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مستشار قائد الثورة :الصهاينة بيضوا وجه جناة
التأريخ بجرائمهم

y

التزام ايران بالظروف الجديدة

اك��د مستش��ار قائ��د الث��ورة االس�لامية
عل��ي اكب��ر واليت��ي ،ان م��ا يق��ال بش��ان اع��ادة

ممثل حركة حماس في ايران للوفاق:
y

المجتمع الدولي كشف اليوم وجه أمريكا القبيح

الوفاق /خاص /منى خواسته /نتيجة الظروف الحالية التي
تم��ر به��ا منطقة الش��رق األوس��ط ،وخاصة في فلس��طين ،بذكرى
النكب��ة ف��ي عامها الس��بعين ونقل الس��فارة األمريكي��ة الى القدس،
وكذل��ك صم��ت منظم��ة حق��وق اإلنس��ان تج��اه المج��ازر الت��ي
يرتكبه��ا الكي��ان الصهيون��ي ف��ي غزة مع مس��يرات العودة الس��لمية،
وقت��ل وج��رح المواطني��ن الع��زل وخاص��ة األطف��ال ،وخي��ر نم��وذج
لذل��ك استش��هاد رضيعة فلس��طينية ،أجرت صحيف��ة الوفاق لقا ًء
م��ع الدكت��ور خالد قدومي ممث��ل حركة حماس في ايران ،وفيما
يلي نصه:
س :ما هو رأيكم في نقل السفارة األمريكية الى القدس؟
ج :إن األه��م م��ن نقل الس��فارة هو موضوع اإلعت��راف بالقدس
عاصم��ة للكي��ان الصهيون��ي م��ن قب��ل اإلدارة األمريكي��ة الحالي��ة،
وف��ي الحقيقة يمك��ن التعليق على هذه الخطوة من خالل النقاط
التالية:
او ًال :إن اإلدارة األمريكي��ة ُت ِص��ر عل��ى أن تتخ��ذ موق��ف العداء
تجاه شعبنا الفلسطيني ،فهي اليوم بمثل هذا القرار لم تعد طرفاً
محاي��داً ونزيه��ا ول��م تع��د كغيره��ا أو كس��ابقاتها م��ن اإلدارات
األمريكي��ة الت��ي كانت تدعم الكيان الصهيون��ي بكل ما أوتيت من
معون��ات ومس��اعدات ،ومن المواقف السياس��ية والدبلوماس��ية وفي
المحاف��ل الدولي��ة ،كل هذا يضاف إليه الي��وم في هذه اإلدارة أنها
إتخذت موقفا عدائياً واضحا من شعبنا الفلسطيني.
ثانياً :هذه الخطوة تش � ّكل خرقاً للقوانين الدولية ألن مدينة
القدس من وجهة نظر الشرعية الدولية هي مدينة دولية ،وبالتالي
فإنها تقع تحت احتالل صهيوني ،وقد أكدت المؤسس��ات الدولية
ف��ي أكث��ر م��ن م ّرة ،م��ن اليونس��كو ال��ى المنظمات األخ��رى في أن
المس��جد األقص��ى ومدين��ة الق��دس ذات أص��ول عربي��ة وه��ي أيض��ا
تحت احتالل اسرائيلي وتأتي اإلدارة األمريكية لتنقل سفارتها الى
ه��ذه المدين��ة كعاصمة للكي��ان الصهيوني ،ف��ي مخالفة صريحة
للشرعية الدولية والقانون الدولي.
ثالثاً :وهي نقطة مهمة جدا ،ولألسف الشديد ،فإن ردة الفعل
العربي��ة واإلس�لامية الرس��مية ضعيف��ة للغاي��ة ومس��تهجنة ،وه��ي
دون المس��توى المطل��وب .الموق��ف األساس��ي المطل��وب تجاه هذه
الخطوة من الوس��ط الرس��مي العربي واإلسالمي ،هو على األقل أن
يستخدموا الضغط الدبلوماسي ،بمعنى أن يتم سحب السفراء أو
يتم تخفيض التمثيل الدبلوماس��ي في واش��نطن حيث ال يُعقل أن
تقوم اإلدارة األمريكية بمثل هذه الفعلة المـُــشينة لمدينة القدس
التي ترتبط روحيا بأكثر من  %40من سكان الكون بين المسلمين
والمسيحيين ،وفي كل بساطة يتخذ رئيس متغطرس ال يفهم في

