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ال�سنة احلادية والع�رشون  -العدد 5860

والسفير الفلسطيني يؤكد أن الكيان الصهيوني سوف يكون فقط بذاكرة االجيال القادمة

في برقية تهنئة للحكومة والشعب اللبناني

الحرس الثوري :االنتفاضة الفلسطينية ستؤدي الى الطرد النهائي
للمحتلني ومعاقبة حماتهم

y

دعم جبهة المقاومة االسالمية

والشعوب المنادية بالحق سيتخذ جوانب
أكثر سعة

أك��د ح��رس الث��ورة االس�لامية ،أن االنتفاضة الفلس��طينية
س��تثبت لالمي��ركان ومؤي��دي اج��راء الش��يطان االكب��ر بنق��ل
الس��فارة االميركي��ة ال��ى الق��دس ،ان حقيق��ة مس��تقبل أرض
فلس��طين المقدسة سيسجل الطرد النهائي للمحتلين ومعاقبة
حماتهم.
وأص��در ح��رس الثورة االس�لامية ،بيانا أدان فيه بش��دة اجراء
ترامب في نقل الس��فارة االميركية الى القدس ،واستنكر جرائم
الكي��ان الصهيون��ي بقت��ل عش��رات الفلس��طينيين ف��ي قط��اع غزة
وإصابة المئات ،عشية مناسبة يوم النكبة ،واصفا هذه المؤامرات
الش��يطانية بأنها تش��كل عامال في ترسيخ وحدة األمة االسالمية
واإلسراع في تحقق الوعد بزوال الكيان المحتل للقدس الشريف.
وجاء في جانب من البيان :ان االجراء الذي ينم عن الصالفة
والش��ر للرئيس االميركي المعادي لإلنس��انية في نقل الس��فارة
(االميركي��ة ال��ى الق��دس ،واالعت��راف رس��ميا بالق��دس عاصمة
للكي��ان الصهيون��ي ،وال��ذي يع��د اهان��ة ألول��ى القبلتي��ن واالم��ة
االسالمية ،لن يؤدي الى تقوية االسس الخاوية للكيان الصهيني
ولن يضمن أمن المحتلين الصهاينة ،بل سيطلق موجة عالمية
جديدة من المقارعة ألميركا واالس��تياء والغضب الموجه ضد
داعمي هذه الخطوة الوقحة.
وأض��اف البي��ان :ان ه��ذا االج��راء الش��يطاني ال��ذي ت��م دون

االكت��راث باالحتجاج��ات العالمية ،س��ينبئ بمرحلة جديدة من
تفاقم االزمات والتوترات االقليمية ضد سياسات البيض االبيض
واس��تراتيجياته ،وف��ي ذات الوق��ت ستش��كل كابوس��ا للصهاين��ة
الذين لن يكون أمامهم سوى العيش في المالجئ للهروب منه.
وش��دد البي��ان عل��ى ان دع��م جبه��ة المقاوم��ة االس�لامية
والش��عوب المنادي��ة بالح��ق والمقارع��ة للظل��م ،س��يتخذ م��ن
اآلن فصاع��دا جوان��ب أكث��ر س��عة في دعم الش��عب الفلس��طيني
ومقاتلي��ه ومجاه��دي انتفاض��ة القدس ،الفتا ال��ى ان االنتفاضة
الفلس��طينية س��تثبت لألمي��ركان ومؤي��دي اج��راء الش��يطان
االكب��ر ف��ي نق��ل الس��فارة االميركي��ة ال��ى الق��دس ،ان حقيق��ة
مس��تقبل أرض فلس��طين المقدسة ،س��تتمثل بالطرد المحتلين
ومعاقب��ة حماته��م االقليميي��ن واالجان��ب وخاص��ة ساس��ة البي��ت
االبيض ،بما يفوق الخيال.
واختت��م البي��ان باالس��تنكار الش��ديد للمج��زرة الت��ي ارتكبها
الكيان الصهيوني في قطاع غزة ،والتي أدت الى استشهاد وإصابة
أكثر من  2000فلسطيني ،في مسيرات العودة ،عشية يوم النكبة
والذك��رى ال �ـ 70لالحت�لال الصهيون��ي ،والت��ي ال ش��ك ارتكب��ت
بض��وء اخض��ر م��ن االمي��ركان الس��تعراض القبض��ة الحديدية
للكي��ان الصهيون��ي ،ورغم ان ه��ذا الحدث يعتب��ر مصيبة كبرى،
اال انه سيوفر ظروفا لألمة االسالمية وجبهة المقاومة بأن تضع
ال��رد عل��ى االس��اءة لمقدس��ات المس��لمين عل��ى ج��دول اعماله��ا،
وبالتالي اإلسراع بتحقيق الوعد بزوال الكيان المحتل للقدس.
ب��دوره اعتب��ر عض��و لجن��ة التعلي��م واالبح��اث ف��ي البرلم��ان
االيراني جواد ساداتي نجاد ،نقل السفارة االميركية الى القدس

