو
اهمیتاستراتژیکبنادربیروتبرایاقتصاد
لبناناســتانداربیروت،حجمخساراتبه
بارآمــدهدرلبنانراچیزیمعــادل۳تا5
میلیــارددالرتخمینزدهاســت.دبیرکل
سازمانمللنیزبههمراهبسیاریازمقامات
اروپاییوآمریکاییازاینحادثهابرازتأسف
کردهاستوتاکنونکشــورهایبسیاری
برایحمایتمالیوکمکرسانیامدادیو
تجهیزاتپزشــکیوداروییبهلبناناعالم
آمادگیکردهاند.بریتانیــا،ایتالیا،آمریکا،
سوریه،عراق،فرانسه،آلمان،کانادا،اسپانیا،
مکزیک،برزیل،شیلی،تونس،الجزایر،قطر،
عمان،ترکیــه،اردن،ونزوئال،پاکســتانو
هندبرخیازاینکشورهاهستند.مقامات
جمهوریاســالمیایراننیزضمــنابراز

گذشتههاگذشتهاســت.نمایندگانیکهبهماجرای
بذرپاشمعترضهستندومعتقدنداشکالجدیدر
اینانتخابوجودداردبایدرســماًدرمجلسصدای
خودرابلندکنندودادبزنندوازحقیکهضایعشده
استدفاعکنند.مجلسیازدهمکهادعایانقالبیگری
داردفع ً
الدرگاماولبایکابهاموسوالجدیروبهرو
شــدهاســت.ابهامیکههمچنانباقیاستوکسی
پاسخیبهآننمیدهد.بهنظرمیرسدبرخیبهدنبال
اینهستندکهازاســتراتژی«افتادنآبازآسیاب»
استفادهکنند.اگرداستانبههمینشکلادامهپیدا
کندچندیدیگرمثلتلویزیونکــهاوبامارابهظاهر
سیاهپوستمعرفیکرد،بایدمجلسیازدهمراهمبه

سیاست

Policy

تأسفبااینحادثهتلخبرایحمایتوارسال
کمکهایداروییخودبهآســیبدیدگان
اعالمآمادگیکردهاند.روســیهنیزتاکنون
پنجهواپیمابهلبنانارســالکردهوقصد
دارددربیروتبیمارســتانسیارراهاندازی
کند.آمارآتشگرفتگیوجراحاتواردشده
برافراددرشــهربیروتبهحدیاستکه
وزارتبهداشــتلبنانجداازآمارگسترده
مجروحان،بهدلیلآنکهبیمارستانهایاین
شهرنیزدرگیرانفجارشــدهاند،برضرورت
ایجادبیمارســتانهایمیدانیتاکیدکرده
است.درشرایطیکهاقتصادکشورهابهدلیل
شیوعویروسکروناآسیبجدیرامتحمل
شدهاستومردمکشورهایمختلفازنظر
بهداشتیواقتصادیدرشــرایطدشواری
بهسرمیبرند،آتشسوزیدربنادربیروت
ازتمامجنبههایانسانیوغیرانسانی،یک
حادثهناگواروخطرناکبرایآیندهاقتصاد
لبنانبهحسابمیآید.اینآتشسوزیجدا
ازخساراتگســتردهوتلفاتانسانیکهبار
آوردهاست،موجبانهدام۹۰درصدداروهای
ضدسرطاندربیروتنیزشدهاستوبهگفته
استانداربیروتتمامگندمهایبندربیروت
کهدربزرگترینســیلویغالتاینشهر
بهعنوانمهمترینمنبعغذاییدرکشــور
نگهداریمیشــدندنیزازبینرفتهاست.
گفتهمیشود،دبیرکلحزبکتائبلبنان
دراینآتشسوزیبهدلیلشدتجراحات
واردهجانخودراازدستدادهوزنودختر
نخستوزیرلبناننیززخمیشدهاند.سفارت
قزاقستاننیزازمجروحیتسفیراینکشور
درجریانانفجاربیروتخبردادهاست.

ظاهرانقالبیخواند.مجلسیکهحاضرنیستتوضیح
دهدکهچگونهازمیاننامزدهابرایریاســتدیوان
محاسباتبهبذرپاشیرسیدکهسابقهاوباانقلتهای
فراوانیروبهروبود.مجلسیکهدرمقابلجریانرقیب
صدایبلنــدداردودرمقابلخودی،پچپچمیکندو
اجازهنمیدهدمردمدرجریانامــورقراربگیرند.به
نظرمیرسدقالیبافوبذرپاشدریکنشستخبری
بااهالیرسانهبهاینداستانورودواذهانعمومیرادر
اینماجراروشنکنندواگربذرپاشبهناحقبهکرسی
ریاستتکیهزدهاست،برکنارشدهیااستعفادهدوبه
تخلفاتاورسیدگیشود.شفافیتبهزبانسادهیعنی
همین.منبع :عصر ایران