مسيرات العودة ستتواصل حتى تحقيق أهدافها

الدبلوماس��ية وال يحترم األعراف الدولية ،قراراً مثل هذا ،وال نجد
أح��داً يحرك س��اكنا! التحي��ة حقيقة لدولة جن��وب أفريقيا حيث
س��حبت س��فيرها من الكي��ان الصهيون��ي ،والتحية أيض��ا للحكومة
التركي��ة الت��ي طردت الس��فير الصهيون��ي في أنقرة للمغ��ادرة الى
أجل مفتوح واس��تدعت س��فيرها لدى االحتالل .وكذلك التحية
للحكومة اإليرلندية التي سحبت سفيرها من الكيان الصهيوني.

ه��ذه الخط��وات ف��ي اإلتج��اه الصحي��ح ،لكنه��ا تبق��ى خطوات
متواضع��ة ،الخط��وة الحقيقي��ة المطلوب��ة الي��وم ه��ي أن يت��م قطع
العالق��ة م��ع الكي��ان الصهيون��ي وأن يت��م معاقب��ة اإلدارة األمريكية
عل��ى مث��ل ه��ذا الق��رار .نحن ال نري��د حربا مع أمري��كا ،لكن عندما
تأخذ أمريكا موقفاً عدائياً من ش��عوبنا ومن الش��عب الفلس��طيني،
عليه��ا أن تفه��م بأنه��ا أخط��أت في ذلك ولن يتحق��ق ذلك إال من
خ�لال خط��وات عملي��ة ،فاإلس��تنكار وح��ده ال يكف��ي ،يج��ب علين��ا
على األقل أن نضغط دبلوماس��يا واقتصاديا ،ومن هنا أيضاً نحيي
حم�لات المقاطع��ة الش��عبية العظيمة التي تقوم بها ش��عوبنا وهي
حمالت مباركة ،ولكن يجب أن يكون المس��توى الرس��مي متناغماً
م��ع المس��توى الش��عبي ،وأن تتخ��ذ الحكوم��ات خط��وات حقيقي��ة
كالمقاطعات االقتصادية مث ً
ال ،ألن الضغط اإلقتصادي سيش��كل
بالتأكيد ضغطا حقيقياً على اإلدارة األمريكية.
س :الى متى ستتواصل مسيرات العودة وما هو الهدف منها؟
ج :مس��يرات الع��ودة س��تتواصل حت��ى تحق��ق أهدافه��ا ،ويمكن
تلخيصها في النقاط التالية:
اله��دف األول ه��و أن نكس��ر ه��ذه الح��دود المصطنع��ة ،وهن��ا
نذك��ر نقط��ة مهم��ة ج��دا ف��ي القان��ون الدول��ي أن هذا الس��لك أو