مسؤول :السياسة االيرانية االستراتيجية تقوم على
التعاون مع دول الجوار

اعتب��ر رئي��س منظم��ة الثقاف��ة والعالق��ات االس�لامية اب��وذر ابراهيمي تركم��ان ي��وم الثالثاء،
التعاون وتوسيع التعاون مع دول الجوار من المحاور االستراتيجية للسياسة االيرانية.
وخ�لال كلم��ة ألقاه��ا في ندوة «دول الجوار في خطاب السياس��ة الخارجية لس��ماحة القائد»
وصف ابراهيمي ايران بأنها من الدول التي تمتلك عددا كبيرا من الجيران وأضاف بأ ّن أهم فائدة
لكثرة دول الجوار تتمثل في زيادة رقعة الحدود الثقافية مقارنة بالحدود الجغرافية.
ّ
وأكد ابراهيمي تركمان على قيام السياسة االستراتيجية اليران في عالقاتها مع دول الجوار
ً
ً
ّ
على التآزر وقال :إن اليران تاريخا مفعما باألحداث والتطورات مع جيرانها ما جعل الدول المنفكة
عن اإلتحاد السوفيتي السابق تؤكد اليوم على إيجاد وتمتين عالقاتها مع ايران.
ورأى ابراهيمي تركمان أ ّن تطوير العالقات الثقافية مع دول الجوار من شأنه ان يساعد على
احتواء الخالفات السياس��ية معتبراً العراق مثا ً
ال على هذه الظاهرة حيث لعبت العناصر الثقافية
والمشتركات الدينية دوراً تاريخياً ناجحاً في احتواء الخالفات السابقة.
وأضاف عضو المجلس األعلى للثورة الثقافية بأ ّن تصريحات قائد الثورة طالما س ّلطت الضوء
على هذا الجانب وعلى ضرورة تنمية العالقات مع دول الجوار ومنح هذه العالقات اولوية.
وأع��رب رئي��س منظمة الثقافة والعالقات االس�لامية عن ارتياحه للمس��اعي الت��ي بذلتها وزارة
الخارجية االيرانية خالل السنوات األخيرة لتنمية عالقات ايران مع دول الجوار وتوسيعها.

مستقب ًال وزير الدفاع االفغاني

قائد قوى األمن الداخلي:
مستعدون لنقل خبراتنا الى
الشرطة األفغانية
أعل��ن قائ��د ق��وى االم��ن الداخل��ي العمي��د
حس��ين أشتري االستعداد لنقل خبرات الشرطة
االيراني��ة ال��ى الش��رطة االفغاني��ة ف��ي مكافح��ة
المخ��درات ومكافح��ة التنظيم��ات االرهابي��ة
والجريمة المنظمة.
ول��دى اس��تقباله وزي��ر الدف��اع االفغان��ي
الفري��ق ط��ارق ش��اه بهرام��ي ف��ي طه��ران أش��ار
العميد اش��تري ال��ى تأثير االمن في أفغانس��تان
عل��ى االم��ن ف��ي اي��ران والوضع في الح��دود بين
البلدي��ن ،وق��ال :م��ن المؤكد ان تعزي��ز الحدود
بي��ن البلدي��ن مؤث��ر ف��ي رف��ع المؤش��ر األمن��ي
ف��ي اي��ران وأفغانس��تان ،فجميعن��ا ن��درك ان امن
افغانستان يعد امنا إليران والعكس صحيح.
وأضاف :لدينا تواصل كبير منذ الس��نوات
الماضي��ة م��ع الش��رطة االفغاني��ة ف��ي مج��ال
مكافحة المخدرات والجرائم المنظمة ومحاربة
التنظيم��ات االرهابي��ة ،ونأم��ل ان يتم تعزيز هذا

