فصائل املقاومة ترد على قرار
الكونغرس :تدخل أميركي
سافر في الشأن العراقي

ليلة القدر خري من ألف شهر

نعزي األمة االسالمية بذكرى
استشهاد امرياملؤمنني االمام علي (ع)
وبذكرى رحيل مفجر الثورة
االسالمية االمام اخلميين (رض)

انتشار قوة عراقية
ومستشارين
أمريكيني على
الحدود مع سوريا
3
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بمناسبة حلولها يوم غد االثنني ..واالحتفال بها عند مرقد سماحته بخطاب قائد الثورة

y
y

اقامة مراسم ذكرى رحيل مفجر الثورة االسالمية في كربالء المقدسة وبيروت والعديد من دول العالم
هذه االيام تعيد لألذهان انتفاضة االمام الذي أحيا بها االسالم االصيل وبث روح المقاومة في الشعوب الحرة

y

القناعة بالكفاءة والقوة الذاتية أهم تراث تركه االمام الخميني (رض)

y

الحرس الثوري :ال هواجس أمنية في مراسم ذكرى رحيل االمام الخميني (رض)

حييي ابناء الشعب االي��ران��ي يف احن��اء البالد ي��وم غد
ذكرى رحيل قائد الثورة االسالمية ومؤسس اجلمهورية
االسالمية ،ويف طهران ستقام هذه املراسم عصرا خبطاب

صالحي :تطبيق مقترحات واليتي ستثبت جدية ايران تجاه
نقض ترامب لإلتفاق النووي

املتحدث باسم الحرس الثوري:

لم ولن نبحث مع األوروبيني قدرات إيران الدفاعية والصاروخية
y
y
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رئيس اللجنة الثورية
مخاطبا قوى العدوان:
ستندمون على مغامراتكم
في الساحل قريب ًا

وك��االت  -توعدت القوات املسلحة
اليمنية :اإلمارات بشن هجمات مكثفة
ضدها متعهدة بأن أبوظيب ستكون يف
مرمى الصواريخ اليمنية.
وق � ��ال ال��ن ��اط ��ق ال ��رمس ��ي ل �ل �ق��وات
امل�س�ل�ح��ة ال�ي�م�ن�ي��ة ال�ع�م�ي��د ال��رك��ن
شرف لقمان يف حديث لوكالة (سبأ)
ال�ي�م�ن�ي��ة :إن أب ��وظ�ب�ي مل ت �ع��د آم�ن��ة
بعد ال�ي��وم وإن�ه��ا يف مرمى الصواريخ
اليمنية.
ودع� ��ا ل �ق �م��ان امل�س�ت�ث�م��ري��ن يف دب��ي
وأب��وظ�بي إىل أخ��ذ ه��ذه التصرحيات
على حممل اجل��د ،وأك��د أن تصعيد
اإلم ��ارات يف الساحل الغربي سيقابل
بتصعيد أق��وى وغ�ير متوقع م��ن قبل
اجليش واللجان الشعبية.
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املفوضية االوروبية :على اوروبا الدفاع عن اإلتفاق النووي مع ايران
انسحاب اميركا من اإلتفاق النووي ال يصب في مصلحة السالم العالمي

اإلتفاق النووي غ ّير وجهة نظر اجملتمع الدولي تجاه ايران
سنحبط مؤامرات اميركا بتالحم الحكومة والبرلمان والشعب
وباعتماد الطاقات واالمكانيات الداخلية

اكد رئيس املفوضية االوروبية جان كلود يونكر على ضرورة دفاع االحتاد االوروبي عن اإلتفاق
النووي مع ايران.
وقال يونكر ،يف تصريح لصحيفة (هانوفرشه الغماينه) االملانية ،ان انسحاب امريكا من اإلتفاق
النووي مع ايران ال يصب يف مصلحة السالم العاملي وحنن باعتبارنا من خمططي هذا اإلتفاق
ينبغي لنا الدفاع عنه.
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y

