نظامیان اسرائیلی یک روز بعد از شهادت خبرنگار شبکه
الجزیره ،خبرنگاران را در جنین بازداشت کردند
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نگاهی دیگر به طرح بازتوزیع یارانهها

کمین صهیونیست ها برای خبرنگاران

گروه جهــان /نظامیان اشــغالگر بامداد دیــروز در جریان
عملیات  6ساعته دستگیری یک جوان فلسطینی و یورش
به اردوگاه جنین دست کم  13نفر را مجروح و خبرنگاران
حاضر در صحنه را بازداشــت کردند .این در حالی اســت
که پس لرزههای شهادت خبرنگار زن شبکه خبری الجزیره
هراس به جان صهیونیستها انداخته …

راهی برای خروج از دوگان ه «هدررفت منابع» یا «تشدید تورم»
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ایران پس از انقالب ،گویا قصد تمامشــدن ندارد و همواره مســئوالن
داســتان یارانهها در ِ
و مردم را بر ســر یک دوراهی قرار داده :از یکســو آرمان عدالت و رسیدگی به محرومین
در نظام اسالمی ایجاب میکند که این قشــر برای تأمین نیازمندیهای اولیه زندگی مورد
حمایت قرار گیرند و در برابر پدید ه بیرحمی به نام «مکانیزم بازار» تنها گذاشته نشوند و
از ســوی دیگر ،قیمتگذاری دولتی و کاالهای یارانهای که نتیجهای قهری از جنس فساد و
رانت و قاچاق و عدم بهرهوری و هدررفت منابع را درپیآورده …
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«ایران» از سفر مورا به تهران و مذاکرات صورت گرفته گزارش میدهد

بازگشت نبض مذاکرات
صفحه  5را بخوانید

عکس :فارس

سیدحسن نصراهلل در سومین سخنرانی انتخاباتی خود در یک هفته اخیر هشدار داد:

هر رأی ،پیامی برای توطئهکنندگان علیه مقاومت و آینده لبنان است

گــروه جهــان /عصــر دیــروز ،دو روز
مانــده بــه انتخابــات پارلمانــی لبنان،
سیدحســن نصــراهلل در ســخنانی در
مراسم انتخاباتی «میمانیم ،حمایت
میکنیم و میسازیم» ،ضمن تحلیلی
بر وقایع روز همچون شــهادت شیرین
ابوعاقله و حمله روز گذشته گروههای
تکفیــری به اتوبوس ســربازان ســوریه،
به تشــریح اهمیت انتخابات کشورش
و برنامههای عمرانــی حزباهلل لبنان
پرداخت.
به گــزارش خبرگزاری مهــر به نقل
از المیادیــن ،دبیرکل حــزباهلل لبنان
در این ســخنرانی کــه در حومه جنوبی
بیــروت منتشــر شــد ،ابتــدا بــا اشــاره
بــه جنایــت اخیر رژیــم صهیونیســتی
علیــه شــیرین ابوعاقلــه ،خبرنــگار
فلســطینی گفــت« :شــهیده ابوعاقلــه
شــاهد جنایــات رژیــم صهیونیســتی
و مظلومیــت ملــت فلســطین بــود.
ماهیــت وحشــیانه رژیــم اســرائیل در
فلســطین ،مصــر و لبنــان نمودهــای
عینــی و شــبیه بــه یکدیگــر دارد .اینکه
شــهید ابوعاقلــه یــک مســیحی بــود
ایــن خــود یــک پیــام بــزرگ اســت».
سیدحســن نصــراهلل در ادامــه تأکیــد
کــرد« :اولین کســانی که باید احســاس
خاری و خفت کنند همان عادیسازان
روابطی هســتند که تالش دارند وجود
رژیــم (اشــغالگر) اســرائیل در منطقه
را طبیعــی جلــوه دهند و امــکان ادامه
زیســت آن را فراهم آورنــد ».وی پیام
بــزرگ شــهادت ابوعاقلــه را نشــان
دادن بیرحمی صهیونیســتها علیه
مســلمانان و مســیحیها و مقدســات
آنهــا عنــوان کــرد و افــزود« :پیــام
شــهادت شیرین ابوعاقله این است که
همگان بهواســطه سیاســتهای نظام
نژادپرســتانه و غیرانسانی تغییرناپذیر
اسرائیل در خطر هستند».

ëëتحرکات تروریســتی و صهیونیســتی در
سوریه
سیدحســن نصــراهلل در ادامــه بــه
خانوادههــای نیروهــای دفــاع مردمــی
ارتــش ســوریه کــه دیــروز بــه دســت
گروهکهــای تکفیــری در حومــه حلب
بــه شــهادت رســیدند ،تســلیت گفت و
توضیــح داد« :دشــمنان و معارضــان
بــا فشــار سیاســی و مالــی و رســانهای از
ســاکنان بقــاع میخواهنــد که دســت از
حمایــت از مقاومت بردارنــد .بار دیگر
تأکیــد میکنیــم کــه در کنــار مقاومــت
از جملــه مقاومــت ســوریه خواهیــم
ایســتاد ».دبیــرکل حــزباهلل تأکیــد
کــرد« :اگــر پــروژه گروههای تروریســتی
در ســوریه پیــروز شــود بدون شــک این
موضــوع خطــری جــدی بــرای بقــاع و
امنیــت تمام لبنــان خواهد بــود .ارتش
لبنــان هــم بهواســطه یــک تصمیــم
سیاســی از مبــارزه و رویارویی مســتقیم
بــا گروهکهــای تروریســتی در الجــرود
منع شــد .نبردی که در خالل آن کسانی
بودند که ارتــش را از حضور در درگیری
منصــرف کردند .اینها اگــر اکثریت را در
هر دولتی در اختیار داشــته باشند اجازه
نخواهنــد داد روزی ارتــش لبنــان بــه

