
دبيركل حزب اهلل لبنان 
به عربستان سعودي و بینالملل

مقامات اين كشور كه به دنبال تأمين امنيت تأسيسات 
نفتي و حياتي خود هستند، گفت كه به آنها يك توصيه 
دارد تا از حمالت يمني ها در امان بمانند: »من به آنها 
نصيحت مي كنم به جاي اينكه به خريد سامانه هاي 
دفاع موشكي آن  هم در مساحتي به وسعت عربستان 
بپردازند و ميليون ها دالر بي آنكه فايده اي داش�ته 
باشد، بپردازند، كم هزينه ترين راه را انتخاب كنند و آن 
راه، اين است كه جنگ عليه يمن را متوقف كنند«. 
به گزارش فارس، سيد حسن نصراهلل، دبير كل حزب اهلل 
لبنان طي سخناني گف��ت: »انتخابات كنست، ضعف 
و نق��ص در ساختار رژيم صهيونيست��ي را كه در حال 
ورود به مرحله پيري است، ثاب��ت كرد«. سيد حسن 
نصراهلل گفت كه نتيجه اين انتخاب��ات براي حزب اهلل 
لبنان مهم نيست، چرا كه سياست هاي رؤساي احزاب 
و ائتالف هاي سياسي همه عليه فلسطين و عليه عرب 
است. او به حمالت تالفي جويان��ه اخير ارتش يمن به 
تأسيسات نفتي سع��ودي اشاره ك��رد و گفت كه اين 
حمالت بازتاب جهاني و پيامدهاي بين المللي داشته 
است و محكوميت اين حمالت نش��ان داد كه »نفت با 

ارزش تر از خون« است. 
دبيركل حزب اهلل لبن��ان از موضع برخ��ي كشورها و 
سازمان هاي بين الملل��ي در محكوميت اين حمالت 
انتقاد كرد و گفت كه چرا مشابه اين محكوميت ها در 
حمله ائتالف سعودي به مردم يمن، زنان و كودكان اين 
كشور صادر نشده است. او از كساني كه حمالت پهپادي 
به تأسيسات سعودي را محكوم كردند، خواست با مردم 
يمن كه در گرسنگي و محاصره و كشتار روزمره زندگي 
مي كنند، ابراز همبستگي كرده و حمله به آنها را متوقف 
كنند. سيد حسن نصراهلل به شهيد شدن يك زن جوان 
فلسطين در روزهاي گذشت��ه به دست نظاميان رژيم 
صهيونيستي اشاره كرد و گفت كه اين قتل با خونسردي 
صهيونيست ها صورت گرف��ت و گويا اينكه مسئله اي 
عادي است و در اين بين كشورهاي عربي به خود زحمت 
ندادند اين موضوع را رسانه اي كنند چه رسد به اينكه آن 

را محكوم كرده و نكوهش كنند. 
 ترامپ به دنبال دوشيدن جديد عربستان است

دبيركل حزب اهلل لبنان به عربستان سعودي و مقامات 
اين كشور كه به دنبال تأمين امنيت تأسيسات نفتي و 
حياتي خود هستند گفت كه به آنها يك توصيه دارد تا 
از حمالت يمني ها در امان بمانند. وي ادامه داد: »من به 
آنها نصيحت مي كنم به جاي اينكه به خريد سامانه هاي 
دفاع موشكي آن  هم در مساحتي به وسعت عربستان 

بپردازند و ميليون ها دالر بي آنكه فايده اي داشته باشد، 
بپردازند، كم هزينه ترين راه را انتخاب كنند و آن راه، اين 
است كه جنگ عليه يمن را متوقف كنند«. سيد حسن 
گفت كه در حمله اخير به تأسيس��ات نفتي سعودي 
كسي كشته نشد و اين تأسيسات آهني بود كه هدف 
قرار گرفتند ولي قيامت برپا شد. ولي چهار سال است كه 
روزانه ائتالف سعودي، اماراتي و امريكايي بر سر مردم 
يمن بمب مي ريزد و زنان و كودكان يمني را مي كشد و 