سياسات ايران االقليمية هي
امتداد للسياسة الداخلية وتعتمد
تعزيز هامش االمن القومي
وضمان المصالح والقيم
االنتخابات البرلمانية في لبنان
والعراق تحمل رسائل استراتيجية
واضحة تماما ،وهو دعم شعبي
البلدين لتيار المقاومة

y

أكد ممثل قائد الثورة أمني اجمللس
األعلي لألمن القومي ،علي مشخاني،
يف ح��وار اجرته معه صحيفة (ش��رق)
االيرانية ان مجهورية إيران اإلسالمية

مهما ك��ان��ت التضحيات ،وسنجعل
من سهول تهامة ومياه البحر األمحر
م� �ق�ب�رة ل� �ل� �غ ��زاة احمل��ت� �ل�ي�ن وم��دف �ن��ا
ألطماعهم االستعمارية اليت حياولون

حتقيقها يف الساحل الغربي للبالد.
وت��وع��د وزي ��ر ال��دف��اع ،ق��وى ال�ع��دوان
وأذن��اب �ه��ا ب �ض��رب��ات س��اح�ق��ة وم��دم��ره
ليس فقط يف الساحل الغربي بل ويف

كل مكان تتواجد فيه ،وق��ال :أب��واب
جهنم ستكون مفتوحة يف وجه الطغاة
املعتدين.

مساعد رئيس الجمهورية في الشؤون البرملانية:

شمخاني :أمن سوريا امننا ..وصون استقرارها إنجاز اليران

تعترب أمن سوريا مبثابة أمنها ولذلك
فإن صون استقرار سوريا يعترب اجنازا
إليران أيضاً.

ون �ف��ى ل �ق �م��ان م ��ا ت �ت��داول��ه وس��ائ��ل
اإلع �ل��ام ال �ت��اب �ع��ة ل�ت�ح��ال��ف ال �ع ��دوان
السعودي حول انتصارات وهمية.
وق��ال :إن اجليش واللجان الشعبية
إستعادوا كافة املواقع وجيري حاليا
حترير مناطق حيس واخلوخة ،الفتا
إىل أن املناطق واجل��زر اليت تتمركز
ف�ي�ه��ا ق ��وى ال� �ع ��دوان ل ��ن ت �ك��ون آم�ن��ة
وستكون مقربة هلم.
ب� ��دوره ،ت�ع� ّه��د وزي ��ر ال��دف��اع اليمين
اللواء الركن حممد ناصر العاطفي
ب �ش� ّ�ن (ض ��رب ��ات س��اح �ق��ة) ع�ل��ى ق��وات
ال�ت�ح��ال��ف ال�س�ع��ودي وحت��وي��ل البحر
األمحر مقربة هلا.
وق ��ال العاطفي :إن أب�ط��ال ال�ق��وات
املسلحة وال �ل �ج��ان الشعبية وال�ق��وى
اجمل �ت �م �ع �ي��ة امل� �س ��ان ��دة هل � ��م ،ي�ق�ف��ون
ب��امل��رص��اد ،ض��د ق��وى ال�ش��ر وال �ع��دوان،
دفاعا عن حمافظة احلديدة والساحل
التهامي ومينائه احليوي الذي يشكل
شريان احلياة للشعب اليمين.
وأض� � � ��اف ال� �ع ��اط� �ف ��ي :ه� � ��ذا خ �ي��ار
اس�ترات �ي �ج��ي وط�ن�ي ال مي�ك��ن جت ��اوزه

وق� � ��ال :م ��ن ال� ��واض� ��ح ان ال �ت �ع��اون
االس�ت�رات��ي��ج ��ي ال �ط ��وي ��ل االم � ��د بني
ال�ب�ل��دي��ن وم �س��اع��دة بعضهما بعضا