االركان االيرانية :بدء العد العكسي النهيار الكيان الصهيوني
اعتبرت هيئة االركان العامة للقوات المسلحة االيرانية بأن العد العكسي النهيار
الكي��ان الصهيون��ي ق��د ب��دأ ،مؤك��دة بان ه��ذا الكيان س��يزول الى االبد في المس��تقبل
غير البعيد.
وف��ي بي��ان أصدرت��ه االربع��اء ،أدان��ت االركان العام��ة للق��وات المس��لحة االيرانية
الخطوة االس��تفزازية والش��يطانية للرئيس االميركي بنقل س��فارة بالده من تل ابيب
ال��ى الق��دس المحتل��ة .واض��اف ،ان ق��رار امي��ركا المثي��ر للفتن��ة بنق��ل س��فارتها الى
الق��دس واالعت��راف ب��ه عاصم��ة للكي��ان الصهيون��ي قد كش��ف امام العالم م��رة اخرى
طبيعة هذه الحكومة االجرامية في اثارة الشغب وزعزعة االمن في المنطقة.
وتاب��ع البي��ان ،ان الخط��وة الوقح��ة التي اقدم عليه��ا ترامب تزامنا م��ع يوم النكبة
والذك��رى الس��بعين لتاس��يس الكيان الصهيون��ي اللقيط واحتالل فلس��طين ،وخالفا
لتص��ور المخططي��ن ل��ه ،ل��ن تؤدي الى ترس��يخ الركائز الهش��ة وعديم��ة الجذور لهذا
الكي��ان ب��ل س��تكون الدم��اء الطاه��رة للش��هداء والمجاهدي��ن الفلس��طينيين خاص��ة
االطفال والنس��اء والش��يوخ االبرياء بش��رى لنمو واتس��اع انتفاضة الشعب الفلسطيني
ضد هذه الخطوة العدوانية.
واستهجن البيان الصمت المميت لالوساط الدولية والحكومات االسالمية تجاه
المجازر المرتكبة ضد الش��عب الفلس��طيني االعزل والمظلوم والتي ادت الى استشهاد
اكث��ر م��ن  60ش��خصا وج��رح نحو  3آالف اخري��ن (منذ يوم االثنین ذك��رى النكبة)
واض��اف ،ان الع��د العكس��ي النهيار الكي��ان الصهيوني المتهرئ قد بدأ والش��ك ان هذا
العمل االجرامي سيساعد في تالحم ووحدة الشعوب االسالمية والداعية للحق ،وبناء
على الوعد االلهي ،سيزول هذا الكيان االحتاللي الى االبد في المستقبل غير البعيد.

