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معاون دبیرکل حزب اهلل لبنان:

جنگ 33روزه ،اسطوره شکست ناپذیری
اسرائیل را فرو ریخت
شیخ «نعیم قاسم» روز پنجشنبه در مراسمی در بیروت با اشاره به
دوازدهمین سالگرد جنگ  33روزه گفت :پس از این جنگ کودکان ما
هم فهمیدند که ارتش اسرائیل توهم قدرت دارد و رزمندگان باشرف می
توانند با ایستادگی در مقابلش ،آن را فرو بریزند.
در تابستان سال  2006میالدی ( 1385خورشیدی) میان لبنان و رژیم
صهیونیستی جنگی خونباری در گرفت که  33روز به طول انجامید .حزب
الله نقش اصلی در مقاومت در مقابل حمالت صهیونیست ها را داشت.
این جنگ 6سال پس از خروج نظامیان صهیونیست از جنوب لبنان رخ داد.
شیخ قاسم گفت« :جنگ تموز» یک جنگ عادی همچون جنگ های دیگر
نبود .این جنگ یک جنگ بیهوده ای که رخ داد و تمام شد هم نبود ،بلکه یک
نقطه عطف تاریخی در لبنان و منطقه است  ،چرا که پس از این جنگ با دشمن
صهیونیستی بود که با نتایج کامال متفاوتی رو به رو شدیم.
معاون دبیرکل حزب الله گفت ،یکی دیگر از نتایج جنگ  33روزه این است
که مقاومت این معادله را تثبیت کرد که از این پس ابعاد دردناک درگیری به
داخل رژیم صهیونیستی هم کشیده می شود؛ این در حالی است که در همه
جنگ های پیش از آن ،درگیری در طرف مقابل رخ می داد و مناطق اشغالی
خارج از محیط درگیری بود .اما این نبرد به داخل رژیم صهیونیستی کشیده
شد و آنها بیش از آنچه پیش بینی می کردند ضربه خوردند و هنوز آثار درد آن
جنگ بر انتخاب های سیاسی آنها حاکم است و به همین دلیل آنها ترجیح
می دهند تاجایی که ممکن است از جنگ و تجاوز بپرهیزند.

شیخ قاسم ،نتیجه دیگر جنگ  33روزه را در موفقیت مقاومت در زنده کردن
امید ملت ها برای آزادسازی کامل و فراگیر مناطق تحت اشغال دانست.
وی خاطرنشان کرد :ملت های منطقه به این توانایی رسیده اند که گزینه های
خود در راه استقالل را پیش بگیرند و وابسته به استعمار و استکبار چه از نوع
شرقی یا غربی نباشند.
معاون دبیرکل حزب الله ،مقاومت را تنها راه حل و جایگزین در مقابل راه
حلهای سیاسی مبتنی بر تسلیم دانست و تأکید کرد :تنها راه رویاروئی مقابل
«معامله قرن» مقاومت است و با مقاومت ،معامله قرن(*) حتی اگر همه
دنیا با آن موافق باشند ،پیش نخواهد رفت.
* «معامله قرن» به طرح سازش میان فلسطینیان و رژیم صهیونیستی گفته
میشود که قرار است به زودی از سوی آمریکا ارائه شود .پایتخت بودن قدس
برای رژیم صهیونیستی ،تشکیل کشور فلسطین بدون نیروی نظامی و مخالفت
با بازگشت آوارگان از جمله عناصر اصلی این طرح گفته شده است.