التواص��ل والتع��اون بع��د ه��ذا اللق��اء .واعتبر ان
الوجه المشترك بين الشعب االيراني واالفغاني،
ه��و ان كالهما تضرر من أميركا ،وقد توصلنا
ال��ى ه��ذه النتيج��ة بأن علين��ا ان نحل مش��كالت
بالدنا بأنفسنا.
واش��ار الى انه منذ تواجد االميركيين في
افغانس��تان ،تضاعفت زراعة االفيون فيها ،داعيا
ال��ى التخطيط الخاص لتعزي��ز الحدود وتبادل
المعلومات بش��أن تهريب المخ��درات ،والجريمة
المنظمة والتنظيمات االرهابية.
ولف��ت العميد اش��تري ال��ى ان اي��ران قدمت
اكثر من  4آالف شهيد في حدودها الشرقية في
إطار مكافحة المخدرات ،واالش��رار والتنظيمات
االرهابي��ة ،مضيف��ا ان تهري��ب المه��درات ال��ى
بالدن��ا ،يع��د من المش��كالت الت��ي نواجهها على
الدوام.
وأعل��ن قائ��د ق��وى االم��ن الداخل��ي أن
الش��رطة االيراني��ة مس��تعدة لنق��ل خبراتها الى
الش��رطة االفغانية في مج��ال التصدي لمهربي
المخ��درات ،والتنظيم��ات االرهابي��ة والجريم��ة
المنظم��ة ،ونأم��ل ان نس��تفيد م��ن الف��رص
المتاحة في إطار التعاون أكثر مما مضى.
واعتب��ر ان التنظيم��ات االرهابي��ة تترب��ص
لزعزعة االمن لدى الحدود بين البلدين ،قائال:
إن أمن أفغانستان يعني أمن ايران ،وإن علينا ان
نضاعف التعاون بيننا في هذا المجال.

الش��ريف بان��ه يمهد ل��زوال الكي��ان الصهيوني .واش��ار النائب عن
اهال��ي كاش��ان س��اداتي نج��اد ،في تصريح لف��ارس ي��وم الثالثاء،
الى االحتجاجات الواس��عة للبلدان والش��عوب على نقل الس��فارة
االميركي��ة ال��ى الق��دس ،مؤك��دا ان الق��دس الش��ريف تبق��ى
عاصمة ابدية لفلسطين وتعود على شعبها المضطهد.
وادان الخط��وة االميركي��ة ف��ي نق��ل الس��فارة ال��ى الق��دس
الش��ريف ،معتب��را ه��ذا الق��رار بان��ه يؤجج ني��ران غضب الش��عوب
المس��لمة وانتفاضة الشعب الفلسطيني المضطهد وفي النهاية
يمهد لزوال وفناء الكيان الصهيوني.
ووص��ف مس��ؤولي البي��ت االبي��ض بانه��م يتبع��ون الصهاين��ة
كما ان قرار الحكومة االميركية في نقل س��فارتها الى القدس
الش��ريف يكش��ف عدائها الس��افر للمس��لمين ويدلل على حقدها
ازاء العال��م االس�لامي .واعتب��ر الخط��وة االميركي��ة الوقح��ة
بانه��ا تتع��ارض م��ع ق��رارات مجل��س االم��ن ومنه��ا ق��راري  242و
 ،338موضح��ا ان تجاه��ل الرئي��س االميرك��ي لق��رارات مجلس
االم��ن يش��كل دليال واضحا على عدم وجاه��ة المنظمات الدولية
والطبيعة االستكبارية للساسة االميركيين.
ووصف مشروع تقسيم القدس الشريف بالمؤامرة الخطيرة
وتقديم��ه م��ن قب��ل الحكوم��ات الرجعي��ة بان��ه يصب ف��ي مصالح
الكيان الصهيوني العنصري قاتل االطفال.
ي ان «وعد
بدوره اكد سفيرفلسطينبطهرا نصالح الزواو 
اهلل سوف يتحقق وان الكيان الصهيوني زائل ال محالة ولن يكون
س��وى في ذاكرة االجيال القادمة» .واوضح الزواوي أن «اي عمل
دعائي يجب ان يحقق اهدافه مهما استغرق مدة من الزمن ،لكن
قضية النضال ضد الكيان الصهيوني هو واجب وطني واس�لامي
وانساني ،وان مجرد التفكير بهذا االمر هو واجب ديني».
ولف��ت ال��ى ان «كف��احالش��عب الفلس ��طين ي ض��د الك ي��ان
الصهيون��ي ه��ي ح��رب طويل��ة ،وان ش��اء اهلل ت��ؤدي ال��ى تحري��ر
جميع التراب الفلسطيني والمقدسات الموجودة في فلسطين»،
منوه �اَ ال��ى ان «قائ��دالث��ورة االس�لامي ة آية اهلل الخامنئي يس��ير
عل��ى نه��ج االمام الخميني ويحمل اهدافه الس��امية وعلى رأس��ها
تحرير فلسطين والمسجد االقص ى المبارك وتوحيد المسلمين،
والحاق الهزيمة باالعداء االمبرياليين والصهاينة».
واك��د ان «االم��ام الراحل حطم اصن��ام الجاهلية الحديثة،
واهدى الينا الجمهورية االس�لامية ،فاي��را ن صامدة بعزة واقتدار
في مواجهة القوى المتغطرسة في العالم ،وتسير باتجاه تحقيق
اهدافه��ا عل��ى األمد القري��ب والبعيد» ،مش��يراً إل��ى «التهديدات
الصهيوني��ة الموجهة الى اي��ران والمنطقة ،واوضح ان معركتنا
ه��ي معرك��ة تاريخي��ة ب��دأت من��ذ اكث��ر م��ن  300ع��ام ومازالت
مس��تمرة ،اذ ان هدف اعدائنا تش��كيلاس��رائي ل الكبرى في الوطن
االسالمي بحيث تشمل جزءا منسينا ء واجزاء منسوريا ولبنان
وكل فلس��طين وج��زءا منالع��را ق وثلثالس��عودي ة الىالمدينة
المنورة«.
واعتبر ان «العديد من اهداف اعداء االسالم تحققت بسبب
الصراع��ات والخالف��ات داخ��لالعال��م االس�لام ي وتش��تت صفوف
المس��لمين» ،مؤك��دا «ضرورة توجيه فوه��ات البنادق الى الكيان
الصهيون��ي ،النن��ا نؤمن بتحقق وع��د اهلل  ،وان الكيان الصهيوني
زائل ال محالة وسوف لن يكون سوى في ذاكرة االجيال القادمة».