الخ��ط الزائ��ل ال��ذي وضع��ه الكي��ان الصهيوني في س��بتمبر 2005
 ،ه��و عب��ارة ع��ن س��لك ف��رض بالقوة ،ولي��س حدودا دولي��ة معترف
به��ا ،وال يوج��د أي ق��رار دول��ي يعت��رف به��ذا ،وبالتال��ي تخط��ي هذا
الس��لك هو عبارة عن حق من حقوقنا ،الفلس��طينيون س��يقطعون
ه��ذا الس��لك وس��يذهبون إل��ى قراه��م ومدنه��م وال أحد ف��ي العالم
يمك��ن أن يق��ول أنه��م يتج��اوزون ،ب��ل ه��م يمارس��ون حقوقهم كما
ذكرت بمنطق سلمي .والهدف اآلخر هو فك الحصار عن شعبنا
الفلسطيني في غزة ،مليوني فلسطيني منذ قرابة  12سنة يقعون
تحت الحصار ،وبدون أي س��بب ،وإن األش��قاء في مصر يش��اركونا
ف��ي دع��م هذه المس��يرات من خالل فتحهم للمعب��ر .الهدف الثالث
هو أننا اليوم في هذه المس��يرات نرد على ما س��ميت بصفقة القرن
الت��ي ابتدعه��ا الرئي��س دونالد ترام��ب ،فهذه المس��يرات صفعة في
وجه هذه الصفقة التي ال يمكن لها أن تمر في القدس وفلسطين.
كل فلسطين محتلة وأؤكد أن مدينة القدس هي مدينة محتلة،
فه��ي أخ��ت الخلي��ل وياف��ا وحيف��ا ،وال يمك��ن لن��ا أن نقب��ل بوج��ود
اإلسرائيلي في كل فلسطيننا.
س :م��ا رأيك��م بازدواجي��ة المعايي��ر األمريكي��ة تج��اه موض��وع
حق��وق اإلنس��ان ف��ي ظل المج��ازر الت��ي يرتكبها الكي��ان الصهيوني
في غزة؟
ج :ه��ذا س��ؤال مه��م ج��دا ،واس��محي ل��ي أن ألخ��ص تقدي��ر
الموق��ف ف��ي العناوي��ن التالي��ة :أوال :اإلدارة األمريكي��ة الحالي��ة
تري��د أن تص �دّر أزماته��ا الداخلية الى الخارج على حس��اب ش��عوبنا
في فلسطين ،سوريا ،العراق ،اليمن ،افغانستان ،وباكستان ،وفيما
يلين��ا ف��ي فلس��طين ،فق��د وع��د ترام��ب خ�لال حملت��ه اإلنتخابي��ة
بنق��ل س��فارته ،ونقله��ا بالرغ��م م��ن أن ه��ذه الخط��وة تمث��ل خرق �اً
للقانون الدولي وانتهاكاً للحقوق المشروعة لشعبنا الفلسطيني
المظلوم .النقطة الثانية :هذه الخطوة تش��كل رس��الة واضحة لكل
م��ن يدع��ي أن أمري��كا يمك��ن أن تك��ون صديق��ة للمنطق��ة ،أنظ��روا
إليه��ا فهي تتص��رف بطريقة رجل العصابات ،فه��و يتحدث تارة عن
م��ا يس � ّمى بالس�لام ف��ي المنطق��ة وف��ي نفس الوق��ت يدع��م كياناً
قات� ً
لا لألطف��ال ويق��ف بجان��ب ه��ذا الكيان ال��ذي هو س��بب الخلل
األمني في العالم كله .والنقطة الثالثة :شعبنا الفلسطيني يقف
اآلن ف��ي خ��ط الدف��اع األول ف��ي وجه أكب��ر تهديد لألم��ن القومي
الجمع��ي العرب��ي واإلس�لامي ،وه��و الكيان الصهيوني ،هذا الش��عب
الفلس��طيني يجب علينا أن ندعمه بكل ما أوتينا من قوة ،عس��كريا
وسياس��يا ودبلوماس��يا ،وفي نفس الوقت أن يتم محاس��بة كل من
يح��اول أن يغتص��ب حقوق��ه وأن يت��م معاقب��ة كل م��ن يح��اول أن
ينتهك هذه الحقوق وعلى رأسهم اليوم اإلدارة األمريكية الحالية
ويج��ب علين��ا أن نتص��رف عل��ى مس��توى المس��ؤولية ،ففلس��طين
والقدس تستحق منا أكثر من ذلك.

اجمللس التنسيقي لإلعالم اإلسالمي :نقل السفارة األمريكية
خطوة خبيثة مناهضة للسالم
ن��دد المجل��س التنس��يقي لالع�لام االس�لامي ي��وم االربع��اء بالمجزرة الت��ي إرتكبه��ا الصهاينة بحق الش��عب
الفلس��طيني مؤكداً على أ ّن نقل الس��فارة األمريكية الى القدس تعتبر خطوة خبيثة مناهضة للس�لام ومضادة
للحرك��ة الرامي��ة ال��ى تحري��ر الق��دس .وج��اء ف��ي البي��ان ال��ذي أص��دره المجلس ي��وم االربع��اء :إن نقل الس��فارة
األمريكية الى القدس الشريف واالعتراف الرسمي بالقدس كعاصمة للكيان الصهيوني المزيف والجالد والقاتل
لألطفال في الذكرى الس��بعين لزرع الغدة الس��رطانية االس��رائيلية في قلب العالم االسالمي هي جميعاً بمثابة
سجله التاريخ في صفحاته .وأضاف البيان بأ ّن الشعب الفلسطيني بات اليوم يتطلع الى ردود فعل
يوم نكبة جديد ّ
الشعوب والحكومات والمؤسسات الدولية بعد هذه المصيبة النكراء التي عانى منها الفلسطينيون والمجازر التي
ارتكبه��ا الصهاني��ة بحقه��م خالل تظاهرات ذكرى يوم النكبة والتي اقيم��ت في قطاع غزة .وخاطب البيان الكيان
الصهيون��ي وداعمي��ه م��ن الع��رب والغرب قائ ً
ال :عليكم أن تعلموا جيداً بأ ّن نقل الس��فارة االمريكية الى القدس هو
خطأ كبير اس��تراتيجي ال جدوى منه جاء إثر الهزائم المخزية التي لحقت بكم طيلة الس��نوات المنصرمة من
جانب جبهة المقاومة خاصة تلك التي أخزتكم في سوريا والعراق وأخيراً في المشهد االنتخابي اللبناني.

