
یادداشت سیاسی

 پژوی مشکی لباس شخصی  ها 
در اتوبان امام علی!

مرتضی سیمیاری

نزدیک به س��ه سال قبل، پژو مش��کی با شیشه های 
دودی وارد خیاب��ان پی��روزی و پ��س از طی کردن 
مسافتی کوتاه متوقف می شود. لحظاتی بعد سه مرد با 
چوب و چماق و نیز دو کلت کمری از کنار گذر خیابان 
وارد اتوبان امام علی )ع( می شوند و با دست تکان دادن 
سعی می کنند خودرو هایی را که با سرعت زیاد در حال 
تردد هس��تند، متوقف کنند. آنها پس از چند دقیقه 
تالش و با نشانه رفتن اس��لحه سمت مردم یک خاور 
کمپرس��ی را متوقف و آن را به صورت عرضی وسط 
اتوبان پارک می کنند. این اتفاق باعث ایجاد ترافیک 
سنگین در بخش جنوب به شمال اتوبان می شود و هر 

لحظه بار ترافیک افزایش می یابد | صفحه 2

یادداشت سیاسی

 خاستگاه فکری 
اغتشاشات

حسین عبداللهی فر

با گذشت دو ماه از شروع اغتشاشات کشورمان، کمتر 
تردیدی در پروژه ای ب��ودن آن وجود دارد که بهترین 
گواه آن صراحت بیان مقام��ات امریکایی در حمایت 
از آشوبگران و مسلح کردن آنها است. بدون شک این 
پروژه انگلیسی، امریکایی و اس��رائیلی که با مدیریت 
سرویس های اطالعاتی چند کشور غربی و منطقه ای 
و محوریت گروهک های تجزیه طل��ب ایرانی صورت 
می گیرد، مبتنی بر نظریه های مختلف امنیتی و سیاسی 
استوار است که خاستگاه فکری آن را می توان در داخل 
و خارج از ایران یافت. نش��ریه علمی نیچر در مقاله ای 
عجیب در سال 1384 راهکار جلوگیری از رشد علمی 

ایران را اغتشاش یا تحریم اعالم می کند  | صفحه 2

یادداشت ورزشی

 بالتکلیفی
امیدهای فوتبال

دنیا  حیدری

سال هاست که امیدهای فوتبال ایران بالتکلیف هستند 
و بازیچه تصمیم های آن��ی و حمایت هایی که با وجود 
شعارهای متعدد، هیچ رد و نشانی از آن برای امیدها دیده 
نمی شود.  مقدماتی المپیک از سال آینده برگزار می شود، 
اما استفاده از فیفا دی ها برای آماده سازی امیدها حداقل 
کاری بود که فدراسیون می توانست برای این تیم انجام 
دهد، اما سپری ش��دن فیفادی آبان ماه نشان داد این 
فرصت برای آقایان مسئول کمترین اهمیتی نداشته که 
حتی یک بازی دوستانه نیز برای این تاریخ در نظر گرفته 
نشده است، آن هم در شرایطی که در این مورد خاص 
باش��گاه ها دیگر توانی برای مخالفت جهت در اختیار 

گذاشتن بازیکنان خود نداشتند | صفحه 13

یادداشت حوادث

 پیامدهاي 
خدشه به امنیت عمومي

سردار حسین رحیمي

خارج شدن مسیر اعتراضات و کشیده شدن آشوب به 
خیابان ها و از همه مهم تر جري شدن مجرمان و تعرض 
به پلیس و مأموران حافظ امنیت، نش��ان از اختالل در 
برقراري امنیت در جامعه و ایجاد زمینه براي ناآرامي هاي 
مختلف دارد. نب��ود امنیت، اولین جرقه بازایس��تادن 
قلب هاي تپنده جامع��ه مانند بازارهاي س��رمایه اي، 
فضاهاي آموزشي، کشمکش هاي داخلي میان قشرهاي 
مختلف مردم و در نهایت از بین رفتن نشاط اجتماعي و 
پدید آمدن ترس و اضطراب اجتماعي مي شود.  گر چه 
رسیدگي به مطالبات مردمي یکي از وظایف حکمرانان 
است، اما نباید تبدیل به غائله اي اغتشاشگرایانه و مخل 

