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جهان

نصرهللا: ت�رض به قدس ی�ن� جنگ منطقه ای و این جنگ ی�ن� زوال اسرائیل
دبیرکل حزب هللا لبنان در سخنران� امشب خ�د گفت، دلیل اصل� نبرد اخیر در غزه اشتباه محاسبات� دشمن احم� صهیونیست� بود و صهیونیست ها باید بدانند

تجاوز به قدس و مسجداالقص� به معنای جنگ منطقه ای است .

به گزارش همشهری آنالین به نقل از فارس، سخنران� «سید حسن نصرهللا» دبیرکل حزب هللا به مناسبت سالروز فرار نظامیان رژیم صهیونیست� از جن�ب
لبنان در ۲۵ ماه م� ۲۰۰۰ معروف به «عید مقاومت و آزادسازی» آغاز شد.

وی در ابتدای سخنران� خ�د گفت، علت عدم حض�رش در روزهای گذشته از ب�د از ماه رمضان، بیماری بوده است.  

نصرهللا پیروزی مقاومت فلسطین در ن�ار غزه و نیز سالگرد آزادسازی جن�ب لبنان را تبریک گفت و افزود: از ابتدای ح�ادث غزه، آخرین تح�الت را با برادرانم
در لبنان و خارج آن پیگیری م� کردم. از اکن�ن در ماه م� دو پیروزی بزرگ را در ۲۵ م� ۲۰۰۰ در لبنان و ۲۱ م� ۲۰۲۱ در غزه جشن م� گیریم.

نصرهللا تصریح کرد، سران جنبش های مقاومت فلسطین� و فرماندهان شاخه های نظام� آن در نبرد اخیر در غزه  خ�ش درخشیدند.

دبیرکل حزب هللا در سخنران� خ�د از شهدای لبنان و فلسطین و کش�رهای عربی در مسیر آزادسازی جن�ب لبنان از جمله  نقش بزرگ سید شهدای مقاومت
حاج قاسم سلیمان� یاد کرد.

وی در ادامه گفت، پیروزی سال ۲۰۰۰ که ملت لبنان و مقاومت آن را رقم زدند نتیجه فداکاری جنبش ها و احزاب مل� لبنان بود.از مهمترین ع�امل پیروزی
سال ۲۰۰۰ م�ضع رسم� و محکم مقامات لبنان در آن روز از جمله «امیل لح�د» ، «نبیه بری» و «سلیم الحص» بود.آزادسازی جن�ب لبنان در سال ۲۰۰۰، دوره

پیروزی ها را پایه گذاری کرد و در آن روز مقاومت این پیروزی را به همه فلسطین تقدیم کرد زیرا هدف آنجا بود.

نصرهللا تأکید کرد، نتایج پیروزی سال ۲۰۰۰ راهبردی بود به همین دلیل سران دشمن درباره خطرات راهبردی این شکست هشدار دادند.این دستاورد، دوست و
دشمن و مسأله فلسطین و نبرد را در برابر مسیر راهبردی متفاوت� قرار داد.

بر اساس گزارش شبکه «المنار»، وی در ادامه گفت، ورود قدس به دایره تهدید، فرمانده� مقاومت فلسطین را به اتخاذ م�ضع� تاریخ� و قاطع س�ق داد.
دلیل نبرد اخیر در غزه، حماقت دشمن صهیونیست�، دست کم گرفتن مقاومت و اشتباه محاسبات� دشمن بود.

نصرهللا تصریح کرد، رژیم صهیونیست� گمان م� کرد که عکس العمل ها به پروژه یه�دی سازی در قدس از حد بیانیه باالتر نرود. مهم ترین خطا در برآورد دشمن
این بود که گمان نم� کرد غزه اینچنین تصمیم تاریخ� بگیرد.غزه دوست و دشمن را با این تصمیم خ�د در پاسخ به اقدامات رژیم اشغالگر در قدس غافلگیر

کرد.  

وی ادامه داد، آنچه غزه در نبرد اخیر ارائه داد گام� تاریخ� و منحصر به فرد در تاریخ نبرد با دشمن اسرائیل� بود و تح�ل تاریخ� در نبرد شمسیر قدس این
بود که غزه برای دفاع از قدس و اهال� آن وارد جنگ شد نه برای حفاظت از غزه. اهال� غزه و مقاومت آن آماده دفاع از قدس و مسجداالقص� و فداکاری در

راه آن بودند. نبرد شمشیر قدس م�ض�ع� را نمایان کرد که صهیونیست ها باید آن را بفهمند و این م�ض�ه، بازنگری در برآوردهایشان است.

دبیرکل حزب هللا تصریح کرد، صهیونیست ها باید بفهمند که ت�رض به قدس و مقدسات و مسجداالقص� با هر دست درازی دیگر آنها متفاوت است و پاسخ به
این تجاوز در مرزهای مقاومت غزه محدود نم� ش�د.وقت� مقدسات اسالم� و مسیح� در قدس در معرض خطری جدی قرار بگیرد، دیگر خط قرمز معنا ندارد.

وی خطاب به صهیونیست ها تأکید کرد: تجاوز به قدس و مسجداالقص� به معنای جنگ منطقه ای است .

دبیرکل حزب هللا ادامه داد: زمان� که دشمن اسرائیل� بداند که در برابر این معادله قرار دارد، م� فهمد که نتیجه هر اقدام� در آینده، زوال این رژیم است.

نصرهللا گفت، همه جهان در نبرد شمشیر قدس احساس کرد که در برابر ملت فلسطین� متحد قرار دارد که برای هدف� واحد در حرکت است. نبرد شمشیر
قدس، اعتبار را به مسأله فلسطین در جهان بازگرداند و آن را بر رسانه ها تحمیل کرد. از جمله نتایج این نبرد احیای فرهنگ و روحیه مقاومت به عن�ان تنها

مسیر برای بازپس گیری سرزمین بود. نبرد شمشیر قدس ضربه ای محکم به روند عادی سازی روابط و رسانه های آن زد.

وی تأکید کرد: پس از نبرد شمشیر قدس م� ت�انیم بگ�ییم که طرح معامله قرن ساقط شد. از جمله نتایج این نبرد دوباره نشان دادن چهره زشت اسرائیل
بویژه نظام آپارتایدی آن است.از مهم ترین نتایج نبرد قدس بازگشتن جهت قطب نمای نبرد در منطقه به سمت دشمن حقیق� است.  

نصرهللا گفت، از نتایج نبرد قدس ورود ن�ار غزه به تمام معادله فلسطین بود که تح�ل� بزرگ در نبرد است.  از دستاوردهای مقاومت اخیر در غزه، قدرت
ادامه شلیک م�شک در ساعت های از پیش اعالم شده بود. نبرد اخیر ت�انایی م�شک� متفاوت مقاومت از نظر کم� و کیف� و نیز برد م�شک ها را نشان داد.

دبیرکل حزب هللا سپس تصریح کرد، زمان� که یک صهیونیست در فلسطین احساس ناامن� کند حداقل کاری که انجام م� دهد این است که آن را ترک کند. از
مهم ترین نتایج نبرد شمشیر قدس فلج شدن امنیت رژیم صهیونیست� است و این یک دستاورد نظام� بی سابقه بود.
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