لجنة حقوق اإلنسان التابعة للسلطة القضائية:

االدارة األميركية هي املتهم الرئيس في إبادة
الشعبالفلسطيني

أك��دت لجن��ة حق��وق اإلنس��ان التابع��ة
للس��لطة القضائي��ة في بي��ان أصدرته بمناس��بة
ذك��رى النكب��ة ،أك��دت ان االدارة االميركي��ة
الت��ي اعطت الضوء االخض��ر للكيان الصهيوني
إلبادة النساء واألطفال الفلسطينيين عبر فتح
س��فارتها ف��ي الق��دس ه��ي المته��م الرئي��س ف��ي
ه��ذا المج��ال .وأضاف��ت لجن��ة حقوق اإلنس��ان،
في بيانها ان قطاع غزة كان ساحة إلستعراض
وحش��ية الق��وات العس��كرية الصهيوني��ة واإلبادة
الجماعية للفلسطينيين.
وتابع��ت لجن��ة حق��وق اإلنس��ان ان اإلب��ادة
الوحش��ية ل �ـ 61مدني��ا فلس��طينيا بم��ن فيه��م
ع��دد م��ن االطف��ال احده��م لم يك��ن يتج��اوز ال
 8أش��هر ال��ى جان��ب إصاب��ة م��ا يزيد ع��ن 2700
مواط��ن فلس��طيني ،أدم��ت قلب كل إنس��ان حر
ف��ي العال��م وان المتهمي��ن االخري��ن ف��ي ه��ذه
الجريمة البش��عة هم الحكومات الغربية وبعض

الكيان��ات المس��تبدة ف��ي المنطق��ة الذي��ن زادوا
الكي��ان اإلس��رائيلي ،ه��ذه الغ��دة الس��رطانية
وحشية ووقاحة.
واعلنت لجنة حقوق اإلنس��ان تضامنها مع
الش��عب الفلس��طيني المضطهد مطالبة كافة
المنظم��ات واألوس��اط اإلقليمي��ة والدولي��ة
بف��رض الضغ��وط عل��ى الكي��ان الصهيون��ي
الغاصب إلنهاء قمع وإبادة الش��عب الفلسطيني
وتقدي��م ق��ادة ه��ذا الكيان كمجرم��ي حرب الى
المحاك��م المعنية .كم��ا طالبت لجنة حقوق
اإلنسان جميع الشعوب اإلسالمية والمتطلعين
للحري��ة ف��ي أرج��اء العال��م باالحتج��اج عل��ى
إب��ادة الفلس��طينيين عب��ر تنظي��م المظاه��رات
والتجمع��ات اإلحتجاجي��ة وإدان��ة التص��رف
الخبي��ث والمناه��ض للقان��ون الدول��ي
لحكوم��ة ترام��ب ف��ي نق��ل الس��فارة األمريكي��ة
الى القدس .