امنیت موجود جامعه شود | صفحه 14

    کشورهاي حاشیه خلیج فارس پیش پاي پزشکان 
ایراني فرش قرمز پهن کرده اند و پیش��نهاد درآمدهاي 
وسوس��ه کننده اي را در برابر پزش��کان ج��وان ایراني 
گذاش��ته اند. همین مسئله موجب ش��ده تنها طي یک 
سال گذش��ته 1۶۰متخصص قلب کشور را ترک کنند. 
مهاجرت این تعداد متخصص قلب در حالي اس��ت که 
پنج س��ال پیش نایب رئیس انجمن جراحان قلب ایران 
اعالم کرده بود که فقط ۲4۰ متخص��ص جراحي  قلب 
در کشور داریم. از سوي دیگر آمار بیماري هاي قلبي در 

جوانان رو به افزایش است

آمار ادعايی خروج پزشكان از ايران نگران كننده 
 شده است به  گونه اي كه گويا دست هايي 

در كار است  تا سرمايه هاي ايران را به  طور 
سازمان يافته قاچاق كند

    بخش��ي از پش��ت پ��رده ماج��راي مهاج��رت 
پزش��کان ب��ه فعالی��ت برخ��ي ش��رکت هاي مهاجرتي 
بازمي گردد؛ش��رکت هایي که تس��هیالت ویژه اي را براي 
مهاجرت پزشکان به خارج فراهم و اقامت و مصاحبه آنها 
را براي حضور در این کشور ها تسهیل مي کنند. در واقع با 
پدیده جدیدي تحت عنوان قاچاق پزشکان مواجه هستیم

    قسمت های دیگری از مکالمه رعنا رحیم پور، مجری 
بی بی سی فارس��ی با مادرش منتشر شده است. پیش از 
این، فایلی کوتاه تر از همین مکالمه منتشر شده بود که در 
آن وی از تمرکز تلویزیون سعودی اینترنشنال بر احزاب 
تجزیه طلب ایران می گوید. انتشار آن فایل صوتی باعث 
شد اینترنشنالی  ها و بخشی از براندازان به او حمله کنند و 
نظراتش را منافقانه و اصالح طلبانه بدانند.  در فایل صوتی 
دوم نکاتی از سخنان رحیم پور در مورد نگرانی از سطح 
باالی خشونت در میان آشوبگران بیان شده است.  نکته 
مشترک هر دو فایل این است که موضع علنی رحیم پور 
و خط مشی رسانه ای که در آن کار می کند، با این سخنان 

خصوصی متفاوت است

    مع��اون اول رئیس جمهور با س��فر به سیس��تان و 
بلوچس��تان، راه آهن خاش - زاهدان از کریدور شرقي 
چابهار به زاهدان را افتتاح کرد. همچنین کارخانه 33۰۰ 
تني سیمان تیس در شهرس��تان راسک به بهره برداري 
رسید تا عالوه براش��تغالزایي و محرومیت زدایي زمینه 
صادرات این محص��ول نیز مهیا ش��ود.   راه آهن چابهار 
زاهدان با هزینه 3۶ هزار میلی��ارد توماني و با همکاري 
ق��رارگاه س��ازندگي خاتم االنبیا و دولت ب��ه طول ۵۷ 
کیلومتر و ظرفیت اشتغالزایي 148 نفر راه اندازي شد. 
پروژه اي که براي اولین بار از ریل ملي استفاده و رکورد 

ریل گذاري در کشور نیز شکسته شد

  دشمنانی که طی دو ماه گذشته تمام تالش خودشان 
را کردند تا ایران را زمین بزنند، حاال میدان جام جهانی 
را فرصتی مناسب برای خود می دانند تا با حاشیه سازی 
برای تیم ملی به اهدافشان برس��ند. برنامه های زیادی 
ت��دارک دیده اند. عمل��ه و اکله های س��عودی، لندنی، 
امریکایی و صهیونیستی با کلی طرح و برنامه برای تیم 
ملی راهی قطر شده اند تا مثاًل به مقابله با ایران سربلند 
برخیزند. این ما هستیم که باید برای مقابله با آنها برنامه 

داشته باشیم

    نخس��تین ش��بکه تلویزیوني اینترنتي کتاب پس از 
امضاي تفاهمنامه این ش��بکه با معاونت فضاي مجازي 
س��ازمان صدا و سیماي جمهوري اس��المي و اخذ مجوز 
تأسیس و راه  اندازي شبکه اختصاصي کتاب در بسترهاي 
مجازي طرح ریزي و پایه گذاري شد. ایجاد بستري براي 
ارتقای س��طح آگاهي و معرفت عمومي، قرارگاهي براي 
هدایت فرهنگ��ي جامعه در جهت زیس��تي خردمندانه، 
امیدآفرین و بانشاط در میان عموم مردم و در افقي متعالي، 
آماده سازي جامعه براي نیل به تمدن نوین اسالمي از جمله 

مأموریت  هاي این شبکه تلویزیوني اینترنتي است

قاچاق سازمان يافته 
پزشك!