كسي چيزي نمي گويد. 
دبيركل حزب اهلل در ادامه ب��ه سعودي ها توصيه كرد 
جنگ عليه يمن را متوقف كنن��د و كمك خواستن از 
امريك��ا و انگليس، نتيجه اش ج��ز ويراني نيست، چرا 
كه محور مقابل )در يمن( واقعاً ق��وي شده و آنچه در 
تأسيسات نفتي آرامكو اتفاق افتاد، دليلي بر قدرت اين 

محور است. 
سيد حسن نصراهلل گفت: »ما در برابر دوشيدن جديدي 
قرار داريم. دونالد ترامپ هرج��ا كه صحبت مي كند، 
مي گويد اگر تصمي��م بگيرد به عربست��ان سعودي و 
عرب ها كمك كند، آنها بايد پول بدهند. تنها راه منتهي 
به راه حل اين است كه جنگ ظالمانه در يمن متوقف 

شود و به يمني ها اجازه داده شود مذاكره كنند«. 
دبيركل حزب اهلل لبنان اظهار داشت كه »رئيس جمهور 
امريكا به دنبال پول است نه جنگ. او به دنبال پيروزي در 
انتخابات رياست جمهوري آتي است. شما ]سعودي ها 
و اماراتي ه��ا[ روي دولت شكست خ��ورده او حساب 
باز كرده ايد. اين دول��ت در سياست هاي خود در قبال 
كشورهاي ونزوئال، كره شمال��ي، چين، سوريه، عراق، 
فلسطي��ن و به زان��و درآوردن ايران شكس��ت خورده 

است«. 
    ترامپ براي ديدار با روحاني گدايي مي كند

او ادامه داد: »ترامپي كه شما روي او حساب باز كرده ايد، 
خودش براي اينكه با حس��ن  روحاني، رئيس جمهور 
ايران ديدار كند، گدايي مي كند«. سيدحسن نصراهلل به 
سعودي ها و اماراتي ها كه نزديك به پنج سال است به 
يمن حمله كرده اند، توصيه كرد در مورد محاسبات خود 
بازنگري كنند، چرا كه جنگ با ايران شرط بندي ]خوبي [ 
نيست و اين جنگ آنها را نابود خواهد كرد. او در ادامه 
گفت اگر با يك حمله حال و روز شما به اين وضع افتاده 
است، اگر حمالت ديگري انجام شود وضع تان چگونه 
خواهد بود؟ سيدحسن نصراهلل در پايان، سعودي ها و 
اماراتي ها و دنباله روهاي آنها در منطقه را خطاب قرار 
داد و گفت: »كسي كه خانه، اقتصاد و زيرساخت هايش 
از »شيشه« باشد، نبايد به ديگران سنگ پرتاب و به آنها 

حمله كند«. 

هوالباقي

مصيبت  درگذش�ت مادر گرامی تان را تس�ليت عرض می كنيم و از خداوند منان براي  
جنابعالي و بازماندگان صبر جميل و براي درگذشته رحمت و مغفرت می خواهيم.  

مدير مسئول و كاركنان  روزنامه جوان

همكار گرامي

جناب  آقای حسن رشوند

 يكم:  وقت��ی امريك��ا از برجام 
خارج شد علت آن را ارسال پول 
به ايران از س��وی دولت قبلی 
امريكا ب��رای تقويت تروريسم! 
)مقاومت( در منطقه اعالم كرد 
و هدف بازگش��ت تحريم ها را 
قط��ع منابع مقاوم��ت دانست 
و باره��ا نيز اع��الم كردند اين 
ام��ر محقق ش��ده اس��ت. اما 
هدف دوم��ی ني��ز داشتند كه 
تقابل م��ردم و حاكميت در اي��ران بود كه با فش��ار روانی- 
اقتصادی بتوانند آرزوه��ای به گور رفت��ه بولتون همچون 
 تابستان داغ و جشن با منافقين قب��ل از 2019 در تهران را 