يف ظ� ��روف األزم � ��ات ،أدى اىل تنامي
ال�ث�ق��ة امل�ت�ب��ادل��ة ب�ين ش�ع�بي البلدين
وحكومتيهما ،وه ��ذا اجن ��از مهم آخر
جيب االحتفاظ به.
واك��د ام�ين اجمللس األعلى لألمن
ال �ق ��وم ��ي ان ال � �ق� ��درات ال �ص��اروخ �ي��ة
االيرانية مت تصميمها وفقا لتجربة
ال ��دف ��اع امل �ق ��دس وم� ��دى ال �ت �ه��دي��دات
اليت حتدق بالبالد وهي ق��درات رادعة
ودف ��اع� �ي ��ة مت ��ام ��ا يف اط � ��ار ال �ع �ق �ي��دة
الدفاعية االيرانية.
وتابع :إن سياسات اي��ران االقليمية
هي امتداد للسياسة الداخلية واملبنية
ع �ل��ى ت �ع��زي��ز ه��ام��ش االم� ��ن ال�ق��وم��ي
وض �م��ان امل �ص��احل وال �ق �ي��م االس��اس�ي��ة

ل �ل �ن �ظ��ام .واش� � ��ار اىل ال� ��ذرائ� ��ع ال�تي
اختذتها امريكا لالنسحاب من اإلتفاق
النووي ،معتربا انها نامجة عن جناح
اي��ران يف تطوير الصناعات العسكرية
ع�بر االس �ت �ف��ادة م��ن م �ق��وم��ات ال�ق��وة
وسعي الدول املنافسة واملناوئة اليران
لوضع قيود على قدراتها.
وتابع قائال :إن حمور سياسات ايران
االقليمية يقوم على اس��اس معارضة
ت� ��واج� ��د ال � � ��دول االج �ن �ب �ي ��ة امل ��زع ��زع
ل�لاس�ت�ق��رار يف امل�ن�ط�ق��ة وال ��دف ��اع عن
الشعوب املظلومة ومكافحة االرهاب.
ورأى مشخاني :إن نتائج االنتخابات
ال�برمل��ان�ي��ة يف ل�ب�ن��ان وال� �ع ��راق حتمل
رسائل اسرتاتيجية واضحة متاما ،وهو
دعم شعيب البلدين لتيار املقاومة
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y

ق��ال املتحدث باسم احل��رس الثوري العميد
رمضان شريف ،مل ولن نبحث مع األوروبيني
قدرات إيران الدفاعية والصاروخية وهي ٌ
خط
أمح��ر بالنسبة لنا وبالتالي ل��ن يتم فتح أي
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الجيش اليمني :ابوظبي لم تعد آمنة بعد اليوم ..وستكون في مرمى صواريخنا

y

اسلحتنا الدفاعية لضمان أمن
بالدنا وشعبنا ولحماية حلفائنا أيض ًا
مسيرات العودة زادت من
ارادة الشعب االيراني لدعم
الفلسطينيين ومؤازرتهم

نافذة حوار حوهلا .وأض��اف شريف يف حديث
للميادين بانه وفقاً للتجارب املاضية ال بد أن
نهتم بقدراتنا الدفاعية الرادعة كي نضمن
أمن البالد وشعبنا .وتابع أسلحتنا الدفاعية
ستكون حلماية حلفائنا أيضاً ولن نتنازل أبداً
عن تقويتها وتعزيز دقتها وسرعتها.
ويف سياق آخ��ر تابع شريف الفلسطينيون
بلغوا من القوة ما يغنيهم عن تلقي الدعم من
اخل ��ارج ،واجليل الفلسطيين ال��راه��ن وخالفاً
ل�لأج �ي��ال ال �س��اب �ق��ة ب ��ات ي�ع�ت�م��د ع �ل��ى نفسه
ومسريات العودة خري دليل على ذلك.