مشير ًا إلى أن أميركا أثبتت أنها ناقضة للعهود

رئيس السلطة القضائية :ايران تمضي
على الدرب الصحيح وستتجاوز املشكالت

أك��د رئي��س الس��لطة القضائية االيراني��ة ،أن أمي��ركا أثبتت أنها
غ��دارة وناقض��ة للعه��ود وغي��ر جدي��رة بالثق��ة ،مضيف��ا ان أفض��ل توج��ه
لمواجه��ة انس��حاب ترامب من االتف��اق النووي يتمثل في االعتماد على
الطاقات المحلية.
وخالل ترؤسه اجتماعا لكبار مسؤولي القضاء ،أشار آية اهلل صادق
آمل��ي الريجان��ي ال��ى ق��رار الرئي��س االميركي االنس��حاب م��ن االتفاق
الن��ووي ،وص��رح :رغم ان هذا االجراء كان متوقعا من خالل الش��ائعات
والدعاي��ات الس��ابقة ،اال أن��ه أض��اف تجرب��ة تاريخي��ة هام��ة ال��ى تجارب
الش��عب االيران��ي العظيم طيل��ة  40عاما ،والتي كان��ت مصحوبة دوما
بالعداء والظلم االميركي.
وأض��اف :ان الحظ��ر والح��رب المفروض��ة كانت جانب��ا من جرائم