جزئیات دیدار فرستاده ویژه جمهوری اسالمی
با رئیس جمهور روسیه
دكتر والیتی،
اعتدال:
فرستاده ویژه جمهوری
اسالمی ایران به روسیه گفت:
روابط هر دو کشور رابطهای
راهبردی و استراتژ یک است
که تحت رهنمودهای مقام
معظم رهبری ادامه خواهد
داشت .مشترکات و روابط
دو کشور با گذشت زمان
مهمتر شده است.
* * پیامهای امام خامنهای
و رئیس جمهور ایران تسلیم

رئیس جمهور روسیه شد
علیاکبر والیتی فرسناده ویژه
جمهور اسالمی ایران ،صبح روز
(پنج شنبه) پیامهای امام خامنهای
و حجتاالسالم والمسلمین
دكتر حسن روحانی را در اقامتگاه
رئیس جمهوری روسیه در منطقه
نووآگاریووا در شمال غربی مسکو به
والدیمیرپوتینرئیسجمهوریروسیه
تسلیمکرد.
در این دیدار عالوه بر مهدی سنایی
سفیر جمهوری اسالمی ایران در
روسیه ،سرگئی الوروف وزیر امور
خارجه ،یوری اوشاکوف دستیار
ویژه پوتین در امور بین الملل و
ماکسیم بارانوف معاون رییس اداره
دوم آسیای وزارت خارجه روسیه
حضور دارند.
در این دیدار طرفین ضمن تاکید بر
توسعه همه جانبه روابط فی مابین در
حوزههای دفاعی ،نفتی ،هسته ای،
صنعتی ،کشاورزی ،توسعه تجارت
و  ...درباره آخرین تحوالت منطقهای
و بین المللی به گفتگو و تبادل نظر
خواهندپرداخت.
عضو مجمع تشخیص مصلحت
نظام پیش از این دیدار با اشاره به

استراتژیک بودن رابطه ایران و روسیه
به خبرنگاران گفت :در سالهای اخیر
مجموعهروابطدوجانبهومنطقهایرو
به افزایش و ارتقا بوده است.
وی اظهار داشت :همکاریهایی
که در منطقه بین مجموعه جبهه
مقاومت به رهبری ایران و روسیه
در تقابل با تروریسم و بانیان آن در
سوریه و سایر کشورهای منطقه
صورت گرفت ،یک الگوی مثال
زدنی از همکاری ایران و روسیه
است که فقط رابطه استراتژیک و بلند
مدت میتواند چنین همکاریهایی
را توجیه کند.
والیتی افزود :درحوزههای بین
المللی نیز کمکهایی که روسیه
درسازمان ملل به ایران کرد و
همکاریهایی که دو طرف در
برجام داشتند ،از مصادیق دیگر
همکاریهای راهبردی بین دو
کشور است.
عضو مجمع تشخیص مصلحت

نظام خاطرنشان کرد :عالوه بر اینها
روابط دو جانبه در حوزههای دفاعی،
سیاسی،اقتصادی،هستهایوامنیتی،
حکایت از یک برنامه دراز مدت بین
دوکشور دارد.
* * والیتی تشریح کرد:
جزئیات دیدار فرستاده
ویژه جمهوری اسالمی با