مؤكد ًا أن التهديدات التي تواجه ايران مصدرها خارج املنطقة

اللواء صفوي :إقتدار ايران اليوم هو عامل الردع
الرئيسي لالعداء
y

لن نخضع لمحاوالت الغرب لربط

المفاوضات او تعديل االتفاق النووي بانه اوهام
امريكية؛ مصرحا ان الجمهورية االس�لامية لن
تواف��ق عل��ى اضاف��ة او ح��ذف اي ش��يء م��ن هذا
االتفاق.
وف��ي تصري��ح للصحفيي��ن عل��ى هام��ش
إستقباله عددا من اساتذة الجامعات في سوريا،

ق��ال واليت��ي ان��ه ينبغ��ي تنفي��ذ االتف��اق النووي
وفقا للصيغة المتفق عليها قبل عامين.
وش��دد عل��ى ان الجمهوري��ة االس�لامية ل��ن
تخض��ع لمح��اوالت ال��دول االوروبي��ة وامري��كا
الرامي��ة ال��ى رب��ط الت��زام اي��ران بالظ��روف
الجدي��دة وبم��ا يش��مل الق��وة الصاروخي��ة الت��ي

تش��كل اهم االسلحة الدفاعية للبالد أو محاولة
تقويض نفوذ ايران في المنطقة.
ولف��ت الى ان ال��دول االوروبية لديها فرصة
قصيرة لكي تبره��ن التزامها بالقوانين الدولية
والقب��ول باالتف��اق الن��ووي؛ مضيف��ا ل��و ق��ررت
(ه��ذه ال��دول) ان تضيف ش��رطا او اي ش��يء اخر
الى االتفاق النووي او طالبت بش��روط ال توافق
عليه��ا اي��ران ،ف��إن ذل��ك س��يكون مرفوض��ا م��ن
جانب الجمهورية االسالمية قطعا.
وردا على جرائم الكيان الصهيوني االخيرة
في فلس��طين ،ق��ال واليت��ي ان الصهاينة ييضوا
وجه جناة التاريخ بجرائمهم؛ مضيفا ان الشعب
الفلس��طيني وبفض��ل قدرات��ه وحماس��ه جس��د
صمودا مستداما في مواجهة هذا الكيان.
واك��د عض��و مجم��ع تش��خيص مصلح��ة
النظام ان مقاومة المس��لمين ستلزم االمريكان
والصهاينة في نهاية المطاف على التراجع.
ولف��ت ال��ى نق��ل الس��فارة االمريكي��ة ال��ى
الق��دس المحتل��ة؛ مؤك��دا ان ه��ذا االج��راء
يتع��ارض مع كافة القواني��ن والمبادئ الدولية
وايض��ا ق��رارات مجل��س االم��ن التاب��ع لالم��م
المتحدة.
وف��ي مع��رض االش��ارة الى موق��ف ايران من
تهدي��دات الكي��ان الصهيون��ي االخي��رة ،اك��د
واليتي ان الكذب يشكل اهم ميزات رئيس الوزراء
الحاق��د والس��اذج بنيامي��ن نتنياه��و؛ الفت��ا الى
التصريح��ات االخي��رة لالمي��ن الع��ام لحزب اهلل
السيد حسن نصر اهلل ،وقال انه في حال تجرأت
اس��رائيل ان تش��ن هجوما جديدا على س��وريا او
اس��تهدفت (مواق��ع) دول المقاوم��ة ،س��تلقي ردا
اكثر صالبة مما حدث في الجوالن.
كم��ا هن��أ واليت��ي بنج��اح االنتخاب��ات
النيابي��ة ف��ي الع��راق؛ مؤك��دا ض��رورة االمتثال
لرغبة الشعب العراقي في هذا االطار.
وفي هذا السياق اشاد بجهود قوات الحشد
الش��عبي والجيش العراقيين التي س��اعدت على
اجراء االنتخابات في اجواء مناس��بة في جميع
انحاء هذا البلد.
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ق��ال المستش��ار األعل��ى
للقائ��د العام للقوات المس��لحة
اإليراني��ة اللواء يحي��ي صفوي،
ي��وم االربع��اء ،ان اقت��دار اي��ران
الي��وم هو عام��ل الردع الرئيس��ي
لالع��داء .وف��ي كلمة ل��ه خالل
اجتم��اع تحلي��ل عملي��ات «بي��ت
المق��دس» ف��ي مرك��ز وثائ��ق
وأبح��اث الدف��اع المق��دس ،ان
التهدي��دات الت��ي تواج��ه اي��ران
الي��وم مصدرها خ��ارج المنطقة
النن��ا ال ن��رى أي بل��د بج��وار
ايران يش��كل لوحده تهديدا لها،
لذل��ك ان الق��وى الكب��رى كأمريكا هي التي تش��كل تهدي��داً .وأض��اف ،ان االمريكيين بعد الهزيمة
في العراق وافغانس��تان اعتمدوا في اس��تراتيجيتهم العس��كرية على أن أمريكا لن تبدأ حرباً اخرى
كحربي العراق وافغانستان ،لذلك ستكون الحروب المقبلة قصيرة المدة وشديدة للغاية.
واكد اللواء صفوي ان عوامل االقتدار الوطني االيراني هي الشعب والقوات المسلحة االيرانية،
قائال ،ان قدرتنا بلغت مستوى شكل فيها االقتدار عامل ردع ،ان قدرتنا السياسية والعسكرية تزايدت
خالل االعوام الماضية في مواجهة امريكا والصهاينة.

