
قطع آب شهرهای سوریه توسط ترکیه 
جنایت جنگی است

وزارت امور خارجه سوریه تأکید کرد که به موجب 
حقوق بین الملل بشردوستانه، اقدام ترکیه و عناصر 
وابســته به آن در قطع آب الحســکه و شهرهای 
اطــراف آن، یــک جنایت جنگــی و جنایت علیه 

بشریت است.
خبرگزاری رســمی سوریه )ســانا( به نقل از این 
نهاد ســوری گــزارش داد، قطع آب شــهروندان 
الحسکه و سایر شــهرها به مدت بیش از ۵۰ روز، 
یک اقدام غیر انســانی و غیر اخالقی است؛ چه از 
ســوی ترکیه اشغالگر باشد یا گروههای تروریستی 
تحت حمایــت آن. وزارت خارجه ســوریه خاطر 
نشــان کرد، در خصوص این موضوع، دیگر محکوم 
کردن کفایت نمی کند، بلکه جامعه بین الملل باید 
فورا بــرای توقف این اقدامات، وارد عمل شــود و 
تداوم آن، منجــر به وقوع فاجعه انســانی خواهد 
شــد. ترکیه و مزدورانش، بیش از ۵۰ روز اســت 
که با قطع آب الحســکه و شهرهای اطراف، باعث 
مشکالت زیادی برای ساکنان این مناطق شده اند. 
مــردم مناطــق تحت اشــغال ترکیه در ســوریه، 
 بارها با برگزاری تظاهرات خواســتار اخراج ترکیه 

و مزدورانش هستند.
در این میــان »اورهان میری اوغلــو« عضو هیأت 
تصمیم گیرنــدگان و هیأت اجرایــی حزب عدالت 
و توســعه )حزب حاکم در ترکیــه( در گفت  و گو با 
خبرگزاری »اســپوتنیک« گفــت که »رجب طیب 
اردوغــان« رئیس جمهــور ترکیه آمــاده دیدار با 
»بشــار اسد« همتای ســوری خود است. این مقام 
حزب عدالت و توسعه اظهار داشت: »ایاالت متحده 
آمریــکا و اتحادیه اروپا خواهــان یک راهکار بدون 
رئیس جمهور اسد در سوریه هستند؛ اما امروز روشن 
شده اســت که این مســئله به علت تغییر شرایط 
غیرممکن است«. خبرگزاری »رویترز« در گزارشی 
ادعا کرد که رؤسای سازمان های اطالعاتی ترکیه و 
ســوریه اخیرا در دمشــق با یکدیگر دیدار کردند و 
گفت و گوهای دو طرف پیشرفت زیادی داشته است.
این در حالی اســت که خبرگزاری رسمی سوریه از 
کشته شــدن پنج نظامی این کشور در حمله رژیم 
صهیونیستی خبر داد. از سوی دیگر جنبش حماس 
در بیانیه ای گفت که در کنار دولت سوریه در مقابل 

حمالت رژیم صهیونیستی ایستاده است.

نیمچه گزارش

پیامی از سرزمین های دور 

همزمان با تشــدید جنایات رژیم صهیونیستی در 
کرانه باختری و اراضی اشــغالی در حالی مدعیان 
حقوق بشــر در غرب  ســازمان های بین المللی در 
برابر این جنایات سکوت کرده اند که گابریل بوریچ  
رئیس جمهوری شــیلی روز پنجشــنبه از دریافت 
اســتوارنامه گیل آرتزیلی سفیر اسرائیل در شیلی 
خودداری کرده اســت. اقــدام وی در اعتراض به 
جنایت اخیر صهیونیست ها در به شهادت رساندن 