داخلی

روحانی در پیامی با ابراز تسلیت و تأثر از حادثه انفجار مهیب در بندر شهر بیروت:

ایران آماده ارسال کمکهای پزشکی و دارویی به بیروت است

ایرنا :رئیسجمهوریاسالمیایراندرپیامیبههمتایلبنانیخودباابرازتأثرازحادثهناگوارانفجارمهیبدر
بندرشهربیروتتاکیدکردکهتهراندرراستایاقداماتانساندوستانه،آمادهارسالکمکهایپزشکیودارویی
و...است.متنپیامتسلیتحجتاالسالموالمسلمینحسنروحانیبهمیشلعونرئیسجمهورلبنانبهاین
شرحاست:جنابآقایمیشلعون!رئیسجمهورمحترملبنان.حادثهناگوارانفجارمهیبدربندرشهربیروت
وجانباختنومجروحشدنجمعیازشهروندانآنکشور،موجباندوهوتأثرعمیقشد.اینجانببهنمایندگی
ازملتودولتجمهوریاســالمیایرانضمنابرازهمدردیباخانوادههایقربانیانازصمیمقلباینمصیبت
رابهجنابعالیومردمآنکشوردوستوبرادرتسلیتمیگویموبرایدرگذشتگانحادثه،عل ّودرجاتوبرای
مجروحانسالمتیوشفایعاجلمسئلتدارم.دولتجمهوریاسالمیایراندرراستایاقداماتانساندوستانه،
آمادگیخودرابرایارسالکمکهایپزشکیوداروییواعالممداوایمجروحانوسایرمساعدتهایدرمانی
الزماعالممیداردوامیدواراستهرچهسریعترابعاداینحادثهمشخصوآرامشبهاینشهربازگردد.

جهان سیاست
 الریجانی از بیمارستان
مرخص شد

رئیسســابقمجلسازبیمارســتانمرخص
شد.علیالریجانیمشاورمقاممعظمرهبری
کههفتهپیشبراثرابتالبــهبیماریکرونادر
بیمارستانیدرتهرانبستریشدهبود،باطی
مراحلدرمانوکســببهبودیازبیمارستان
مرخصشد.الریجانییکباردیگرنیزبهعلت
ابتالبهکرونادربیمارستانبستریشدهبود.

اجرای یک حکم «قصاص»
در رابطه با حوادث دیماه ۹۶

دادگستریکلاســتاناصفهانازاجراییک
حکمقصاصدررابطهبااعتراضاتدیماه۹۶
خبرداد.روابطعمومیدادگستریکلاستان
اصفهاناعالمکرد«:حکــمقصاصمصطفی
صالحیکهدرجریاناغتشاشاتدیماهسال
۱۳۹۶پاسدارشهیدشاهســناییرابهضرب
گلولهبهقتلرســاندهبود،بهتقاضایاولیای
دمبهاجرادرآمد.اینحکمپسازرســیدگی
درشعبهاولدادگاهکیفرییکاستانوتأیید
دیوانعالیکشــوروطیسایرتشریفاتقانونی
صبحدیروزاجراشد».

ایران در حال ارسال بیمارستان
صحرایی و دارو به لبنان

وزیرامورخارجهازارسالبیمارستانصحرایی
وداروازسویایرانبرایکمکبهامدادرسانی
دربرابرفاجعهانفجاراخیردربیروتخبرداد.
محمدجوادظریفدرحسابکاربریخوددر
توئیترنوشت:درتماسباآقایشربلوهبهوزیر
امورخارجهلبنان،همبســتگیقاطعوراسخ
ایرانبالبنانراتکرارکــردم.ویتاکیدکرد:
ایراندرکنارلبنانمیایستد.

ضرورت اصالحات ساختاری
برای تقویت جایگاه مجلس

نمایندهمردماردســتاندرمجلسشــورای
اسالمیگفت:اصالحاتســاختاریدردرون
مجلسبــرایتقویتهرچهبیشــترجایگاه
مجلسضروریاست.حجتاالسالمسیدصادق
طباطبایینژاددرنطقمیاندستورخودگفت:
مردمایــنروزهادرشــرایطویژهایبهســر
میبرند،ازطرفیبیماریســختومنحوس
کرونابسیاریازمعادالتزندگیراتغییرداده
وشــرایطجدیدیرابهوجودآوردهاستکه
تاکنونعزیزانبسیاریازدسترفتهاندوحدود
۱۸هزارنفرجانباختهاند.

همراهی ایران را فراموش
نمیکنیم

یکمقامعراقیازهمراهیایرانتشــکرکرد.
یحییرسولسخنگوینیروهایمسلحعراق
گفت:ماهمهکسانیراکهدرکنارمانبودند،
فراموشنمیکنیم؛یکیازاینکشورهاایران
استکهازهمانابتدایورودداعشورسیدن
آنبهاطرافشهربغدادبهکمکعراقآمد.