رسانه »رعنا« علیه 
بی بی سی و ايران نال كذاب 

سردار قريشی در اختتامیه »ستاپ«:

بايد انسانی موحد، دانا 
مسئولیت پذير و وطن دوست 

تربیت كنیم

 2طرح ملی راه آهن خاش  
 و كارخانه سیمان تیس

در سیستان و بلوچستان

 قطر بايد تفهیم شود
ايران يك پرچم بیشتر ندارد

 كتاب را تماشا كنید 
و آگاهانه بخوانید
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شرط بسته اندبا فساد 
 نسل تازه مقاومت را

کنار بگذارند

دشمن شرط بسته كه نسل دوم و سوم نصراهلل:
مقاومت را كنار بگذارد و به همین خاطر 
می خواهد با فناوری پیشرفته نسل های 
م�ا را ه�دف قرار ده�د و فاس�د كند و 
باورهای آنها را تغییر دهد و اين خطری 
بزرگ اس�ت.  راه شهدای ما با نسل های 

متوالی خود مؤيد ناكامی دشمن است

   سیاسی

سرمقاله

ضماد ذهن های زخمی
اکنون  که شعله های خیابانی 
آشوب تا حد زیادی فروکاهیده 
اس��ت و تالش دش��من برای 
بی ثباتی ای��ران در این مقطع 
ناکام مانده، در دستور کار قرار 
دادن چند اقدام ضروری است 
که فوری  ترین آنها گفت وگوی 
خواص مطلع و دلسوز با عموم 
مردم اس��ت. واضح اس��ت که 
از یک س��و س��وءمدیریت  ها و 
سوءتدبیر ها در یک دهه گذشته به سفره و معیشت مردم 
تا حد زیادی آسیب رس��انده و از سوی دیگر افکار عمومی 
جامع��ه در برابر هج��وم تمام عیار ش��بکه های ماهواره ای 
لندنی و ربات های مجازی بی دف��اع بوده و همین دو عامل 
نارضایتی  ها و ش��بهات را به  صورت توأمان تش��دید کرده 

است. 
هرچند اکثریت مردم از همان ابتدا هم با آشوبگران همراه 
نش��دند، اما باالخره صد ها میلیون دالر پولی که با هدایت 
صهیونیست  ها و از خزانه نفتی آل سعود صرف شبهه پراکنی 
و تردیدافکنی در ذهن جامعه ایرانی می ش��ود و ناسپاسی 
س��لبریتی های طمعکار و س��اده لوحی که بازیچه دس��ت 
سرویس های اطالعاتی دش��من می شوند تا حدی موجب 
تش��ویش ذهنی جامعه شده اس��ت. از این ها گذشته همه 
می دانیم ک��ه مردم تا چه حد با مش��کالت ریز و درش��ت 
اقتصادی دس��ت وپنجه نرم می کنند. اگر نجابت و آگاهی 
جمعی باالی جامعه ایرانی نبود چه بسا دشمن می توانست 
از نارضایتی عموم سوءاستفاده کند و تمدن بزرگ ایران را 

به مخاطره افکند. 
بصیرت باالی اکثر م��ردم نباید مس��ئوالن و نخبگان را از 
ایفای وظایف و نق��ش خود غافل س��ازد و گمان کنند که 
ضرورتی به ترمیم های زخم های ناشی از آسیب های داخلی 
و تهدیدات بیرونی نیست. مهم  ترین و فوری  ترین ضرورت 
امروز ترمیم زخم های واردش��ده بر اذهان مردم است که  
ترمیم این آسیب  ها جز با گفت وگو و تبیین میسر نیست. 
انتظار مهم از افراد دارای تریبون، صاحب سخن و اهل رسانه 
و قلم آن اس��ت که با بیان و قلم خود به میان مردم بروند و 
عالوه بر استماع صدای آنان و توجه به گالیه مندی هایشان، 
از واقعیت  ها برایش��ان بگوین��د. چالش  ها و مش��کالت را 
ریشه یابی کنند و به گله مندی عموم، پاسخ های مبتنی بر 