یک نوجوان فلسطینی بوده است. 
این اقدام رئیس جمهور شــیلی از چند منظر قابل 
توجه اســت. نخســت آنکه این اقدام در حالی که 
غرب بــا ابزارهای مختلف رســانه ای، سیاســی ، 
اقتصادی و امنیتی به حمایت از رژیم صهیونیستی 
حکایــت از ان دارد که اصل حمایت از فلســطین 
نه صرفا معطوف به چند کشــور معدود منطقه ای 
و یا جبهــه مقاومت بلکه به امــری جهانی مبدل 
شــده اســت. جنبش بی دی اس در حوزه تحریم 
اقتصای علیه صهیونیست ها، خودداری ورزشکاران 
بیشــماری در جهان از جملــه نوجوانان و جوانان 
لبنانی، کویتی، الجزایری و... از رقابت با ورزشکاران 
رژیم صهیونیســتی در میادین ورزشی، و حمایت 
سران کشــورها نظیر رئیس جمهور شیلی حکایت 
از نقــش و جایگاه فلســطین و مقاومت در صحنه 
جهانی دارد کــه دامنه آن حتی به امریکای التین 

نیز رسیده است.
این امــر نــه برگرفتــه از اقدامات سازشــکاری 
تشکیالت خودگردان بلکه ناشی از روحیه مقاومت 
فلسطینی هاســت که جهان را متوجه این مسئله 
کرده است. دوم آنکه برخی کشورهای منطقه ای از 
امارات و بحرین گرفته تا مغرب و ترکیه با این ادعا 
که دیگر در جهان جایی برای حمایت از فلسطین 
وجود ندارد، سازشــکاری با رژیم صهیونیستی را با 
نام حمایت از فلسطینی ها توجیه کرده اند چنانکه 
اخیرا نیز وزیر خارجه امارات راهی ســرزمین های 
اشغالی شده و بحرین نیز آماده میزبانی از هرتزوگ 
رئیس این رژیم شده است. اقدام شیلی را می توان 
خط رطالنــی بر توجیهات سازشــکاران و تقویت 
جایــگاه فلســطین و مقاومت در صحنــه جهانی 

دانست. 
رژیم صهیونیســتی که زمانی مدعــی قدرت برتر 
منطقــه بود اکنون نه تنها در حــوزه نظامی ناتوان 
اســت که شکســت در جنگ 3 روزه اخیر در برابر 
غــزه نمــودی از آن اســت در حــوزه اقتصادی و 
سیاســی نیز در مســیر انزوای جهانی قرار گرفته 
اســت. مخالفت مــردم اروپا و امریــکا از همراهی 
کشورشان با جنایات این رژیم، اقدام رئیس جمهور 
شــیلی به عنوان کشــوری که زمانی تحت سلطه 
آمریکا و صهیونیست ها بودهد است در کنار تقویت 
جنبش اقتصادی بی دی اس یا همان تحریم رژیم 
صهیونیستی، مولفه هایی است که وضعیت نابسامان 
صهیونیســت ها را آشکار تر می ســازد هر چند که 
ســران این رژیم با هوچی گری رسانه ای به دنبال 

پنهان سازی این وضعیت بحرانی خویش هستند.

یادداشت

گرسنگی میلیون ها انگلیسی در سایه خاکسپاری الیزابت
هم زمان با تدارکات میلیارد پوندی برای مراســم تشــییع جنازه ملکه انگلیس، بسیاری از بانک های غذا در این کشور 
روز خاکســپاری را تعطیل کرده اند و به این ترتیب میلیون ها انگلیســی که از این طریق امرار معاش می کنند گرسنه 