داعي ًا دول العالم إلنقاذ التعددية في النظام الدولي

خرازي :أميركا ع ّرضت التعددية العاملية للخطر
اك��د رئي��س المجل��س االس��تراتيجي
للعالق��ات الخارجي��ة االيرانية كم��ال خرازي
ب��ان سياس��ات الرئي��س االميرك��ي المتف��ردة
تع � ّرض للخطر سياس��ات التعددي��ة في النظام
الدول��ي بش��دة .ج��اء ذل��ك ف��ي تصري��ح ادل��ى
ب��ه خ��رازي ال��ذي ي��زور فرنس��ا للمش��اركة في
ملتقى قادة من اجل السالم خالل جلسة اسئلة
واجوب��ة عقدت مع الطلب��ة الجامعيين لمعهد
العلوم السياسية الفرنسية.
واش��ار خ��رازي ال��ى خ��روج امي��ركا م��ن
االتف��اق الن��ووي م��ع اي��ران ،وكذل��ك م��ن
اليونسكو ومعاهدة باريس للمناخ ،معتبرا هذه
االجراءات مؤش��را لمتابعة السياس��ات المبنية
على التفرد من جانب االدارة االميركية.
ودع��ا دول العال��م النق��اذ التعددي��ة ف��ي
النظام الدولي واكد اتخاذ سياسة واحدة إزاء
خروج اميركا من االتفاق النووي.
واك��د بان اي��ران نف��ذت تعهداتها كاملة

ف��ي اط��ار االتف��اق الن��ووي لكنه��ا ل��م تتمت��ع
بمزياه��ا تماما نظرا للعراقيل االميركية لذا
فان��ه م��ع خروج اميركا م��ن االتفاق ،اصبحت
القضي��ة تتعلق بق��درة االوروبيي��ن على تقديم
الضمان��ات الالزمة لتنفي��ذ تعهداتهم من اجل
االستمرار في االتفاق.
واعتب��ر خ��رازي الهج��وم االميرك��ي على
العراق وافغانس��تان وس��وريا من االمثلة البارزة
للسياس��ات المتف��ردة الت��ي تق��وم به��ا االدارة
االميركي��ة ،م��ا ادت ال��ى ن��زوح اع��داد كبي��رة
نح��و س��ائر المناط��ق ومنه��ا اي��ران واوروب��ا
وكذل��ك ف��ان احت�لال فلس��طين م��ن قب��ل
الكي��ان الصهيون��ي ادى ال��ى ن��زوح اكث��ر م��ن
 4ماليي��ن م��ن ابن��اء الش��عب الفلس��طيني الى
سائر الدول .وأدان خرازي المجزرة الصهيونية
االخيرة ضد الش��عب الفلس��طيني يوم االثنين
(ف��ي ذك��رى النكب��ة) وقال ،ان من حق الش��عب
الفلسطيني العودة الى ارضه ودياره.