شمخاني :نبذل كل جهودنا لديمومة االستقرار في لبنان
اك��د امي��ن المجل��س االعل��ى لالمن القوم��ي االيراني علي ش��مخاني بان ايران س��تقف كما
في الس��ابق الى جانب الش��عب اللبناني وس��يادته النابعة من ارادته ،وستبذل كل جهودها لديمومة
االستقرار ومسيرة العزة والشموخ لشعبه.
وف��ي برقي��ة وجهها ش��مخاني ،هنأ الحكومة والش��عب اللبناني باقامة انتخاب��ات برلمانية آمنة
ومصيرية في لبنان.
وجاء في الرسالة ،ان توفر الظروف اآلمنة والمستقرة القامة االنتخابات البرلمانية في لبنان
بع��د توق��ف طوي��ل ،هو حصيل��ة لتضحيات القوات المس��لحة وجه��اد مقاومي ح��زب اهلل في الكفاح
ضد داعش والتيارات التكفيرية واالرهابية وتوفير االمن لمشاركة ابناء الشعب والفئات اللبنانية
لتقرير مصير بالدهم.
وذك��ر ممث��ل قائ��د الثورة االس�لامية ف��ي المجلس االعلى لالم��ن القومي االيران��ي في جانب
آخ��ر من الرس��الة ،ان الش��عب اللبناني االبي والمقاوم بتجاوزه مختل��ف مؤامرات الجبهة الغربية «
العبرية» العربية ومشاركته الواعية في االنتخابات البرلمانية ،قد حقق منجزات مباركة كثمرة
لدماء شهداء المقاومة االبرار ،سيستخدمها في ظل نضجه السياسي في مسار تنمية وتقدم بالده.
واضاف ،من المؤكد ان اس��تمرار المس��ارات القانونية ومش��اركة الش��عب في تحديد مصيره
وبلورة الهيكليات السياسية ،تعد ضمانة لالستقرار واالمن في البلد الصديق والشقيق لبنان.
واك��د ش��مخاني ف��ي خت��ام الرس��الة ،ان الجمهوري��ة االس�لامية االيراني��ة كم��ا ف��ي المراحل
الصعبة والش��اقة الس��ابقة س��تقف الى جانب الش��عب اللبناني وس��يادته النابعة من ارادته وس��تبذل
كل جهودها لديمومة االستقرار واستمرار مسيرة العزة والشموخ للشعب اللبناني االبي.
يذكر ان المقاومة المتمثلة بحزب اهلل وحركة امل والحلفاء واالصدقاء قد حققوا نجاحا
باه��را ف��ي االنتخابات البرلمانية اللبنانية االخيرة ولم تفل��ح كل المحاوالت التي بذلت واالموال
الطائلة التي انفقت لصرف الشعب اللبناني عن احتضان وتاييد مقاومته.

اللواء جعفري :الحرس الثوري ال يقارن بجيوش العالم

اعتبر القائد العام لحرس الثورة االسالمية
الل��واء محم��د عل��ي جعف��ري ب��ان م��ن الخط��أ
مقارن��ة الح��رس الثوري بجي��وش العالم كونه
قوة ثقافية وسياسية وعسكرية وليست عسكرية
فقط .وفي كلمة له يوم الثالثاء خالل مراسم
افتتاح اول مستش��فى تخصصي لطب االس��نان
تاب��ع للح��رس الث��وري ق��ال الل��واء جعف��ري ،إن
اهمي��ة ه��ذه المستش��فى تأت��ي م��ن كونه��ا اول
مستش��فى تخصصي في البالد ورابع مستشفى
ف��ي العال��م من نوع��ه وهو ما يبع��ث على الفخر
للجمهوري��ة االس�لامية االيراني��ة والح��رس
الثوري.
واض��اف ،ان اهتم��ام الح��رس الث��وري
بموض��وع الع�لاج ينب��ع م��ن كون��ه مؤسس��ة
تتمح��ور ح��ول االنس��ان ولي��س المع��دات ويع��د

