
    فرمانده اطالعات سپاه سيستان و بلوچستان چند سال 
قبل در حالي كه يك افس��ر جوان بود به اين مسئوليت 
رسيد و در چند س��ال گذش��ته مهم ترين ويژگي دوره 
فرماندهي او ايجاد تحرك ويژه در موضوع عمليات هاي 

موفق عليه گروه هاي تروريستي در منطقه بود

    فرمانده كل س��پاه: به مردمان صبور و نجيب استان 
سيستان و بلوچستان اطمينان می دهيم راه سردار سرافراز 
شهيد حميدرضا هاشمی و ديگر شهيدان به خون خفته 
در مقابله فداكارانه و بی وقفه با توطئه های استکبار جهانی 
و تروريست های مزدور و اجير شده توسط سرويس های 
امنيتی بيگانه تا س��ر حد ش��هادت ادامه خواهد داشت. 
مرزداران واقعی ايران اسالمی در منطقه راهبردی جنوب 
شرق به واقع ش��ما مرزنش��ينان عزيز بلوچ و سيستانی 
هستيد كه رزمندگان حافظ امنيت به پشتوانه شما ضربات 
مهلك و ويرانگری را به اردوگاه شيطان و تروريست های 

جالد و خون آشام در اين ديار وارد می سازند

    وقتي به فاصله س��ه هفته پس از اظهارات جنجالي 
محمد رئيس زاده، رئيس س��ازمان نظام پزشکي درباره 
خالي ماندن 18 صندلي تخصص جراحي قلب در سال 
جاري، معاون آموزشي وزارت بهداش��ت از ركورد زني 
تاريخي در پذيرش آزمون دس��تياري تخصصي 1۴۰1 
خبر داد، معلوم ش��د ماجرا به همين س��ادگي نيست و 

پشت پرده هايي دارد

    مس��تند »ملکه و جنگ« ب��ه تهيه كنندگي داوود 
مرادي��ان، كاري از بنياد فرهنگي رواي��ت فتح، روايتگر 
همکاري خاندان پهلوي با رژيم بعث عراق براي حمله به 
ايران است. اين مستند مي تواند باورها و پيش فرض هاي 
بسياري از افراد را در خصوص ريشه هاي جنگ تحميلي 
عراق عليه ايران تغيي��ر دهد. هانيه كمري، نويس��نده 
و كارگردان مس��تند »ملکه و جنگ« در گف��ت و گو با 
»جوان« توضيحات بيش��تري در خصوص اين مستند 

داده است 

    گلريز: با آل علی هر كه درافتاد ورافتاد؛ اين اس��الم 
از 1۴۰۰ س��ال پيش با افتخار و قدرت بوده و هس��ت  
و انق��الب هم برای هميش��ه مان��ا خواهد ب��ود و هيچ 
 دشمن و هيچ اغتشاش��ی نمی تواند خدش��ه ای بر آن 

وارد كند

انتقام جنایت جمعه سیاه 
زاهدان در دستور کار سپاه

چرا فرمانده اطالعات سپاه 
 سیستان و بلوچستان 
خودش به میدان رفت؟

 سناريوسازي 
براي افت كيفي و كمي 

آموزش پزشكي

 فروش 
40هزار میلیارد تومانی فملی  

در نیمه نخست امسال

 فرح پهلوي 
همكار صدام در جنگ بود

این همه کشته و شهید را 
چرا هیچ گاه نمی بینند؟!

 به فصل سوم برسید 
دیگر کتابم را زمین نمی گذارید
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روزنامه سیاسي،  اجتماعي  و  فرهنگي صبح  ایران
یک  شنبه 10 مهر 1401 - 5 ربیع  االول 1444

سال بیست و چهارم- شماره 6588 - 16 صفحه
قیمت: 3000  تومان

نصراهلل: امريكا ناتوان از جنگ با ايران 
تشويق به اغتشاش می كند

 دانشگاه می تواند بستر استدالل نرم باشد 
نه آتش گرم!