نائب رئيس الجمهورية :الشعب االيراني تجاوز ظروفا
أكثر صعوبة من الفترة الحالية
أك��د النائ��ب االول لرئي��س الجمهوري��ة االس�لامية االيرانية ،أن محاول��ة اميركا فرض
الحظر على ايران ناجمة من جهلها بقدرات الشعب االيراني.
وقال اسحاق جهانغيري ان تتصور أميركا أنها من خالل فرض الحظر يمكنها ان تمنع
دخ��ول المع��دات ال��ى ايران ،فذلك ناجم من عدم معرفتها بق��درات ايران وموقعها الجغرافي
الن هناك  15بلدا محيطة بإيران ،فهل بإمكان أميركا ان تسيطر على كل الحدود االيرانية
كلها؟ ولفت جهانغيري الى المجزرة التي ارتكبها الكيان الصهيوني والتي راح ضحيتها 60
ش��هيدا وأكث��ر م��ن  2000مصاب��ا ،من الفلس��طينيين المدنيين الع��زل المحتجين على نقل
الس��فارة االميركي��ة ال��ى القدس ،األمر الذي س��يضاعف الكراهية في العالم االس�لامي ضد
أميركا والكيان الصهيوني ،منتقدا محاولة بعض الحكام في الدول االسالمية التنسيق مع
الكيان الصهيوني خالل هذه الفترة.
وبش��أن الحظر االميركي ،ش��دد النائب االول للرئيس االيراني على ان الش��عب االيراني
تج��اوز ظروف��ا أكث��ر صعوب��ة م��ن الفت��رة الحالي��ة ،وكان أصعبه��ا الح��رب المفروض��ة حيث
ش��اركت فيه��ا تقريب��ا جمي��ع ق��وى العال��م ض��د اي��ران ..اال ان الش��عب االيران��ي اجت��از كل
هذه االختبارات بش��موخ .وأش��ار الى القدرات العديدة إليران في إنش��اء المصانع والمحطات
والمنص��ات النفطي��ة الضخم��ة ،وق��ال ان ه��ذه الق��درات تبرز اكث��ر في قس��م الصناعات ،ففي
تقني��ة النان��و تعتب��ر م��ن ال��دول القليلة ف��ي العالم الت��ي تتمتع به��ذه القدرات ،كم��ا اننا من
الدول االولى في انتاج االدوية في قسم التكنولوجيا الحيوية.

جميع االيرانيني يمكنهم الحصول على التأشيرة في مطار مسقط
قال س��فير الجمهورية االس�لامية االيرانية لدى س��لطنة عمان ان
جمي��ع االيرانيي��ن بامكانهم الحصول على التأش��يرة في مطار مس��قط
وليسوا بحاجة الى اصدارها مسبقا.
واض��اف حج��ة االس�لام ن��وري ش��اهرودي ف��ي حدي��ث لمراس��ل ارن��ا

لالس��ف هن��اك بع��ض الجه��ات تح��اول الترب��ح م��ن المس��افرين تح��ت
عن��وان اص��دار وثيقة س��فر او تأش��يرة الدخ��ول الى عمان .ودعا الس��فير
ش��اهرودي بع��ض ش��ركات الخط��وط الجوية الت��ي امتنع��ت حتى االن
عن قبول المسافرين الذين لم تختم جوازات سفرهم بتأشيرة الدخول

الى عمان ،الى االخذ بنظر االعتبار التس��هيالت الجديدة التي تقدمها
الس��لطنة للمس��افرين االيرانيي��ن .وق��ال ان مبل��غ تأش��يرة الدخ��ول الى
ُعم��ان لاليرانيي��ن ال ي��زال بقيم��ة  20ري��اال عماني��ا وان عملي��ة تس��عير
العملة يمكن ان تتم في المطار نفسه.