خواهند ماند.
دولت انگلیس روز دوشــنبه را به مناســبت مراسم تشــییع جنازه الیزابت تعطیل اعالم کرده و به این ترتیب درهای 
بسیاری از بانک های غذا از لندن تا کاردیف و از ساوت همپتون تا ادینیرو، به روی فقرا بسته خواهد شد و مراسم توزیع 
غذایی هم در کار نیســت.طبق آمارهای منتشــر شده حدود ۲.۱۷ میلیون انگلیسی  برای امرار معاش به بانک های غذا 
وابســته هستند اما با توجه به تصمیمات گرفته شده باید در روز خاکسپاری ملکه کشورشان گرسنگی بکشند. آمارها 
نشان می دهد که ۱۱.۷ میلیون نفر در این کشور در فقر نسبی زندگی می کنند که از این میزان 3.۲ میلیون نفر کودک 
هســتند. البته این رقم با در نظر گرفتن هزینه سنگین مسکن، به ۱۴.۵ میلیون نفر می رسد.اما تعطیلی بانک های غذا 
در کنار لغو نوبت های بیمارســتانی در روز دوشــنبه اعتراض بســیاری از مردم انگلیس را برانگیخته و آن رویه ای غیر 
دمکراتیک می دانند. درفضای مجازی هم کاربران به تعطیلی بانک های غذا و لغو نوبت های پزشــکی اعتراض کرده و 
آن را نفرت انگیز تعبیر کرده اند. با تشــدید بحران اقتصادی، اعتصاب بخش ریلی انگلیس، که پس از اعالم مرگ ملکه 
این کشور لغو شده بود، بار دیگر از سر گرفته می شود.روزنامه انگلیسی گاردین گزارش داد که اتحادیه رانندگان قطار 
به اپراتورهای راه آهن اعالم کرده اســت که قصد دارد از اعضای خود بخواهد در روزهای اول و پنجم اکتبر دســت به 
اعتصاب دوباره بزنند. اعتصاب برنامه ریزی شــده رانندگان قطار در ۱۵ و ۱۷ ســپتامبر پس از اعالم مرگ ملکه لغو 
شــد.اتحادیه رانندگان قطار برگزاری اعتصاب در سراسر کشور انگلیس را به دلیل اختالف طوالنی مدت بر سر حقوق 
و شــرایط کار کارکنان این بخش پیگیری می کند. برگزاری اعتصاب کارکنان ریلی انگلیس همزمان با کنفرانس حزب 
محافظــه کار در بیرمنــگام، که اولین کنفرانس لیز تراس به عنوان رهبــر جدید حزب محافظه کار در روزهای ۲ تا ۵ 

اکتبر، احتماالً منجر به اختالل گسترده در شبکه حمل و نقل ریلی انگلیس خواهد شد.
خبر دیگر آنکه پلیس انگلیس با خشــونت بســیار زیاد یک جوان اسکیت سوار را در لندن در مقابل ماشین شاه چارلز 
بازداشــت کرد.پلیس زمانی این جوان اســکیت سوار را دســتگیر و به زمین زد که قرار بود خودرو چارلز سوم پادشاه 
جدید انگلیس از این مسیر عبور کند. این جوان به پلیس گفت: مسیر باز بوده و اطالعی نداشته که قرار است پادشاه 
از این مســیر عبور کند. پلیس انگلیس برای کنترل مخالفان نظام ســلطنتی تدابیر امنیتی را در لندن تشــدید کرده 
اســت. در همین حال ســرکوب جمهوریخواهی با ادعای اجرای امنیت مراسم ملکه به امری چالش برانگیز برای مردم 

انگلیس مبدل شده است. 

لغو تحریم  نورداستریم ۲  شرط پوتین برای ارسال گاز به اروپا 
رئیس جمهور روســیه خطاب به کشورهای اروپایی گفت که اگر خواستار گاز بیشتر هستند باید تحریم های مربوط به 