بینالملل

ویژههایجوان

یادداشتورزشی

یادداشتسیاسی

یادداشتبینالملل

سلبریتی خوب، سلبریتی بد

مصادره آشوب!

فرصت طالیی برای رنگرز

 علل کینه توزی دشمنان
 از پلیس مقتدر ایران

 آیا محمد بن سلمان
 ارتقای مقام گرفته است؟

فریدون حسن

حسین عبداللهی فر

سید نعمت رحیمی

اين روز ها بحث سلبريتی  ها و موضع گيری سياسی آنها به نفع 
آشوبگران كف خيابان داغ اس��ت و حتی بخشی از مردم ضمن 
اعتراض به سلبريتی  ها خواستار گرفتن خسارات مالی آشوب های 
اخير از آنان ش��ده اند. در اين ميان، ي��ك روزنامه چهره  هايی از 
سلبريتی  ها را برجسته كرده كه همه را دعوت به آرامش كرده اند

جريان اصالحات از فوت مهسا امينی و اعتراضات و آشوب های 
پس از آن هم كه دنبال خدش��ه بر امنيت كش��ور است، پی 
ماهيگيری سياسی است. زشتی ماجرا آنجاست كه خبرنگار 
روزنامه اعتماد صريحاً وقايع اخير را مرتبط با انتخابات مجلس 
يك سال و نيم ديگر می كند و ماهيگيری اصالح طلبان بدين 

شکل نمايان می شود| صفحه 2

كش��تی فرنگی ايران بعد از عدم كس��ب نتيجه مناس��ب در 
صربستان دستخوش تغييرات زيادی شد. حاال حسن رنگرز 
سرمربی تيم ملی است و می خواهد با كمك طالب نعمت پور 
و علی قيطاس��ی، دو كمك محم��د بنا و همچنين حس��ن 
حس��ين زاده و ايمان عليزاده كاری را كه سرمربی سابق تيم 
ملی كشتی فرنگی نتوانست، انجام دهد. اينکه حسن رنگرز 
بتواند از عهده اين مهم برآيد يا نه را زمان مشخص می كند و 
بی شك بايد صبر كرد و به اين سرمربی جوان فرصت داد، اما در 
اين ميان يك اتفاق خوب رخ داده و آن هم اين است كه هدايت 
تيم زير 23 سال كشتی فرنگی نيز به حسن رنگرز سپرده شده 
تا او همزمان با تيم ملی بزرگساالن كار هدايت تيم پايه كشتی 

را هم برعهده داشته باشد  | صفحه 13

دش��منان قس��م خورده اس��الم و احکام الهی می دانند كه 
اگر پليس تضعيف شود بس��ياری از اهداف آنها كه از طريق 
گسترش فساد و فحشا، آلوده سازی جوانان به مواد و الکل، 
پخش كاالهای قاچ��اق و ممنوعه تأمين می ش��ود، تحقق 
پيدا می كند.  بنابراين كسانی كه »مهس��ای ايران « را اسم 
رمز فتنه ای برای »تجزي��ه ايران«، دف��اع از »قوميت های 
ايران « را وسيله ای برای دس��ت درازی به »تماميت ارضی 
ايران«، حماي��ت از »آزادی و حجاب اختي��اری« را ابزاری 
برای كمرنگ ك��ردن »غيرت و عفت ايران��ی« و مخالفت با 
»گشت ارشاد « را زمينه س��از »تضعيف نظام اسالمی« قرار 
داده اند، می دانند تا زمانی كه پلي��س با تمام قدرت و اقتدار 
برای حفظ اصول و ارزش های انقالبی و اس��المی مقاومت 
می كند، راهی برای توفيق بدخواهان ملت ايران وجود ندارد، 
لذا با هر بهانه و فرصتی تالش می كنند تا در گام اول اين مانع 
 بزرگ را از سر راه خود بردارند كه البته مانند هميشه ناكام 