واقع و نه لزوماً سیاسی و حزبی دهند. 
مخاطب این توصیه دو گروه هستند؛ مسئوالن و نخبگان. 
مس��ئوالن باید به میان م��ردم بروند تا مش��کالت آنها را 
بی واس��طه بش��نوند و در مقابل اقدامات خود را برای حل 
این مش��کالت توضیح دهند و به خاطر قصور ها و تقصیر ها 
از مردم پ��وزش بخواهن��د. چنانک��ه در نهج البالغه آمده، 
حضرت امیرالمؤمنی��ن )ع( در نامه به یکی از کارگزارانش 
دس��تور می دهد: »اَل یکْن لَک إِلَی الناَّاِس َسِفیٌر إاِلاَّ لَِسانُک 
َو اَل َحاِجٌب إاِلاَّ َوْجُهک « )هیچ پیام رس��انی جز زبان خود با 
مردم قرار نده و جز صورتت، مانعی در برابر مردم نباشد. ( 
رهبر معظم انقالب اسالمی هم پیش تر خطاب به مسئوالن 
فرموده اند: »به میان مردم بروید، با مردم بی واسطه مرتبط 
بشوید، از مردم بش��نوید؛ این از کارهای بسیار مهم است. 
گزارش  هایی ک��ه به ما می رس��د، هرچن��د آن گزارش  ها 
صادقانه باش��د، اما خیلی تفاوت می کند با آنچه انسان در 
مواجهه با مردم و رفتن در میان مردم مش��اهده می کند و 
می بیند.  « هرچند شخص رئیس جمهور تا حد زیادی چنین 
مشی ای در پیش دارد، اما اکنون الزم است سایر مسئوالن 
اعم از اعضای هیئت دولت و مسئوالن اجرایی، نمایندگان 
 و...  وقت بیش��تری ب��رای دیدار ب��ا م��ردم و گفت وگو با 

آنها بگذارند. 
مخاطب دیگر نخبگان و خواص اندیشه ورز انقالبی هستند 
که باید در میان مردم حاضر ش��وند و حقای��ق را برای آنها 
تبیین کنن��د. جامعه ای که به صورت ش��بانه روزی با انبوه 
شبهات ریز و درشت و دروغ های شاخدار رسانه های لندنی 
و ربات های مجازی بمباران شده، نیاز به شنیدن صدا هایی 
دارد که مرهمی بر ذهن های آس��یب دیده اش باش��د. باید 
خواص اهل بیان و قلم مسئولیت اصلی خود را پاسخگویی 
با سعه صدر به شبهات متعدد و پیچیده ای بدانند که ذهن  ها 
را درگیر خود کرده است و این مهم مستلزم به میان مردم 
رفتن و استماع نظرات و س��ؤاالت آنها نیز هست. هرچند 
امکانات رسانه ای جبهه انقالب اسالمی به  هیچ  روی قدرت 
رقابت با تدارکات عظیم برخاسته از دالرهای نفتی و مکر 
صهیونیستی را ندارد، اما اگر »جهادگران تبیین « مسئولیت 
خود را بشناسند و به میان عموم مردم بروند و صمیمانه با 
آنها گفت وگو کنند، حربه های جنگ روانی دش��من تا حد 
زیادی ُکند و ناکارآمد می شود. اکنون مهم  ترین »ضماد « 
ذهن های زخم یافته از دش��منی  ها و نادوستی ها، تبیین و 

گفت وگو با مردم است. 

 سردار حاجی زاده:
 موشك های هايپرسونیك)فراصوت( ايرانی قادرند از همه سامانه های دفاعی عبور و همان سامانه ها را نابود كنند 

 سردار سالمی: 

دشمنان آرامش ندارند و پیغام می دهند اقدامی علیه آنها نکنیم | صفحه 2

    رئیس جمهور در اجتماع مردم پاکدشت: دشمن مي خواهد حواس 
مس��ئوالن را از خدمت به مردم منحرف کند تا کشور توسعه نیابد و 
امید مردم به یأس تبدیل شود. امروز دشمن هم علني این نیت خود 
را بیان و هم در عمل براي تحقق آن تالش مي کند. دشمن به دنبال 
ناامید کردن مردم است و در مقابل نیروهاي بسیجي، سپاهي، ارتشي، 
نیروهاي خدوم انتظامي و همه کس��اني که در کسوت خدمتگزاري 
این مردم هستند، مي خواهند به مردم امید دهند. دشمن مي خواهد 
نسخه اي را که در برخي دیگر از کش��ورها اجرا کرده است، اینجا هم 