خط لوله نورد استریم را بردارند.
والدیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه روز جمعه وجود هرگونه ارتباط میان کشورش با بحران انرژی اروپا را رد کرد و 
گفت چنانچه اتحادیه اروپا خواســتار گاز بیشــتری است باید تحریم های مربوط به خط لوله گاز نورد استریو ۲ را رفع 
کند.پوتین که بعد از نشســت ســازمان همکاری شــانگهای صحبت می کرد تاکید کرد که مسکو به تعهدات خود در 
قراردادهای انرژی پایبند خواهد بود.پوتین گفت: »مخلص  کالم اینکه اگر شــما نیاز دارید و اگر برایتان دشــوار است 
تحریم های اعمال شــده علیه نورداســتریم ۲ را که معادل ۵۵ میلیارد متر مکعب گاز در سال خواهد بود بردارید. فقط 
دکمه را فشار دهید و همه چیز مرتب می شود.« الزم به ذکر است نتایج یک نظرسنجی نشان داد بیش از نصف مردم 
آمریکا فشار ناشی از افزایش نرخ تورم در این کشور را احساس می کنند. در ادامه رویکرد مقابله ای روسیه با تحریم های 
غرب، بانک مرکزی روسیه اعالم کرد: برای تغییر در سیستم های مبادالتی کشور، ارز دیجیتال راه اندازی می شود. بانک 
مرکزی روسیه در پی نشست سیاست های مالی روز جمعه اعالم کرد که نرخ بهره را از 8 به ۷.۵ درصد کاهش می دهد، 
زیرا پیش بینی کرده که نرخ تورم ساالنه کاهش می یابد.بانک روسیه هم پیش بینی خود از تورم این کشور را بازنگری 
کرده و پیش بینی کرده که تورم از ۱۱ تا ۱3 درصد در ســال ۲۰۲۲ به رقم ۵ تا ۷ درصد در ســال ۲۰۲3 برسد و در 
ســال ۲۰۲۴ به رقم ۴ درصد نزول کند. در ادامه رویکرد اقتصادی مســکو، روسیه و ترکیه در تالش هستند تا در پرتو 
تقویت همکاری های اقتصادی خود استفاده از دالر را نیز کنار بگذارند. از سوی دیگر شرکت گازپروم روسیه اعالم کرد 
که صادرات گاز این کشور به چین از طریق خط لوله سیبری در ماه سپتامبر به باالترین میزان خود در تاریخ رسیده 
است. اما از اروپا خبر می رسد بنا بر اعالم نخست وزیر فرانسه، دولت این کشور سال آینده میالدی بهای برق و گاز برای 
مصرف کنندگان خانگی را ۱۵ درصد افزایش می دهد.به گفته نخست وزیر فرانسه، دولت همچنین بنا دارد به حدود ۱۲ 
میلیــون نفر از خانوارهای با درآمد پایین، چک های ۱۰۰ تا ۲۰۰ یورویی بدهد تا به آنها برای پرداخت قبض های برق 
و گاز در فصل زمســتان کمک کند. روزنامه انگلیسی فایننشــال تایمز نوشته آمریکا قادر نخواهد بود با افزایش عرضه 
نفت و گاز بحران انرژی اروپا را تســهیل کند. در این میان ســران اوکراین به جای رویکرد سیاسی همچنان به دنبال 
راهکار نظامی هســتند چنانکه زلنســکی رئیس جمهور اوکراین از نیاز مبرم این کشور به سامانه  های پدافند هوایی و 
دفاع موشــکی خبر داد.وزارت دفاع آمریکا لیست کمکهای تسلیحاتی واشنگتن به ارتش اوکراین در قالب بسته جدید 
6۰۰ میلیون دالری را اعالم کرد. ســفیر روســیه در واشنگتن، با توصیف مقامات دولت آمریکا به گاوچران های کوری 

که بدون دیدن به اطراف شلیک می کنند، گفت کاخ سفید همچنان به حرکت در مارپیچ تحریم لجاجت می ورزد.
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رئیس جمهور شیلی منتقد سرسخت رژیم صهیونیستی، 
روز پنجشــنبه از پذیرش استوارنامه گیل آرتزیلی سفیر 
جدید این رژیم خودداری کرد تا ســندی دیگر بر واهی 
بودن ادعاهای سازشــکاران مبنی بر رویکرد جهانیان به 