امي��ركا ،كذلك كانت اج��راءات اميركا بعد الحرب معروفة تماما
بالنس��بة لش��عبنا ،اال ان االج��راء االخي��ر كان تجربة كب��رى أثبتت ان
االميركيين أهل غدر وناقضين للعهود وغير جديرين بالثقة.
ولفت رئيس السلطة القضائية الى ان قائد الثورة االسالمية أكدد
م��رارا خ�لال مختلف اللقاءات على عدم جدارة أميركا بالثقة ،وصرح:
ان المسؤولين المعنيين بذلوا جهودهم ،ولكن على اي حال فإن أميركا
أثبتت انها ليست اهال للوفاء بالعهد ،وتعمل حسب ما تقتضيه مآربها،
وهي في هذا المسار ال يهمها حتى اذا آلت االمور الى الحرب والمجازر.
وتط��رق آمل��ي الريجاني الى انش��اء الجماع��ات االرهابية كداعش
م��ن قب��ل أمي��ركا ،حس��ب اعترافات نفس المرش��حين خ�لال الحمالت
االنتخابي��ة ،ولف��ت ال��ى ان��ه تم مؤخرا نش��ر وثيقة ب��أن كيفية التدخل
االميركي في افغانستان ،حيث تعترف فيها السيدة كلينتون بتجهيز
أميركا لجماعة طالبان وتمويلها بشكل ضخم ضد القوات السوفيتية،
ما ادى الى انهيار االتحاد السوفيتي.
وتاب��ع :انن��ا ف��ي مواجه��ة هكذا حكوم��ات ،علينا ان نفكر بأنفس��نا..
ان ش��عبنا كان وم��ازال متواج��د دوما في الس��احة بقيادة س��ماحة قائد
الث��ورة ..عل��ى المس��ؤولين ان يبذل��وا جهوده��م ليك��ون ه��ذا التواج��د
المستمر مصحوبا ومرتبطا باالقتدار الداخلي.
وقال رئيس السلطة القضائية :ان اميركا تحول اليوم بشكل سافر
اإلطاح��ة بنظ��ام الجمهورية االس�لامية .وفي المقاب��ل علينا ان نتحلى
بالبصي��رة واليقظة ،مضيف��ا ان اميركا واوروبا تحاوالن بش��تى الحيل
إثارة الش��قاق بين الش��عب والمس��ؤولين في حين ان أي شخص مخلص
يعلم ان عليه انه يجب التصدي لهذه الخدع.
وأك��د ان اي��ران الي��وم وبع��د قراب��ة  40عام��ا ،أصحب��ت تلع��ب دورا
ف��ي المنطق��ة والعالم بش��كل أكث��ر اقتدارا م��ن أي وقت مض��ى ..وعلى
الجمهورية االسالمية ان تهتم باقتدارها الداخلي في مواجهة المواقف
العدائي��ة م��ن قب��ل الغ��رب ،وعل��ى المس��ؤولين ان يس��تخدموا الكفاءات
الداخلي��ة بص��دق وأن يثق��وا بالش��عب م��ن اج��ل ح��ل المش��كالت ب��روح
جهادية.
وقال آملي الريجاني :ان العدو يمارس الكثير من الضغوط من أجل
ان تتخلى ايران عن قدراتها الدفاعية والصاروخية ..اال أنه من المؤكد
ان الجمهوري��ة االس�لامية ل��ن تفعل ذلك ،وس��ترفض ه��ذه الضغوط ..
ان اي��ران تمض��ي عل��ى الدرب الصحي��ح بالقيادة الحكيم��ة لقائد الثورة
المعظ��م (م��د ظل��ه العال��ي) ،وس��تتجاوز المش��كالت م��ن خ�لال االم��ل
بالمستقبل واالستفادة من اإلمكانات المادية والمعنوية.

طهران :مشاركة الشعب العراقي في االنتخابات عززت انتصارات الحرب على االرهاب
هن��أ المتح��دث باس��م الخارجي��ة االيران��ي
به��رام قاس��مي االج��راء الناج��ح لالنتخاب��ات
البرلماني��ة ف��ي العراق وقال ان الش��عب العراقي
وعب��ر مش��اركته الناجح��ة ف��ي االنتخابات عزز
المكاسب واالنتصارات الناجمة عن الحرب على
االرهاب.
وقدم قاس��مي تهانيه للعراق حكومة وشعبا
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باالج��راء الناج��ح لالنتخاب��ات البرلماني��ة ف��ي
الع��راق وق��ال ان الش��عب العراق��ي وم��ن خ�لال
مش��اركته ف��ي االنتخاب��ات بره��ن م��ن جدي��د
عزم��ه الراس��خ والوطن��ي عل��ى اق��رار المكاس��ب
واالنتص��ارات الناجم��ة من محارب��ة االرهاب وان
ش��عب ه��ذا البل��د اثب��ت ان��ه وف��ي ظ��ل توصي��ات
المرجعية وعلماء الدين والوحدة الوطنية قادر

على ممارس��ة دور مهم في ارس��اء دعائم استقرار
وامن وازدهار العراق وامن المنطقة.
واض��اف قاس��مي ان الجمهورية االس�لامية
االيراني��ة وعب��ر تاكيده��ا عل��ى اهمي��ة تكريس
تعزيز نهج المش��اركة السياس��ية والشعبية في
الع��راق تعل��ن اس��تعدادها للمس��اهمة في تنمية
واعادة اعمار هذا البلد .