برآورده سازند.
دوم: برخی از روشنفكران همچون زيباك��الم  حضور ايران 
در منطقه را بی ربط با منافع ملی می دانند و برخی عوام نيز 
فكر می كنند اگر ايران در منطقه نباشد زندگی آنان رنگين 
می شود و سؤال می كنن��د ما در سوريه، لبن��ان و عراق چه 
می كنيم؟ با اين دو مقدم��ه االن می توانيم وضعيت امريكا 
در هدفگذاری و رسيدن به اه��داف و آورده های منطقه ای 
ايران را بررسی نماييم. به صورت طبيعی شاخص اصلی برای 
فهم رسي��دن امريكا به اهداف خود، ايست��ادن يا نايستادن 
ملت ايران در مقابل ظلم و فش��ار از يك سو و وضعيت حال 
جبهه مقاومت از سوی ديگر اس��ت. ايستادن ملت ايران در 
مقابل ظل��م و فش��ار را وامی گذاريم و توصي��ف آن را برای 
آنان كه خود ايستاده اند زيره به كرم��ان بردن می دانيم اما 
 وضعيت مقاومت قبل و بعد از خروج امريك��ا از برجام قابل 

بررسی است.
1- در دوران بع��د از خروج امريكا از برج��ام حزب اهلل لبنان 
سريعاً ب��ه شهادت دو ت��ن از نيروهاي��ش در سوريه توسط 
صهيونيست ه��ا واكنش نش��ان داد. وعده انتق��ام داد و اين 
ك��ار را در روز روشن در درون سرزمين ه��ای اشغالی انجام 
داد و تهديد ك��رد هرگونه واكنش دوب��اره بی پاسخ نخواهد 
مان��د و اولين ب��ار در طول حيات خ��ود جن��گ را به درون 
سرزمين های اشغال��ی برد و سيدحسن نص��ر اهلل علناً رهبر 
انق��الب اسالمی را حسي��ن زم��ان خواند ك��ه حاضرند به 
 فرمان او فدا شون��د و يكی بودن مطلق ح��زب اهلل و ايران را 

فرياد زد.
2- رهبران حماس پس از چند سال  دوباره و پس از شليك 
600 موش��ك ب��ه سرزمين ه��ای اشغالی و ناب��ودی 350 
ساختمان صهيونيست ه��ا، رسماً و علناً به ته��ران آمدند و 
با رهبر انقالب ديدار علنی برگزار كردن��د و قول پشتيبانی 

رهبری را همه شنيدند.
3- انصاراهلل يمن از اول ارديبهشت ك��ه امريكا مدعی صفر 
كردن صادرات نفت اي��ران شد، مديريت قيم��ت نفت را از 
اوپك و كارتل های جهانی گرفت. اوس��ت كه با هر عمليات 
خود بازار نفت را ب��اال و پايين می كند و خ��واب سعودی ها 
مبنی بر فروپاشی ايران در غي��اب فروش نفت را آشفته و به 
كابوس وارونه ای تبديل كرده است كه فقط در يك عمليات 
غافلگيرانه 5/7 ميليون بشكه نفت سعودی ها را از بازار حذف 
می كند و روز به روز ق��درت و تكنولوژی نظامی برتر خود را 

به رخ می كشد.
4- رهبران انصاراهلل در چنين فضايی به تهران می آيند و با 
خنجر نمادين خود با رهبری مالقات می كنند و آمادگی خود 
برای ادامه مسير مقاومت را با مثال آوری علوی گونه از رهبر 

انقالب اسالمی اعالم می دارند.
5- طالبان پس از 9 دور مذاكره با امريكا كه منجر به شكست 
شد راه چاره را آمدن به تهران می دانند و كليد حل مشكل را 
اينجا جست   وجو می كنند و از گذشته ناماليم خود عليه ايران 
عماًل فاصله می گيرند و اين كار در مقابل چشمان امريكا به 

صورت علنی انجام می شود.
6- مقتدي صدر كه تصوي��ری ضدايرانی از او به دنيا مخابره 
می كنند، ناگهان در كنار رهبری ديده می شود و پيام انسجام 
حداكثری جريان مردمی - اسالمی عراق را منتقل می كند.