خواهند ماند  | صفحه 2
   تجمعات پراکنده دیروز در برخی دانشگاه ها به وضوح نشان داد که آنچه این روزها در کف خیابان گذشت، با حرف و عمل قشر دانشگاهی تفاوت داشت

هرچند كه اعطای مقام رياس��ت ش��ورای وزيران به محمد 
بن س��لمان از جهت��ی می تواند در راس��تای مس��ير اعطای 
مسئوليت های پادشاهی به وی باشد اما واقعيت امر اين است 
كه محمد بن سلمان در عمل زمام امور را در عربستان به دست 
دارد و پادشاه در سايه ای است كه برای اعمال قدرت نيازی به 
كسب مقام رياست ش��ورای وزيران ندارد. از اين جهت است 
كه خبرگزاری فرانسه در گزارشی می گويد كه عنوان جديد 
نخست وزيری برای محمد بن س��لمان »می تواند در خارج از 
كشور اهميت بيشتری تا داخل كشور داشته باشد.«  اهميت 
مورد نظر اين خبرگ��زاری در خارج از عربس��تان مربوط به 
پرونده های قضايی نظير پرونده سارا لی ويتسون يا غاده اويس 
می شود كه در حال حاضر عليه بن س��لمان در امريکا جريان 
دارد و تنها مصونيت سياسی است كه می تواند از درگير شدن 

او در اين پرونده     ها جلوگيری كند  | صفحه 15

 جمهوری اسالمی با رهبر و مردمش شکست ناپذیر است، ایران، عزیز و مقتدر و قدرتمند است و دولت های پیاپی در امریکا به خوبی می دانند 
که قادر نیستند جنگی را علیه ایران به راه اندازند، به همین خاطر روی مسائل داخلی حساب باز کرده اند | همین صفحه

تحلیلی بر تجمعات پراکنده دیروز دانشجویان برخی دانشگاه ها 

     س��يدهادي سعادتمند نويس��نده كتاب »سکوت 
شکس��ته« در گفت و گ��و با »ج��وان«: به نظ��ر خودم 
جذاب ترين فصل كتاب، فصل سوم با عنوان »هورالحمار 
كابوسم بود، فاو ميزبانم« است كه خيلي برايم جذاب 
بود. داس��تان در آن كاماًل دراماتيك اتفاق مي افتد  اما 
از نظر اهميت و اس��ناد موجود فصل يك كتاب بسيار 
مورد توجه است كه در آن به نقش محمود پاك نژاد در 

عمليات كربال يك مي پردازد

پس از فروكش كردن اغتشاش��ات دو هفته اخير كه 
با كم نظير ترين آتش تهيه رس��انه  ها و فضای مجازی 
سعودی  ها و انگليسی  ها و اقدامات خرابکارانه عوامل 
ميدانی آنان همراه بود، ديروز با آغاز به كار دانشگاه ها، 
تجمعات پراكنده ای در دانشگاه  ها برپا شد كه بر خالف 
اغتشاشات خيابانی،  فضايی بدون آشوب و آتش زدن 
داش��ت. البته به طور طبيعی قش��ر دانشجو حسابش 
جداست و دانشگاه كرس��ی بحث و مناظره و انديشه 
است و نه تکرار طوطی وار شعار هايی كه ناگهان يکی 
از ميان جمعيت س��رمی دهد و بقيه تکرار می كنند يا 
اقدامی احساسی در آتش زدن و آشوب كه با همراهی 
بقيه مواجه شود. اين تفاوت دانشگاه با خيابان است. 
هرچند خود دانش��گاه هم نبايد خيابان داشته باشد، 
وقتی كه كرسی دارد! كرس��ی آزادانديشی و بحث و 
مناظره جايش در داخل دانش��گاه است و شأن و نظم 
خ��ود را دارد. در اجتماعات ديروز دانش��گاه هرچند 
عده ای از دانشجويان نيز در مقابل بقيه به محکوم كردن 
اغتشاش��ات اخير پرداختند اما بايد توجه داشت كه 
دانش��گاه می تواند بدون اي��ن دوقطبی های مخرب و 
غيرس��ازنده،  محيط ابراز عقيده و آزادانديشی باشد. 
نکته مهم در فضای دانشگاه آن است كه يك حقيقت 
مسلم برای استاد و دانشجو روشن است كه سخنرانان 
نبايد ديگران را به جزم انديشی و بسته بودن تفکرات 
محکوم كنند، چون خود اين ادعا نوعی جزم انديشی و 
پذيرفتن نظر خود و ردكردن مطلق نظر ديگران است. 
دانشجو و دانشگاه بايد بحث را تا رسيدن به نقطه قوت 
ادامه دهد و نه اينکه هر بحثی را برای كوبيدن در سر 