سازش با رژیم صهیونیستی باشد. .
مســئوالن رژیم صهیونیستی در واکنش خشمگینانه به 
این اقدام دولت شیلی، رد کردن نماینده اسرائیل توسط 
گابریــل بوریک رئیس جمهور شــیلی، را نقض فاحش 
پروتــکل دیپلماتیک خواندند و آن را تهدید برای روابط 

دو جانبه دانستند.
گابریل بوریچ پس از اقدام ددمنشانه ارتش اسرائیل که 
یک نوجوان فلسطینی ۱۷ ساله را در جریان درگیری ها 
در کرانه باختری به قتل رســاند، درخواست آرتزیلی را 
رد کرد.در این گزارش آمده اســت که آرتزیلی قرار بود 
اعتبارنامه خود را به صورت رسمی به بوریک تقدیم کند، 
اما دولت شــیلی به او اطالع داد که این مراسم به دلیل 
»کشــتن کودکان در غزه« توسط اشــغالگران لغو شده 
است.رسانه های شــیلی گزارش داده بودند که آرتزیلی 
قباًل بــرای هماهنگی این مراســم به اقامتــگاه رئیس 
جمهور شــیلی رفته بود.طبق گزارش ها، این امتناع به 
معنای قطع روابط با اســرائیل نیســت و مقامات شیلی 
تصمیم گرفته اند پذیرش سفیر رژیم صهیونیستی را تا 

چند ماه دیگر به تعویق بیندازند.
آرتزیلــی که در مرداد ماه به این ســمت رســید، روز 
پنجشــنبه نیز بــرای گفت وگو با وزیر خارجه شــیلی 

احضار شــد.در ســال ۲۰۱۹، قبل از اینکــه او رئیس 
جمهور شود، صهیونیســت های مقیم شیلی یک هدیه 
همراه با یادداشــتی برای او ارســال کردنــد که در آن 
تمایل به "همبستگی بیشتر" را بیان کرده بودند.گابریل 
بوریچ پس از انتشار تصویری از این هدیه در توییتر خود 
نوشت: »از این ژست قدردانی می کنم، اما آنها می توانند 
با درخواست از اســرائیل برای بازگرداندن سرزمین های 
اشــغالی غیرقانونی فلسطین شــروع کنند.«سخنگوی 
جنبش مقاومت اسالمی فلســطین)حماس( اعالم کرد 
که این جنبش اقدام رئیس جمهوری شــیلی در امتناع 
از دریافت اســتوارنامه ســفیر رژیم صهیونیســتی در 
اعتراض به کشــتار کودکان فلســطینی نوار غزه، را ارج 
می نهد."جهاد طه" سخنگوی جنبش حماس همچنین 
از شیلی و دیگر کشورها خواست برای دستیابی به اهداف 
آزادی خواهی و عدالت انســانی به ویژه آرمان فلسطین، 
روابط خود را با اشــغالگر قطع کنند.اقدام رئیس جمهور 
شــیلی که اخیرا در اعتراض به شــهادت یک جوان ۱۷ 
ساله فلسطینی به دست جنایتکاران رژیم صهیونیستی، 
از پذیرش استوارنامه سفیر جدید این رژیم در کشورش 
امتناع کرد؛ در واقــع ذره ای آبرو و اعتبار برای فرمانده 
ارتش مغرب و وزیر خارجه امارات که به تل آویو ســفر 

کرده اند و با قاتالن دست می دهند، باقی نگذاشت.
الزم به ذکر اســت نظامیان رژیم صهیونیستی با یورش 
به یک روستا در شمال غربی شهر ِجنین واقع در کرانه 
باختری، یک نوجوان فلسطینی را به شهادت رساندند. 