اجرا کند، اما همچنان که سیاست تحریم او شکست خورد، سیاست 
بي ثبات سازي اش هم بار دیگر شکس��ت خورد. دشمن مي خواست 
فروش نفت ایران به صفر برسد، ایران منزوي و تجارت ما متوقف و ایران 
از اقتصاد منطقه حذف و چرخ تولید در کشور متوقف شود، اما دید که 
با وجود همه فشارها فروش نفت افزایش یافته، سهم ایران از تجارت 
منطقه حدود ۵۰درصد افزایش یافت و چرخ هاي تولید با همت جوانان 
ایراني مي چرخد، لذا رسماً اعتراف کردند سیاست فشار حداکثري آنها 
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دبیرکل ح��زب اهلل لبنان هش��دار داد که دش��من با 
تکنولوژی پیشرفته درصدد فاس��د کردن نسل های 
مقاومت و تغییر عقاید آنان است که این خطر بزرگی 
اس��ت ولی گفت که مس��یر ش��هدای ما با نسل های 
پی درپی تأکیدی بر ناکامی دش��من در دستیابی به 

اهدافش است. 
به گ��زارش العالم، سیدحس��ن نص��راهلل عصر دیروز 
در س��خنرانی به مناس��بت روز ش��هید، به عملیات 
استشهادی احمد قصیر اشاره کرد و گفت: »امیدواریم 
عملیات استشهادی بزرگ تری از القصیر از طریق هر 
گروه مقاومتی ش��کل بگیرد. « نص��راهلل گفت:» روز 
شهید، روزی اس��ت که امیر ش��هادت طلبان )احمد 
قصیر( به س��اختمان فرمانداری نظامی اسرائیل در 
صور یورش ب��رد و در کمت��ر از یک دقیق��ه بیش از 
1۰۰ نظامی و افسر اس��رائیلی را به هالکت رسانده و 
کل س��اختمان را منهدم کرد. «وی با بیان اینکه روز 
ش��هید روز همه ش��هدای محور مقاومت در سراسر 
منطقه است، تصریح کرد: »خانواده های شهدا نقش 
زیادی در ادامه مس��یر ما طی این 4۰ سال داشتند و 
بسیاری از آنان فرزندان خود را تشویق کرده و لباس 
رزم بر تن فرزندان شان پوشاندند. « دبیرکل حزب اهلل 
گفت:»دش��من به این دل خوش کرده تا نسل دوم و 
سوم از مقاومت دست بردارد از این رو در تالش است 

آنان را هدف قرار داده و آنان را به فساد بکشاند. «

 او گفت:» در حالی که ما مشغول نسل های اول و دوم 
بودیم ، دشمن به دنبال تهاجم علیه نسل سوم است 
تا فرهنگ فساد و بی بندوباری را بین آنها ترویج کند. 
دش��من امروز فاس��د کردن جوامع و جوانان ما را از 
طریق ابزار     ها و وسایل مختلف در دستور کار خود قرار 
داده و برخی از دولت      ها را مجبور به این کار می کند.«  
نصراهلل تأکید کرد که دش��من با تکنولوژی پیشرفته 
درصدد فاسد کردن نس��ل های ما و تغییر عقاید آنان 
اس��ت که این خطر بزرگی اس��ت. دبیرکل حزب اهلل 
در عین حال گفت که مسیر ش��هدای ما با نسل های 
پی درپی تأکیدی بر ناکامی دش��من در دستیابی به 
اهدافش اس��ت.  وی تصریح کرد: »راه ف��داکاری ما 
در طول 4۰ س��ال گذشته ادامه داش��ته است و 98 
درصد از شهدای ما از قش��ر جوان هستند«. نصر اهلل 
گفت:»ش��هید عدی التمیمی و برادران مقاومش بر 
ناکامی برنامه های دشمن برای تغییر نقشه های شان 
تأکید کردند. «وی با اشاره به پیروزی حزب نتانیاهو 
در انتخاب��ات پارلمانی اس��رائیل تصری��ح کرد: همه 
دولت های اسرائیلی جنایتکار بوده و پیروز انتخابات 
کنست نیستند. نتایج انتخابات اخیر اسرائیل برایمان 
اهمیتی ندارد زیرا همه جناح های اسرائیلی در جنایت 