رئیس جمهور روسیه
والیتی در بخش خبری  ۱۴روز
پنجشنبه در خصوص جزییات این
مالقات مهم به صورت زنده با مردم
صحبتکرد.
علی اکبر والیتی با اشاره به دیدار و
گفتوگوئیکهبارئیسجمهورروسیه
داشت ،گفت :در این دیدار پیام رهبر
معظم انقالب و نیز رئیس جمهور
تسلیمآقایوالدیمیرپوتینشد.
ویادامهداد:دراینمالقاتصمیمانه
که در حدود  ۲ساعت به درازا کشید،
درباره موضوعات مورد عالقه طرفین
بحثوگفتوگوشدکهرئیسجمهور
روسیه از پیشرفت روابط دو کشور نیز
ابراز رضایت کرد.
عضو مجمع تشخیص مصلحت
نظام گفت :در طول سالهای اخیر
آقایان روحانی و پوتین دیدارهایی با
هم داشته اند که امروز آقای پوتین از
عملیاتی شدن وعدههایی که در این
دیدارهاموردتوافققرارگرفتهبود،ابراز
خرسندیکرد.
والیتی خاطر نشان کرد :روابط هر دو
کشور رابطهای راهبردی و استراتژیک
است که تحت رهنمودهای مقام
معظم رهبری ادامه خواهد داشت.
مشترکات و روابط دو کشور با گذشت
زمان مهمتر شده است.
وی تاکید کرد :طبق اعالم آقای پوتین
در چهار ماهه اول سال  ۲۰۱۸میزان
تبادالت تجاری دو کشور  ۳۶درصد
افزایشداشتهاست.درایندیداردرباره
مسائل نفتی ،موضوعات هستهای
صلح آمیز و راه آهن خصوصا خط
ارتباطی پترزبورگ به چابهار بحث
وتبادلنظرشد.
والیتی تصریح کرد :یکی از
شرکتهای نفتی روسیه با ایران یک
قرارداد  ۴میلیارد دالری درحال انعقاد
دارد که به زودی عملیاتی میشود
همچنین دو شرکت نفتی مهم دیگر
روسیه روسنفت و گازپروم نفت
صحبتهایی را آغاز کرده اند که
قراردادهایشان تا  ۱۰میلیارد دالر
میتواندافزایشپیداکند.
فرستاده ویژه جمهوری اسالمی
ایران به روسیه افزود :بر اساس
آماری که آقای پوتین ارائه کرد،
روابط نفتی ایران و روسیه میتواند تا
سقف  ۵۰میلیارد دالر افزایش یابد
وروسیه بتواند در حوزههای نفتی
وگازی ایران تا این حدود سرمایه
گذاری کند وجایگزین غربی که
ایران راترک کرده اند شود.
وی در ادامه خاطر نشان کرد :در حوزه
هسته ای ،یک رآکتورهزارمگاواتی را
با کمک روسها تاسیس کرده ایم که
هم اکنون هزار مگاوات برق میدهد
که در این شرایط کنونی در تامین برق
کمک میکند .دو رآکتوردیگر در
حال ساخت است که آقای پوتین از
جزئیات مراحل مختلف عملیاتی آن
نیزمطلعبود.
والیتی اظهار کرد :بنده با