مخالف خود مناسب بداند. 
دانش��گاه برخالف محيط كف خيابان و آش��وبگران 
خيابانی، جايی است كه استاد و دانشجو می دانند انسان 
مالك حقيقت نيس��ت، بلکه همواره در جست وجوی 

حقيقت است. همواره در مس��ير است بی آنکه ادعای 
رس��يدن به مقصد داش��ته باش��د. برای دانشجويان، 
پرسش های خودشان مهم تر اس��ت تا پاسخ  هايی كه 
می شنوند زيرا آنها پرس��ش  ها را بستری برای تعميق 
فکر خود می دانند و هر پاس��خی را به پرسش��ی تازه 
تبديل می كنند و از اين بستر ژرف انديشی، مطالبات 
خود را دنبال می كنند. مطالباتی كه خام انديشان خائن 
خارج نش��ين در آن جايی ندارند و گرمای آن از بحث 
و تبادل افکار است ، نه از آتش سطل های زباله! داليل 
قوی بايد و معنوی/ نه رگ های گردن به حجت قوی! 
وقتی استدالل آوری قوی داريم،  چرا رگ گردنمان را 
برافرازيم و آتش بيفروزيم؟! آن را كه حس��اب عقل و 
اس��تدالل، پاك است از بيان مس��المت آميز چه باك 

است؟! 
ش��ايد اين اعتراضات دانش��گاهی را هرچند پراكنده 
بتوان نوعی اعتراض به فضای ناسالم اغتشاش و آشوب 
و آتش اف��روزی آن هم با ليدری مش��تی وطن فروش 
بی سواد و خارج از محيط دانش��گاه دانست. دانشگاه 
بستر سخن نرم است، نه آتش گرم. اين را بايد به فال 
نيك گرفت كه دانشگاه سخن بگويد، نه اينکه خيابان 

بوق بزند!
   مردم بساط اغتشاش را جمع کردند

هفته گذش��ته و با حضور حماس��ی مردم در سراسر 
كش��ور، بس��اط اغتش��اش و هرج ومرج جمع ش��د. 
اعتراض های پراكنده روز گذشته در برخی دانشگاه ها 
هم تتمه اعتراضاتی است كه به بهانه فوت مهسا امينی 
شکل گرفت. اعتراض دانش��جويی هم چند خصيصه 
متمايز دارد؛ اول اينکه جمع های دانشجويی شعار هايی 
بدون آشوب و فتنه گری در محيط دانشگاه سر دادند و 
دوم اينکه صف خود را از منافقين و آشوب طلبان جدا 
كردند و بانکی را تخريب نکردندو پروژه كشته سازی 