التتمة يف الصفحة 11

إع�ت�بر رئ�ي��س االرك� ��ان ال�ع��ام��ة ل�ل�ق��وات املسلحة االي��ران�ي��ة
اللواء حممد باقري ،الثورة االسالمية ضلعاً جديداً يف هندسة
القوة العاملية ،مؤكدا بان املعركة الرئيسية لنظام اهليمنة
واالس�ت�ك�ب��ار ب�ق�ي��ادة ام�يرك��ا ال�ش��ري��رة ض��د ال �ث��ورة االسالمية
واجلمهورية االسالمية االيرانية قد بلغت مرحلة مصريية يف
منعطف تارخيي كبري.
جاء ذلك يف رسالة وجهها اللواء باقري على اعتاب ذكرى
رح �ي��ل االم� ��ام اخل�م�ي�ني (رض) ( 4ح ��زي ��ران  )1989وذك ��رى
انتفاضة  15خرداد ( 5حزيران /يونيو  1963ضد النظام امللكي
البائد) ويوم القدس العاملي الذي يصادف اجلمعة االخرية من
شهر رمضان املبارك.
وأش��ار اىل احياء ذك��رى انتفاضة  15خ��رداد وذك��رى رحيل
االم��ام اخلميين ،مؤكدا بانه ورغ��م أحقاد وف�تن اع��داء الثورة
االسالمية املتواصلة ،تتجلى اهداف االمام الراحل وقائد الثورة
االمام اخلامنئي يف العامل حتى يف قلب اوروبا وامريكا وتركت
تأثريات كبرية واعجازية يف اجملتمع البشري.
واملعب جدا تبيني
واعترب اللواء باقري ان من الضروري وامللهم ّ
موقع الثورة واجلمهورية االسالمية اليوم يف عامها االربعني
خاصة جليل الشباب وناشئة الثورة الذين يتعرضون هلجمات
افرتاضية وحقيقية من قبل االمرباطورية االعالمية والدعائية
املعادية.
ول �ف��ت اىل ان ال��ث ��ورة االس�لام �ي��ة مل جت�ع��ل قبلتها ال�غ��رب
الليربالي الدميقراطي وال الشرق املاركسي الشيوعي بل الكعبة
واالسالم احملمدي االصيل ،وبكسرها القطبية الثنائية يف العامل
تربز االن كضلع جديد يف هندسة القوة العاملية وقد أفشلت
آمال االمريكيني بعد انهيار االحتاد السوفييت السابق الذين
كانوا حيلمون بـ (القرن االمريكي اجلديد) و(الشرق االوسط
اجلديد) لتطرح نفسها كحقيقة حية وجارية يف حياة االمة
االسالمية بل يف جمتمعات وشعوب املعمورة.

وصنعاء تهدد بشن (ضربات ساحقة) على التحالف السعودي وتحويل البحر االحمر الى مقبرة لقواته

y

أك��د رئيس منظمة الطاقة ال��ذري��ة االيرانية،
أم��س السبت ،ان تطبيق املقرتحات ال�تي قدمها
عضو اللجنة العليا لإلشراف على اإلتفاق النووي،
ستثبت ج��دي��ة اجلمهورية االس�لام�ي��ة االيرانية
جتاه نقض ترامب لإلتفاق النووي.
ويف كلمته أم��ام طلبة جامعة اإلم��ام الصادق
(ع) ،وب �ش��أن امل �ق�ترح��ات اخل�م�س��ة االخ �ي�رة ال�تي
قدمها مستشار قائد الثورة االسالمية يف الشؤون
الدولية ،ردا على نقض ترامب لإلتفاق النووي،
وص��ف علي اك�بر صاحلي ه��ذه املقرتحات بأنها
كانت دقيقة ومدروسة.
ورأى صاحلي ان انتقاد والييت بشأن عدم وجود
نسخة باللغة الفارسية عن اإلتفاق النووي ،بأنه
انتقاد صحيح ويف حمله ،ويعد م��ن أه��م نقاط
ض�ع��ف ه ��ذه امل �ع��اه��دة ،وب�يّ�ن ان اإلت �ف��اق ال�ن��ووي
م�ع��اه��دة م�ت�ع��ددة االط� ��راف وك��ان��ت اي���ران اح��د