هماهنگی آقای صالحی مطلبی
را بیان کردم مبنی بر اینکه در
تاسیس رآ کتورهای  ۱۰۰و
 ۳۵مگاواتی برای کرانههای
به خصوص منطقه مکران که
هم نیاز به برق و هم نیاز به آب
شیرین کن داریم ،این رآ کتورها
هم برق تولید میکنند و هم از
بخار محصول آنها آب شیرین
کن داشته باشیم و آب شیرین برای
سواحل جنوب داشته باشیم.
عضو مجمع تشخیص مصلحت
نظام گفت :با انتظاری که از روسها
در انتقال تکنولوژی داریم ،امیدواریم
درآیندهاینهچنداندورسازمانانرژی
اتمی ما بتواند رآکتورهای کوچکی را
در تمامی سواحل برای جبران کمبود
آبتاسیسکنند.
وی با اشاره به گفتگوهای خود با
رئیس جمهور روسیه درباره توسعه
همکاریها درحوزه راه آهن نیز
گفت :طی  ۱۰روز گذشته راه آهن
اینچه برون  -گرمسار برقی کردن
آن در شهر ساری مقدمات عملیاتی
اش آغاز شد و آقای پوتین اعالم
آمادگی کرد که در بقیه قسمتهای
راه آهن سرمایه گذاری کنند.
والیتی بیان کرد :آقای پوتین تاکید
داشت بر روی کریدور شمال –
جنوب ،از پترزبورگ به چابهار که
این خط برای حمل کاال از آسیای
جنوبی و آسیای جنوب شرقی از
طریق ایران  ۴۰درصد در هزینه
ووقت ،صرفه جویی دارد.
فرستادهویژهجمهوریاسالمیایران
به روسیه با اشاره به گفتگوهای خود
با پوتین درباره موضوعات منطقه
گفت :بر خالف برخی شایعات
که برخی دشمنان مشترک ایران
وروسیه به آن دامن میزنند ،آقای
پوتین تاکید داشت روسیه وایران به
همکاری در سوریه ودر منطقه برای
حمایت از حکومتهای قانونی این
کشورها شامل سوریه و عراق ادامه
میدهند و از تمامیت ارضی آنها
دفاع میکنند و موافق این هستند که
این همکاریها در حوزه سیاسی و
دفاعی کماکان ادامه پیدا کند.
وی تصریح کرد :هم ایران و هم
روسیه توافق دارند که مذاکرات
آستانه که بین معاونین وزرای امور
خارجه ایران ،ترکیه و روسیه انجام
میشود ،ادامه بیابد.
والیتی عنوان کرد :آقای پوتین در
زمینه بین المللی بسیار تاکید داشت
ما از تحریمهایی که آمریکا ودیگر
کشورها بر علیه ایران اعمال کردند
را قبول نداریم و تحریمی که مصوبه
شورای امنیت سازمان ملل را نداشته
باشد از نظر ما پذیرفته نیست و ما به
آن پایبند نخواهیم بود.
عضو مجمع تشخیص مصلحت
نظام خاطر نشان کرد :برای
همکاری در رابطه با برجام ،حق را
به جانب ایران میدادند و گفتند ما
درکنار ایران هستیم واز حقوق ایران
دفاع میکنیم و قرار بر این شد که
این گفت :وگوها بین دو طرف در
وعدههای مختلف ادامه پیدا کند.
وی تاکید کرد :به زودی اجالس
آستانه و اجالس سران دریای خزر
که  ۵کشور حوزه دریای خزر در آن
شرکت میکنند را داریم .همچنین
آقای پوتین تاکید کرد به زودی در
تهران اجالس سران ایران ،روسیه و
ترکیه درباره سوریه خواهیم داشت.
والیتی درباره دیگر دیدارهای
خود در کشور روسیه اظهار کرد:
با آقای نوواک مسئول کمیسیون
مشترک دیدار خواهیم داشت که
آنچه با آقای پوتین مطرح شد به
تفسیر با ایشان مطرح میکنیم
و هرجا که مشکلی وجودداشته
باشد به اطالع سران دو کشور
میرسانیم که تصیح شود.
فرستاده ویژه جمهوری اسالمی
ایران به روسیه افزود :همچنین
دیداربا باشگاه والدای که یک
مجموعه مطالعاتی بسیار مهم
نزدیک به آقای پوتین است،
سخنرانی را راجع به سیاست
خارجی ایران خواهیم داشت.
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با توجه به استفاده فراوان از آيات قرآن و اسماء مقدسه،
رعايت احكام شرعی يادآوری میشود.