را محور قرار ندادند. از طرف ديگر، عمليات تروريستی 
زاهدان نشان داد كه با فروكش كردن اعتراض بخشی 
از مردم نسبت به فوت مهسا امينی، حاال جريان های 
تروريستی حاضر به ترك ميدان نيستند و بنا ندارند از 
كشته سازی مردم و اقدامات خرابکارانه دست بکشند. 
اعتراض های دسته جاتی از دانش��جويان در برخی از 
دانش��گاه ها كه به رغم تجهيز همه امکانات رسانه ای 
معاند، ماهيتی متفاوت نس��بت به اغتشاشات هفته 
گذشته داش��ت، با اين حال همين اعتراضات مشکل 
هويتی داش��ت و اين چيزی است كه شايسته محيط 
دانشگاه نيست. اگر از برخی دانشجويان حاضر در اين 
جمع ها كه اغلب دانشجوی كارشناسی و ترم پايينی 
هس��تند و در اتمس��فری غيرواقعی از دانشگاه سير 
می كنند و از سوی دانشجويان تحصيالت تکميلی هم 
حمايت نمی شوند، سؤال كنيد مطالبه شما چيست، 

بعيد است پاسخ روشن و يکدستی ارائه كنند! 
   تشریح جزئیات عمل تومور مغزی مهسا امینی

نکته مغف��ول در اين تجمعات و مش��ابه آن پيگيری 
قانونی و حقوقی يك ادعاست كه اصل اين اعتراض  ها 
ظاهراً  بر بستر آن ادعا شکل گرفته است. هنوز نتايج 
فوت مهس��ا امينی از س��وی مراجع قانونی مشخص 
نش��ده اس��ت و برخالف دروغ پراكنی های قبلی كه 
مدعی  می شد امينی هيچ مش��کل مغزی ای نداشته 
اس��ت، حاال جزئيات عمل تومور مغز وی هم تشريح 

شده است. 
در همين رابطه، حسين قناعتی، رئيس دانشگاه علوم 
پزشکی تهران گفته است:»هيچ نشانی از ضربه مغزی 
در سی تی اسکن های خانم امينی مشاهده نشده است. 
مردم حق دارند كه بپرس��ند چرا يك ش��خص جوان 
بدون ضربه  مغزی جان باخته اس��ت. اين سؤال برای 
پزشکان نيز به وجود آمد اما بررسی پرونده بيمار نشان 

می دهد او در بيمارس��تان ميالد جراح��ی مغز انجام 
داده اس��ت. همه تصاوير سی تی اسکن نشان می دهد 
جمجمه بيمار از سمت راست مغز برای خارج كردن 
تومور باز ش��ده و آثار جراحی روی آن مشهود است؛ 
همچنين قسمتی از تومور نيز در مغز بيمار باقی مانده 
است. بررسی  ها نشان می دهد بيمار به دليل انجام اين 

جراحی به ديابت بی مزه نيز مبتال بوده است. «
حال باي��د از گروه ه��ای معترض و صد البته از قش��ر 
فرهيخته و متفکر دانشگاهی پرسيد چقدر برای شما 
پيگيری قانونی و حقوقی حقيقت ماجرا اهميت دارد 
و چقدر در اين مسير و بستر گام برمی داريد؟! آيا اگر 
اصل پيگيری حقيقت يابی و صدق جويی ماجرا را ر ها 
كنيد و يکسره شعارهای تجزيه طلبانه و ساختارشکنانه 
را سر دهيد،  می توان گفت كه حقيقت هنوز زنده است 

و نمرده است؟!
   حادثه زاهدان، اتمام حجت تروریست ها

حاال و در شرايطی كه بساط اغتشاش با حضور مردم 
جمع شده است و اعتراض هايی كه در دانشگاه ها شکل 
گرفته می تواند به كرسی های آزادانديشی و تبادل نظر 
گفتمانی ختم ش��ود، عمليات تروريستی در زاهدان 
ثابت كرد كه تروريس��ت ها بنا ندارند از كشته سازی 

دست بردارند. 
اغتشاش و محيط ناامن، بستر مس��اعد فعاليت های 
تروريستی است. همه مردم ايران، حتی معترضان به 
فوت مهسا امينی و حتی آنهايی كه نقدهای جدی تری 
هم دارند، دشمن درجه يك تروريست ها هستند. اين 
مطالبه ملی دس��ت قوای انتظامی و تأمين كنندگان 
امنيت را بازمی گذارد تا ب��ا قاطعيتی بيش  ازپيش به 
مقابله با تروريس��ت ها برخيزند و از كشته سازی آنها 
جلوگيری كرده، نگذارند آبادانی و پيشرفت ايران فدای 

اغتشاش و اقدامات تروريستی شود. 