رئیس جمهور شیلی در اعتراض به شهادت نوجوان فلسطینی استوارنامه سفیر رژیم صهیونیستی را نپذیرفت

افتادن تشت رسوایی سازشکاران
 نانســی پلوســی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا که 
چندی پیش با ســفر به تایوان به دنبال بحران ســازی 
علیه چین بود اکنون در میان مناقشه میان باکو و ایروان 
به همراه دو نماینده ارمنی تبار آمریکایی به ارمنســتان 
سفر کرده است که به دلیل سابقه رفتاری وی می تواند 

زمینه ساز تشدید تنش ها شود. 
 پلوســی که روز جمعه  در نشست گروه هفت در برلین 
ســخن می گفت، از ارائه جزئیات بیشــتری از سفرش 
خــودداری کرد اما آن را تصمیمی خودجوش و ناگهانی 
خواند.رئیس مجلــس نمایندگان آمریکا همچنین گفت 
که اعضای کنگره دوست ندارند هنگام سفرهایشان زیر 
ذره بین قرار بگیرند.پیش از این، پلوسی سفری جنجالی 
به تایوان داشــت که موجب تشــدید تنش ها میان این 
جزیره و چین و نیز روابط واشــنگتن - پکن شد .در پی 
درگیری های جدید میان ایروان و باکو، نیروهای نظامی 
دو کشــور در بیانیه هایی تالش کردنــد تا دالیل بروز 

التهاب اخیر را از منظر خود توضیح دهند.
در ایــن میان ســازمان ملل متحــد از آتش بس میان 
جمهــوری آذربایجان و ارمنســتان اســتقبال کرده و 
درمــورد پایدار ماندن آن ابراز امیدواری کرد. از ســوی 
دیگر در اقدامی نه چندان ســازنده وزیر دفاع ترکیه در 
دیدار بــا همتای جمهوری آذربایجانــی خود گفت که 

ترکیه قاطعانه کنار باکو خواهد ایستاد.
»نیکول پاشــینیان« نخست وزیر ارمنســتان در جلسه 
کابینه خود گفت که حداقل ۱3۵ ســرباز ارمنســتانی 

در یک هفته اخیر طی درگیری های مرزی با جمهوری 
آذربایجان کشته شــده اند. سفر پلوسی به ارمنستان در 
حالی صورت گرفته هشــدارهای پکن به آمریکا پس از 
سفر وی به تایوان شدت گرفته است وزارت امور خارجه 
چین تاکید کرد که اقدام آمریکا در فروش تســلیحات 
به تایــوان نقض خطرناک اصل چین یکپارچه بوده و به 

روابط دو کشور آسیب می زند.
از ســوی دیگر پارلمــان اروپا با تصویــب قطعنامه ای 
خشــم خود از رزمایش چین در تنگه تایوان با استفاده 
از مهمــات واقعی را بیان داشــت.در متن این قطعنامه، 
اســتفاده چین از مهمات واقعی در این رزمایش محکوم 
شــده و از پکن درخواست شــده از انجام اقداماتی که 
ثبات در تنگه تایوان و امنیت منطقه را تحت تأثیر قرار 
می دهد خودداری کند. در ایــن میان در ادامه رویکرد 
تقابلــی پکن با غرب، در دیدار روســای جمهور چین و 
ازبکستان ۱۵ ســند همکاری در زمینه های مختلف به 

امضای طرفین رسید.
در حــوزه نظامی نیــز وزارت دفاع تایــوان از ماموریت 
شــماری جنگنده نیروی هویی ارتش چین نزدیک این 
جزیره خبر داده است. از سوی دیگرپوتین رئیس جمهور 
روســیه در دیدار با همتای چینی، ضمن محکوم کردن 
تحریکات آمریکا در تایوان، از مواضع پکن در قبال بحران 
اوکراین قدردانی کرد. همچنین رئیس جمهور چین در 
دیدار با همتای ترکیه ای خود بر ضرورت تحکیم اعتماد 

دوجانبه سیاسی بین دو کشور تاکید کرد.