هرگونه تجاوزی پاسخ دهد .اینها همان
کسانی هســتند که هیأتهای سیاسی را
بســیج کردند و پیدرپــی کنفرانسهای
مطبوعاتی (شــوی رســانهای و سیاسی)
اجــرا کردند ،آیا فرامــوش کردهاید؟ اگر
ســاح امروز (مقاومت)؛ سالح و قدرت
(نظامی) که خواســتار حذف آن هستند
در بعلبــک نبــود؛ امــروز زحلــة ،غــرب
بقــاع ،راشــیا و تمام لبنان چــه بالیی بر
سرشان میآمد؟»
او توضیح داد« :دشمنان و معارضان
بــا فشــار سیاســی و مالــی و رســانهای از
ســاکنان بقــاع میخواهنــد کــه دســت از
حمایت از مقاومت بردارند .باید یادآوری
کنیم که چه کســانی از مقاومت حمایت
کردند و سوریه در خط مقدم این حمایت
قرار داشت و همچنین باید بدانیم که چه
کســانی کنار اســرائیل ایســتادند .تمامی
کسانی که از تروریستها حمایت کردند
تمــام هــم و غــم و انگیزهشــان ســقوط
سوریه و محاصره مقاومت لبنان بود .آیا
با کســانی هستید که برای شما اسلحه به
دســت گرفتند و از شما حمایت کردند یا
کسانی که اســلحه (و کمکهای مالی) را
بهدست تروریستها رساندند تا به مردم
لبنان حمله کننــد؟ در حــوزهای که بوده

ما با هــدف خدمت به مــردم و با قدرت
و اقتدار و تمام توانمان حاضر شدیم».
ëëتــوان حــزباهلل بــرای تأمیــن
خواستههایمردم
سیدحســن نصراهلل ســپس بــه توان
عمرانی حــزباهلل پرداخت و گفت« :ما
کســانی هســتیم که اگــر منصــب وزارتی
بگیریــم نــه تنهــا کــه از آن بــرای تأمین
منافــع (حزبــی) اســتفاده نمیکنیــم،
بلکــه بــرای ارتقای عملکرد و پیشــرفت
از محــل داراییهایمــان هــم (اضافهتر)
هزینه میکنیم ».او در تشــریح اقدامات
عمرانــی کــه حــزباهلل میتوانــد انجام
دهــد ،گفــت« :بــرای حــل مشــکالت و
بحرانهایی که مردم لبنان با آنها مواجه
هســتند ،در حوزههــای مختلــف ،بایــد
دولتــی عــادل و توانــا روی کار آیــد .برای
بهبود عملکرد و مدیریت مناطقی که در
آن حضور داریم و داشــتهایم با استفاده
از ظرفیتهایمــان تــاش کردهایــم و
خواهیــم کرد اما به هر حــال راه طویل و
درازی در پیش داریم ».او به برنامههای
عمرانــی ایــن حــزب از جمله ســاخت و
احداث راهآهن برای مردم لبنان اشــاره
کــرد و گفت« :ما به شــما وعده ســاخت
تونل استراتژیکی را میدهیم که میتوان
به واســطه آن بیروت را بــه بقاع متصل
کــرد ».دبیــرکل حــزباهلل لبنان ســپس
تأکیــد کــرد که ســاح مقاومت نه کســی
را از تعمیــر بــرق و سدســازی باز داشــته
و نه سیاســتهای فاجعهبــار مالی را در
دهههای گذشته تعیین کرده است و این
امریکاست که به همراه گروههای وابسته
بــه خود اموال ســپردهگذاران را به خارج
لبنان قاچاق میکند».
او در پایــان بــا بیــان اینکــه شــاهد
نفرتپراکنــی عجیبی در لبنان هســتیم،
گفــت کــه رأی دادن در روز انتخابــات
پیامــی برای همــه توطئهکننــدگان علیه
مقاومت و آینده لبنان در بر دارد.

رئیس جریان آزاد ملی لبنان:

جعجع مزدور اسرائیل است

باســیل ،رئیس جریان آزاد ملی لبنان« ،ســمیر جعجــع» را به مزدوری برای
رژیم صهیونیســتی متهم کرد .به گزارش ایســنا به نقل از شبکه خبری روسیا
الیوم« ،جبران باســیل» در توئیتی نوشت« :سمیر جعجع» همواره بخشی از
طرح اســرائیل در لبنان بوده اســت .اسرائیلی که سرزمین ما را اشغال و بارها
کشــورمان را ویران کرده اســت؛ اســرائیلی که هر روز در هوا و دریا به ما تجاوز
میکنــد و  ۵۰۰هــزار آواره فلســطینی را در ســرزمین ما به جا گذاشــته اســت؛
اسرائیلی که ما را وارد جنگهای داخلی کرد و نمیخواهد لبنان توسعه یابد.
اسرائیل هیچ خیر و نیکی برای لبنان نداشته و هدفش ضربه زدن به ثبات
لبنان بوده اســت .یکبار جعجع مستقیماً به کار گرفته میشود مثل روزهای
جنــگ و یکبار با واســطه مثــل این روزها از طریق همپیمانــان منطقهای که
بــه او پــول میدهند و او را مثل یک مزدور به کار میگیرند .کســی که به حزب
القوات اللبنانیه رأی میدهد به همه این موارد رأی میدهد و شما میدانید
چــرا بــه طایفه مســیحی در لبنان تعرض میشــود .به جنگهای اســرائیل و
غرب نگاه کنید که نتیجهاش برای مسیحیها چگونه است.