دبیرکل حزب اهلل لبنان عصر دیروز گفت که امریکا 
قادر به جنگ علیه ایران نیس�ت، به همین خاطر 
بر مس�ائل داخلی ایران متمرکز ش�ده اس�ت، در 
حالی ک�ه به گفت�ه او جمهوری اس�المی حوادثی 
به مراتب س�خت تر از ح�وادث روزه�ای اخیر را 
با رهب�ری  بی نظی�ر و تاریخ�ی ام�ام خامنه ای و 
مل�ت وف�ادار پش�ت س�ر گذاش�ته و دش�منان 
هرگز نمی توانند خدش�ه ای به ای�ران وارد کنند. 
به گزارش »ج��وان« به نقل از الميادين، سيدحس��ن 
نصراهلل عصر ديروز در مراسم بزرگداشت محمد علی 
امين، عالم فقيد ش��يعيان لبنان، گفت ك��ه خداوند 
منت نهاد و افتخار ديدار با اين عال��م بزرگ را نصيبم 
كرد، در آن ساعات اندكی كه در خدمت ايشان بودم، 
مطالب زيادی ف��را گرفتم. نصراهلل با اش��اره به توطئه 
دش��منان عليه ايران گفت:»ايران اساس و پايه محور 
مقاومت اس��ت و از هم��ان روزهای نخس��ت پيروزی 
انقالب در معرض هجمه و توطئه و فتنه قرار داش��ته 
اس��ت. در معرض جنگ تحميلی كه كشورهای عربی 
حاش��يه خليج فارس صد     ها ميليارد دالر از اين تجاوز 
نظامی عليه ايران حماي��ت كردند.« دبيركل حزب اهلل 
با بي��ان اينک��ه »جمهوری اس��المی از كش��ورهای 
منطقه چيزی نمی خواهد و هي��چ جاه طلبی در نفت 

عراق ن��دارد«، گفت:»چگونه ممکن اس��ت عراقی      ها 
مواضع اي��ران را فراموش  كنن��د و )فراموش كنند كه 
ايران( انبارهای س��الح و پ��ول خود را ب��رای دفاع از 
ع��راق مقابل داعش گش��ود؟ « نصراهلل با بي��ان اينکه 
عربستان س��عودی كه5هزار بمب گذار انتحاری را به 
عراق فرس��تاد چگونه می تواند دوست باش��د، افزود: 
»بعد از كمپ ديويد مگر ايران نبود، امروز فلس��طين 
و بيت المقدس كج��ا بود و لبنان كجا، اس��رائيل كجا 
بود؟« او گفت كه تحريك مداوم عليه ايران و دشمنی 
با مردم آن، اقدامی شيطانی برای دسته دسته كردن 
ملت ايران است. او گفت:»جمهوری اسالمی با رهبر و 
مردمش شکست ناپذير اس��ت.« او به شايعات درباره 
س��المتی رهبر انقالب اش��اره كرد و گفت:» شايعاتی 
درباره امام خامنه ای هميش��ه وجود داش��ته است و 
همه اينها برای تضعيف روحيه ايرانيان دروغ است.« 
 نصراهلل به رويدادهای ايران اشاره كرد و گفت كه از هر 
حادثه ای در ايران ب��رای تحريك عليه نظام جمهوری 
اسالمی استفاده می شود. او در عين حال تأكيد كرد:» 
ايران عزي��ز و مقت��در و قدرتمند اس��ت و دولت های 
پياپی در امري��کا به خوبی می دانند كه قادر نيس��تند 
جنگی را عليه ايران ب��ه راه اندازند، چون ايران مقتدر 
و قدرتمند است و به همين خاطر بر داخل آن حساب 