ق��وة ثقافي��ة وسياس��ية وامنية وعس��كرية .وتابع
الل��واء جعف��ري ،ان��ه عل��ى الح��رس االهتم��ام
اكث��ر مم��ا مض��ى بالق��وة البش��رية وان يوس��ع
مح��وره ف��ي مج��ال الق��وة البش��رية المؤمن��ة
والواعية والثورية.
واعتب��ر ان م��ن خصائ��ص الق��وة الثوري��ة،
ش��عبيتها وخدمته��ا للمواطني��ن ،وم��ن الخط��أ
تقليد المنظومات الش��ائعة في العالم واضاف،
ان��ه عل��ى س��بيل المث��ال م��ن الخط��أ مقارن��ة
الح��رس الث��وري مع جيوش العال��م في الجانب
العسكري الن الحرس مؤسسة ثقافية وسياسية
وامنية قبل ان يكون عسكرية.
واك��د الل��واء جعف��ري ب��ان مهم��ة الحرس
الثوري هي صنع االنموذج ،آمال بان تتحول هذه
المستشفى الى انموذج في المنطقة والعالم.

خالل رسالة وجهها  182نائب ًا الى رؤساء
السلطات الثالث:

على املسؤولني التحلي باليقظة
أمام العداء األمريكي
وج��ه  182نائب �اً رس��الة ي��وم الثالث��اء ال��ى
ّ
رؤس��اء الس��لطات الث�لاث دع��وا فيه��ا ليقظ��ة
مسؤولي النظام حيال العداء والحقد الحكومي
االمريك��ي خاص��ة حي��ال الخطوة الجاهل��ة التي
ق��ام بها ترامب عبر انس��حابه من االتفاق النووي
مؤكدي��ن عل��ى ض��رورة تظافر الجه��ود من أجل
االنفتاح االقتصادي وخلق فرص العمل.
وجاء في الرسالة :إ ّن الشعب االيراني تحمل
الصع��اب ف��ي س��بيل إنتص��ار الث��ورة االس�لامية
وصيانته��ا طيل��ة ال 40س��نة المنصرم��ة ُيض��اف
ال��ى ذل��ك دور اإلمام الخميني الراحل طاب ثراه
والتوجيهات الحكيمة لسماحة القائد وتضحيات
المناضلين والشهداء الغيارى.
فما دامت الثورة قد دخلت عقدها الخامس
ف��ي ظ� ّ�ل ظ��روف تتطلب نفس��ية جهادي��ة وثورية
م��ن جان��ب مس��ؤولي النظ��ام وعناي��ة بأولوي��ات
ومتطلب��ات الش��عب فإنن��ا نتوق��ع م��ن جمي��ع
المسؤولين وعلى رأسهم رؤساء السلطات الثالث
اإلهتم��ام به��ذه المتطلب��ات واالولوي��ات لتمضي
الثورة االسالمية في طريقها الى الكمال والرقي
كما مضت سابقاً بل وبسرعة ودقة أكثر .وأعلن
الن��واب خ�لال رس��التهم إس��تعدادهم لصياغة ّ
أي
ق��رارات وتقدي��م الدع��م والم��ؤازرة به��دف خدم��ة
الش��عب بنواي��ا صادقة و تزوي��د الثورة بما يقوّيها
والعم��ل على التنمية الكمي��ة والنوعية للعناصر
الثوري��ة .كم��ا ّ
أك��د الن��واب خ�لال الرس��الة
�اع تتب ّناه��ا جميع
�
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م
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�
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عل��ى ض��رورة وأهم
ٍ
المؤسسات الثورية لنشر روحية التعاون والتفاعل
البن��اء وايج��اد من��اخ تس��وده الوحدة بي��ن أركان
النظ��ام وبي��ن أحزاب��ه السياس��ية بلوغ �اً أله��داف
الث��ورة .وطال��ب الموقع��ون عل��ى ه��ذه الرس��الة
رؤساء السلطات الثالث بالتركيز على االنفتاح
االقتص��ادي وخلق فرص العمل وتس��هيل الحالة
المعيش��ية للش��عب والعناي��ة التام��ة بمكافح��ة
جازم��ة للعناص��ر المس��ببة للفس��اد المال��ي
واالداري فضً�لا عن التخطي��ط الدقيق والعاجل
والمثمر لمواجهة ذكية تتصدى لش��بكة تهريب
الس��لع واالهتمام بالش��ريحة الفقيرة والقرويين
وقاطني ضواحي المدن والمزارعين.