در اقدامی تحریک كننده و توهین آمیز

وزیران کابینه رژیم صهیونیستی
به مسجد االقصی یورش بردند
مسجد االقصی به خصوص پس از آن که شماری از وزیران کابینه
رژیم صهیونیستی در اقدامی تحریک كننده و توهین آمیز به مقدسات
مسلمانان تحت حمایت نظامیان اشغالگر وارد آن شدند و آن را مباح
شمردند در خطر بزرگی قرار گرفته است.
شماری از وزیران کابینه رژیم صهیونیستی و اعضای کنست (پارلمان
رژیم صهیونیستی) با پشتیبانی و حمایت نظامیان اشغالگر به مسجد
االقصی یورش بردند.
گروههای ملی فلسطین و همچنین علما دینی و مذهبی فلسطینی
خواستارهمبستگیوحمایتازمسجداالقصیدرقبالتوطئههایرژیم
صهیونیستی و تالشهای این رژیم برای هتک حرمت آن شدند.

هنوز زمان طوالنی از تصمیم بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم
صهیونیستیمبنیبراعطایمجوزبهوزیرانکابینهاشوهمچنیناعضای
کنست برای توهین به مقدسات مسلمانان و ورود به مسجد االقصی
نگذشته است که شماری از این وزیران و اعضای افراطی کنست با
حمایت و پشتیبانی نیروهای پلیس در اقدامی موهن و تحریک آمیز وارد
مسجداالقصیشدند.پلیسرژیمصهیونیستیهنگامحضورمسئوالن
صهیونیست در مسجد االقصی این مکان را بست.
شیخ عکرمه صبری رئیس هیئت عالی اسالمی در قدس گفت مجوز
نتانیاهو به اعضای کابینه و کنست در خصوص توهین به مسجد
االقصی اساسا تصمیم باطل است زیرا وی صالحیت اتخاذ چنین
تصمیمی را ندارد.
رافت علیان از رهبران جنبش فتح گفت :واکنش فقط در مقاومت
واقعی در قدس و همه اراضی فلسطین معنا می یابد .جهان اسالم
باید به این حرکت زشت و تحریک آمیز و موهن واکنش نشان دهد زیرا
مسجد االقصی به همه مسلمانان در سرتاسر جهان تعلق دارد.
نتانیاهو با توجه به این که در مخمصه یک پرونده بزرگ فساد
مالی گرفتار شده است تالش می کند تا با اتخاذ تصمیماتی که
خوشایند گروههای افراطی صهیونیستی است از موج و تشدید
فشارها بر خود بکاهد.

در مخالفت با جنگ یمن؛

فریادهای بیفایده دموکراتهای
کنگره آمریکا علیه
عربستان و امارات
شماری از دموکرات های ارشد کنگره آمریکا در نامه ای به عربستان و امارات
متحده عربی نسبت به اوضاع وخیم انسانی در یمن ابراز نگرانی کرده و
خواستار کاهش درگیری ها شدند.
به گزارش المانیتور ،این نامه توسط پنج عضو کنگره شامل «استنی هویر» از
سران دموکرات ها« ،الیوت انگل» « ،نیتا لووی» و «آدام شیف» اعضای کمیته
های امور خارجی و اطالعات مجلس نمایندگان و «تد دویچ» عضو ارشد
بخش خاورمیانه در کمیته امور خارجی این مجلس نوشته شده است.
نامه به «خالدبن سلمان عبدالعزیز آل سعود» سفیر عربستان در واشنگتن و
«یوسف العطیبه» سفیر امارات در آمریکا تحویل داده شده است.
در این نامه از امارات و عربستان خواسته شده است تا درخصوص «پیش
شرط های خود مبنی بر خروج بی قید وشرط حوثی ها از بندر الحدیده
انعطاف پذیر باشند».
دموکرات ها افزودند :حمالت پیشین برای ایجاد فرصت های کاهش تنش
ناکام مانده است و ما نگرانیم که این حمله نیز درگیری ائتالف را نه تنها کاهش
نداده ،بلکه آن را عمیق تر کند.
این نامه ضربه ای به ائتالف عربی به سرکردگی عربستان علیه یمن است.
کنگره آمریکا این امکان را دارد تا فروش سالح به این ائتالف و سوخت رسانی
به هواپیماهای آن را متوقف کند.
«رابرت نایمان» مدیر سیاست گذاری در گروه «سیاست خارجی عادالنه»
که مخالف حمایت آمریکا از ائتالف عربی است ،اظهار داشت :این نامه از
این منظر که چه کسانی آن را امضا کرده اند ،قابل توجه است.
هویر و انگل جزو قابل اعتمادترین دموکرات های حامی عربستان در
کنگره بودند.
هویر از جمله کسانی بود که تالش می کرد دموکرات های کنگره با طرح
پایان حمایت آمریکا از ائتالف عربی مخالفت کنند اما حاال نظرش
تغییر کرده است.
انگل ،لووی و دویچ هم جزو مخالفان امضای برجام توسط باراک اوباما
رئیس جمهوری سابق آمریکا بودند اما از دونالد ترامپ رئیس جمهوری
فعلی آمریکا نیز به دلیل خروج از این توافق نامه انتقاد کردند.
نامه این پنج دموکرات درحالی است که حمایت سایر دموکرات های
آمریکایی از جنگ علیه یمن کاهش یافته است.
ماه گذشته «باب منندز» سناتور دموکرات ایالت نیوجرسی با فروش میلیون
ها دالر مهمات و موشک های نقطه زن به عربستان و امارات مخالفت کرد.
این درحالی است که وی دو ماه قبل از آن با پایان حمایت آمریکا از جنگ
عربستان مخالفت کرده بود.
با عرض پوزش ادامه را در  etedaldaily.irبخوانید