در اين مي��ان يخ  اماراتی ها ب��از می شود ك��ه نمی توانند به 
امريكايی تكيه كنند كه در مقاب��ل سرنگونی پهپاد خويش 
نيز واكنشی ن��دارد و اروپايی ها به مي��دان می  آيند كه پول 

می دهيم اما در برجام بمانيد....
از سوی ديگر كشاندن جنگ از سوی صهيونيست ها به عراق، 
جريان ضدصهيونيستی و ضد امريكايی را در عراق شعله ورتر 
می نمايد و دولت عراق نيز مجب��ور است به رغم ميل امريكا 
برای مقابله با شرارت های صهيونيست ها چاره انديشی كند و 
شايد بعيد نباشد كه عراق نيز درصدد حمله به صهيونيست ها 
از مرزهای سوريه برآيد كه بايد منتظر آن روز بود. در سوريه 
اضمحالل تروريسم در مقابل چشم جهانيان نمايان است و 

ادلب به عنوان آخرين سنگر در حال سقوط است. 
بقيه در صفحه 2

سر مقاله

عبداهللگنجی

مديرمسئول

 قامت رشید مقاومت 
و بازدارندگی فراملی

روزنامه سياسي،  اجتماعي  و  فرهنگي صبح  ايران
شنبه  30 شهريور 1398   -    21 محرم 1441

سال بيست و يكم- شماره 5751 - 16 صفحه
قيمت: 1000  تومان

 نصراهلل: سعودی و امارات 
روی دولت از پیش باخته ترامپ حساب باز کرده اند

 افتتاح 686 طرح عمراني و خدماتي  
در مناطق محروم خراسان شمالي

 فرار مالياتي 12هزار ميليارد توماني 
در لباس قانون!

با حضور فرمانده کل سپاه، ۳۳ پروژه آبرساني با اعتبار ۲۴ ميليارد ريال، ۲۱ پروژه خانه عالم 
و اتاقك ديجيتال با اعتبار ۶ ميلياردو ۷۰۰ ميليون ريال و احداث ۹ مسجد روستايي با اعتبار 

۳ ميليارد ريال در خراسان شمالی به بهره برداری رسيد| صفحه 11

پس از نصب كارتخوان در مطب پزشكان، حاال ستاندن حقوق عامه از درآمدهاي 
ميلياردي برخي وكال يك مطالبه جدي مردمي است
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 انصار قهرمان دم تان گرم!
 زيرا زمان ضربه زدن بود

    افشين عالء تازه ترين سروده اش را 
درباره حم�الت انصاراهلل ب�ه آرامكو 

منتشر كرد | صفحه 16

صفحه 12

رحيم صفوي:

پاسخ ما به توطئه امريكا 
از مديترانه تا اقيانوس 

هند خواهد بود

امريكا تحريم های قديمی ايران را دوباره به سعودی فروخت!

ترديد در ترميم بازار تركيده نفت 

استکبار مقابل سرو بلندقامت مقاومت کوتاه آمد
 وزير خزانه داری امريكا و شخص ترامپ از اعمال تحريم های جديد عليه ايران خبر دادند اما كارشناسان ازجمله معمار تحريم های امريكا 

با تمسخر تحريم های جديد می گويند معلوم نيست اين تحريم ها قرار است چه فشار تازه ای به ايران وارد كند!

عربستان 20 ميليون بشكه نفت از عراق درخواست كرده و كارشناسان انرژي نسبت به ادعاي بازگشت سريع ظرفيت نفت عربستان ترديد دارند، از همين رو نفت بار ديگر 1/5 درصد گران شد

 صفحه 3

ظريف: سعودی و صهيونيسم می خواهند تا آخرين قطره خون سربازان امريكايی بجنگند!

سردار دهقان:  

اگر امريكا و عربستان عليه 
 ايران اقدامی كنند، فردايی 

برای آنها در منطقه نخواهد بود
صفحات1و2و15

نصراهلل: سعودی و امارات  روی دولت از پیش باخته ترامپ حساب باز کرده اند