رئیس مجلس نمایندگان آمریکا اینبار راهی ارمنستان شد

آتش افروزی پلوسی از تایوان تا قفقاز 

گزارش

ســید حسن نصراهلل با اشاره به مراسم اربعین حسینی و حضور میلیونی عاشقان 
اباعبداهلل در این مراســم تاکید کرد: بیست میلیون زائر یعنی بیست میلیون دل 

که به عشق امام حسین )ع( می تپد.
 ســید حســن نصراهلل، دبیرکل حزب اهلل لبنان دیروز در جمع عزاداران اربعین 
امام حســین )ع( در شهر بعلبک به ســخنرانی پرداخت.دبیرکل حزب اهلل لبنان 
در ادامــه به پیاده روی میلیونی اربعین در عراق اشــاره کرد و آن را مراســمی 
بــی نظیــر در تاریخ از خلقت حضــرت آدم )ع( تاکنون از حیث گســتردگی و 
جمعیت دانست و گفت که برگزاری چنین مراسمی همچون یک معجزه است و 
تمامی توطئه ها و اقدامات از جمله خودورهای بمب گذاری شده، نتوانست جلوی 
برگزاری چنین مراسمی را بگیرد. او یکی از مصادیق تعبیر سخن حضرت زینب 
)س( را راهپیمایی اربعین در عراق دانســت و گفت که بیش از بیســت میلیون 

زائر یعنی بیش از بیست میلیون قلب عاشقی که برای امام حسین )ع( می تپد.
او مردم عراق را خطاب قرار داد و گفت که انســان از میزان کرامت و بخشش و 
حب آن ها به امام حسین )ع( شگفت زده می شود و آن ها کامال و از همه طیف ها 
و گروههــا در خدمت زوار بودند، اما رســانه های جهانی همــه این ها را نادیده 
گرفتند.ســید حسن نصراهلل در ادامه به مناســبت های روزهای اخیر پرداخت و 
به جنایت »صبرا و شــتیال« اشاره کرد و گفت که این جنایت در ۴۰ سال پیش 
فقط علیه فلسطینی ها نبود، بلکه عالوه بر 3۵۰۰ شهید فلسطینی، ۱۹۰۰ شهید 
لبنانی نیز به شهادت رسیدند.او تأکید کرد که جنایت صبرا و شتیال، بزرگ ترین 
و شــنیع ترین جنایت در تاریخ مبارزه اعراب و رژیم صهیونیستی است و عامالن 
آن هنــوز مجازات نشــده اند و عامالن آن برخی گروههــای لبنانی بودند که در 

همکاری با رژیم صهیونیستی دست به آن زدند
سید حسن نصراهلل سپس تأکید کرد که ضمانت های آمریکا نه از لبنانی ها و نه از 
فلسطینی ها در جنایت صبرا و شتیال حمایت نکرد. مردم فلسطین اکنون به این 
نتیجه حتمی رســیده اند که مذاکرات هیچ ثمره ای ندارد و تنها گزینه مقابلشان 
مقاومت اســت.او افزود: »هر کســی ضمانت های آمریکا را بپذیرد، همانند کسی 

است که پذیرفته مردان و زنان و کودکانش را برای ذبح به قتلگاه ببرد.«
او با خطاب قرار دادن جوانان فلسطینی گفت: »ما صمیمانه ترین درودهای خود 
را به جوانان فلســطینی به طور عام و جوانان کرانه باختری به طور خاص تقدیم 
می کنیم و قدردانی و احترام خود را به خاطر شجاعت و  پایبندی آن ها به آرمان 
خود و حضورشــان در میدان تقدیم می کنیم.«سید حســن نصراهلل در ادامه به 
بیانیه اخیر جنبش حماس درباره بازیابی روابط با دولت ســوریه اشاره کرد و آن 
را موضع رو به جلو از ســوی حماس دانســت و تأکید کرد که سوریه همواره و 
پس از این پشتیبان حقیقی فلسطین، قدس و مردم فلسطین بوده و خواهد بود.
او در بخش دیگر سخنان خود به موضوع میدان گازی »کاریش« و دست اندازی رژیم 
صهیونیستی به آب های سرزمینی لبنان پرداخت و گفت که مقاومت تنها راه بازیابی 
حقوق است و این هدف با التماس به دست نمی آید.دبیرکل حزب  اهلل لبنان با تأکید بر 