باز كرده اند.« ب��ه گفته دبيركل ح��زب اهلل، »هدف از 
تحريم      ها عليه ايران، تحريك مردم عليه نظام اسالمی 
است، همان كاری را كه در لبنان انجام دادند و از طريق 
تحريم      ها به دنبال تحريك مردم عليه مقاومت بودند. 
« او گفت:»رسانه های جهانی، كسانی را كه در حوادث 
اخير به خيابان آمده بودند، مردم اي��ران ناميدند، اما 
هنگامی كه ميليون      ها نفر برای دفاع از نظام اس��المی 
آمدند، جهان س��کوت كرد. « وی افزود:»اين احمق      ها 
بايد حضور گسترده و هميش��ه در صحنه ملت ايران 
را در مراسم و مناسبت های مختلف به ويژه در تشييع 
تاريخی شهيد حاج قاسم س��ليمانی مشاهده كنند تا 
اراده ملت ايران را ببينند. « دبيركل حزب اهلل گفت:» 
جمهوری اسالمی با حوادثی به مراتب سخت تر از اين 
حوادث روبه رو بوده، اما همواره بر خداوند به لطف وجود 
رهبری فوق العاده و بی نظير و تاريخی امام خامنه ای و 
ملتی وفادار توكل و تکيه می كند به طوری كه دشمنان 
هرگز نمی توانند خدشه ای به ايران وارد كنند. « نصراهلل 
در بخش ديگری از سخنرانی خود به مسائل اوكراين 
اشاره كرد و گفت آنچه در روسيه و اوكراين جريان دارد، 
می تواند چهره جهان را تغيي��ر دهد، تحوالت بزرگ و 
عظيمی در جريان است و بر تمام جهان تأثير خواهد 
گذاشت. بر اساس گزارش تسنيم، نصراهلل همچنين با 

اشاره به فلسطين گفت:»فلسطينيان امروز از مذاكرات 
و اوس��لو)معاهده س��ازش( نااميد ش��ده اند و ش��اهد 
گس��ترش مقاومت در كرانه باختری و نوار غزه و تمام 
مناطق هستيم.«  دبيركل حزب اهلل تأكيد كرد:»هيچ 
گزينه ای در برابر فلسطينيان جز مقاومت وجود ندارد. 
«نصراهلل به مذاكرات مرزه��ای دريايی و ميادين نفت 
و گاز لبنان اش��اره كرد و گفت: » پ��س از ماه     ها تالش 
و مبارزه ميدانی و سياس��ی، امروز از طريق رس��انه      ها 
شاهد هستيم كه رؤسای سه گانه متن مکتوب درباره 
مذاكرات ترس��يم مرزهای دريايی را از طرف ميانجی 
درياف��ت كرده اند.« او گفت:» دولت لبنان در مس��ئله 
ترس��يم مرزهای دريايی جنوبی تصميم گيرنده است 
و تصميمی را كه مناسب می داند، اتخاذ می كند، ملت 
لبنان در صورت به ثمرنشستن پرونده ترسيم مرزهای 
دريايی، بيشترين س��ود را می برد. « به گفته دبيركل 
حزب اهلل، لبنان »در برابر روزهای سرنوشت س��از « به 
خصوص درباره مسئله ترس��يم مرزهای دريايی قرار 
دارد و » اينکه امور به كدام سمت و سو خواهد رفت، به 
زودی مشخص خواهد شد. « او گفت:» اگر اين پرونده 
به نتيجه مثبتی منجر شود، چنين نتيجه خوبی افق      ها 
و چشم اندازهای دلگرم كننده و اميدبخشی را برای ملت 

لبنان خواهد گشود.«

نصراهلل: امریکا ناتوان از جنگ با ایران تشویق به اغتشاش می کند