شبیه هم هستند. 
با این ح��ال، ب��ه گفته دبی��رکل ح��زب اهلل ممکن 
است »نتایج انتخابات اسرائیلی دارای تبعات خطرناکی 

برای فلسطین باش��د زیرا قدرت را احمقان خواهند 
گرفت و احمق     ها ما را نمی ترسانند.« دبیرکل حزب اهلل 
تصریح کرد: یا لبنان جرئ��ت خواهد کرد کمک های 
روس��ی جدید را بپذیرد یا در برابر تهدیدهای امریکا 
تس��لیم خواهد ش��د. انتخابات رژیم صهیونیس��تی 
تبعات و تأثیراتی در داخل رژیم دارد زیرا ش��اید در 
س��طح افزایش بحران و مقابله انعکاس داشته باشد. 
انتخابات اس��رائیلی، اختالفات شدید را بیشتر کرده 
و بر آینده این رژیم و گزینه ه��ای انتخابی اش تأثیر 

خواهد داشت. 
   نشانه خروج تل آويو وجود ندارد 

نصراهلل در بخش دیگری از سخنرانی به توافق ترسیم 
مرزهای دریایی با تل آویو اش��اره ک��رده که بنیامین 
نتانیاه��و، نخس��ت وزیر رژی��م صهیونیس��تی وعده 
کرده از آن خارج خواهد ش��د. نصراهلل با اعالم اینکه 
» نشانه      هایی از عقب نشینی و خروج رژیم صهیونیستی 
از توافقنامه ترسیم مرزهای دریایی وجود ندارد « در 
عین حال تأکید کرد که قدرت لبنان و عناصر قدرتی 
که در اختیار دارد ، ضامن ادامه توافق ترسیم مرزهای 
دریایی اس��ت. دبیرکل حزب اهلل همچنین گفت که 
نتایج انتخابات امریکا هیچ چیزی را تغییر نمی دهد 
زیرا امریکا با جمهوریخواهان و دموکرات  ها هر دو، دو 
روی یک سکه هستند. نصراهلل گفت: امریکا طاعون 
تروریسم تکفیری را به لبنان آورد و حزب اهلل آن را از 

بین برد. امریکا سال ۲۰19 پس از ناکامی طرح هایش 
با حمایت از تظاهرات درصدد آشوب افکنی در لبنان 
بود. امریکا آشوب اکتبر سال ۲۰19 را به وجود آورد 
اما ح��زب اهلل آن را مه��ار کرد. این ح��زب اهلل بود که 
نفرین امریکایی را از سر لبنان دور کرد و این طاعون 
را از بین برد. وی تأکید کرد که محاصره لبنان توسط 
امریکا از طریق جلوگیری از هرگونه س��رمایه گذاری 
یا کمک های اقتصادی به کشور ادامه دارد. امریکا از 
کمک هر کشوری به لبنان برای بحران اقتصادی اش 
جلوگیری می کند که در نوع خ��ود نفرین و طاعون 
اس��ت. دبیرکل حزب اهلل با بیان اینکه ایران قاطعانه 
توانس��ت بر توطئه فتنه انگی��ز امریکا و اس��رائیل و 
کشورهای غربی پیروز شود، تصریح کرد: »از لبنانی     ها 
می خواهی��م در برابر طاعون و وب��ای امریکا که فقط 
به دنبال حمایت از اسرائیل اس��ت، تسلیم نشوند.« 
نصراهلل با اش��اره به فروش مش��تقات نفتی ایران به 
لبنان گفت: از دو س��ال پیش با برادران مان در ایران 
بابت فروش مشتقات نفتی با لیره لبنان که می تواند 
میلیارد     ها دالر به نف��ع خزانه لبنان باش��د به توافق 
رسیدیم اما امریکایی      ها به کابینه لبنان اجازه پذیرش 
آن را ندادند. دبیرکل حزب اهلل لبنان افزود: با ایران در 
مورد تأمین سوخت برای لبنان توافق کردیم ، ایران 
بدون هیچ قید و شرطی آن را پذیرفت اما امریکا آن را 

رد و اجازه انجام آن را نداد. 
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