لزوم یکپارچه شدن همه نیروهای مقاومت گفت که تنها امید لبنانی ها، فلسطینی ها 
و سوری ها برای دست یابی به خاک و نفت و گاز و کرامتشان، مقاومت است.او در 
خصوص ترسیم مرزهای دریایی گفت که لبنان در مقابل یک فرصت طالیی است 
 تا با برداشت منابع خود در بستر دریا، بحران های اقتصادی، معیشتی و اصلی خود را 

از میان بردارد.
ســید نصراهلل افزود: »اجازه اســتخراج نفت و گاز از میدان کاریش را تا قبل از 
اینکه لبنان به خواســته های بر حق خود برسد، نمی دهیم. مقامات صهیونیست 
گفتند که اســتخراج از کاریش را از ماه ســپتامبر آغاز خواهند کرد، اما آن را به 
عقب انداختند.«رهبر مقاومت لبنان ســپس تأکید کرد: »آغاز اســتخراج گاز از 
میدان کاریش خط قرمز ماست. تمامی تهدیدات دشمن هیچ تأثیری بر ما ندارد 
چشــممان بر کاریش است و موشک هایمان به سمت میدان کاریش نشانه رفته 
است.«او افزود: »من فکر می کنم که اسرائیلی ها، آمریکایی ها و دیگران اطالعات 
کافــی در مورد جدیت مقاومت دارند و با این موضوع شــوخی نمی کنند اما اگر 

درگیری به تحمیل شود، آماده آن هستیم.«
ســید حســن نصراهلل درباره تصمیم اخیر نیروهای ســازمان ملل موســوم به 

»یونیفیل« )مســتقر در مرز لبنان و فلســطین اشــغالی( گفت که این تصمیم 
بــه هیچ وجه به نفع لبنان نیســت و مخاطرات زیادی را به همــراه دارد و اگر 
می خواهنــد امور را بــه دور از نظارت و تصمیم ارتــش و حکومت لبنان پیش 
ببرند، شرایط به نفع آن ها پیش نخواهد رفت.)طبق مصوبه اخیر شورای امنیت، 
اختیارات بیشــتری به نیروهای یونیفیل داده شده و یونیفیل برای انجام وظایف 
محوله نیازی به مجوز یا اجازه قبلی از کســی ندارد و اجازه دارد به طور مستقل 

عملیات خود را انجام دهد(.
دبیــرکل حزب اهلل لبنان تأکید کرد که تصمیم یونیفیل، تجاوز به حاکمیت لبنان 
است و دامی از جانب رژیم صهیونیستی محسوب می شود.دبیرکل حزب اهلل لبنان 
در بخش پایانی به موضوع کمک انرژی ایران اشــاره کرد و گفت: »برادرنمان در 
جمهوری اسالمی ایران وعده کمک به لبنان در حوزه انرژی برق داده اند و هیأتی 
از وزارت انــرژی به زودی به تهران خواهند رفت تا درباره پرونده کمک های ایران 
گفت و گو کنند و برادران ایرانی از روز اول برای کمک به لبنان و مردم لبنان اعالم 
آمادگی کرده اند.«الزم به ذکر اســت سخنگوی نیرو های مسلح عراق از مشارکت 

بیش از ۲۰ میلیون نفر در مراسم اربعین امام حسین )ع( خبر داد.

سید حسن نصرهللا در سخنرانی روز اربعین ساالر شهیدان 

قاسم غفوری حضور میلیونی زائران اربعین یک »معجزه« است