اطرافها لذلك كان من الضروري ان يتم تدوين
نسخة صرحية للمعاهدة باللغة الفارسية ،لئال
نقع يف سوء التفسري عن النسخة االجنليزية.
وأي��د صاحلي املقرتحات اخلمسة ال�تي قدمها
والي�ت�ي م��ؤخ��را ملواجهة نقض أم�يرك��ا لإلتفاق
ال �ن��ووي ،ولتعزيز ال �ق��درات ال�ن��ووي��ة للجمهورية
االس�لام �ي��ة االي��ران �ي��ة مب��ا فيها اس�ت�ئ�ن��اف عمل
وحدات انتاج غاز سادس فلوريد اليورانيوم والعمل
على تصميم وتصنيع احملركات النووية وانتاج
النظائر املشعة املستقرة واستخدام ألياف الكاربون
يف األج �ي��ال اجل��دي��دة ألج�ه��زة ال�ط��رد امل��رك��زي،
وقال :ان هكذا مقرتحات ويف حال تطبيقها على
ارض ال��واق��ع متثل إج ��را ًء جيدا وم��ؤث��را للغاية،
كما ان هكذا نشاطات ال تتعارض مع اإلتفاق
النووي ،اال ان الدخول يف هذه املواضيع ستثبت
جدية اجلمهورية االسالمية االيرانية وحزمها.

يلقيه قائد الثورة مساحة السيد علي اخلامنئي ،بهذه
املناسبة يف مرقد االم��ام الراحل ومبشاركة حاشدة من
ابناء الشعب ،وقد اقيمت مراسم عديدة مماثلة يف بلدان
خمتلفة بالعامل حتدث فيها اخلطباء عن سرية االمام
الراحل وانتفاضته اليت انقذت اي��ران من النظام البائد
واقامت نظام اجلمهورية االسالمية.
ف�ق��د إس�ت�ض��اف��ت ك��رب�لاء امل �ق��دس��ة اجل�م�ع��ة م��راس��م
ال ��ذك ��رى ال�ت��اس�ع��ة وال �ع �ش��ري��ن ل��رح�ي��ل م�ف�ج��ر ال �ث��ورة
االسالمية االمام اخلميين (قدس سره).
واقيمت امل��راس��م ب��دع��وة م��ن مؤسسة الشهيد آي��ة اهلل
حممد باقر الصدر الثقافية يف كربالء املقدسة وألقى
خ�لاهل��ا اح��د علماء ال��دي��ن املناضلني يف ال �ع��راق حجة
االس�لام هاشم حيدري كلمة تطرق فيها اىل شخصية
االم ��ام ال��راح��ل وآراءه وك��ذل��ك مواقفه جت��اه خمتلف
القضايا مبا فيها فلسطني.
ووصف الشيخ حيدري االمام اخلميين (رض) بانه كان
قائدا كبريا وفريدا وقف بوجه السياسات االستعمارية
واالستكبارية وأسس حكومة اسالمية تستند اىل القرآن
واالحكام االهلية.
من جانبه أشار القنصل العام االيراني يف كربالء مري
مسعود حسينيان ،اىل سياسات االم��ام اخلميين (رض)
جتاه القوى االستكبارية وحلفائها يف املنطقة ،وأضاف:
ان االحداث اليت وقعت خالل السنوات األخرية هي أفضل
دليل يثبت صحة مواقفه.
ونوه ايضا اىل تأكيد االمام اخلميين (رض) على أهمية
ي��وم ال�ق��دس العاملي كرمز لدعم الشعب الفلسطيين
امل�ظ�ل��وم ودع ��ا أه��ال��ي ك��رب�لاء امل�ق��دس��ة اىل امل�ش��ارك��ة
ال��واس�ع��ة يف ت�ظ��اه��رات ي��وم ال �ق��دس ال�ع��امل��ي يف اجلمعة
االخرية من شهر رمضان املبارك.
كما ق��رأ أح��د شعراء ال�ع��راق أش�ع��ارا يف وص��ف االم��ام
اخلميين (رض).

الثورة االسالمية لم تجعل قبلتها الغرب
الليبرالي وال الشرق الماركسي بل الكعبة
واالسالم المحمدي االصيل

y

ابناء الشعب االيراني يحيون ذكرى رحيل االمام الخميني الراحل

(رض

)

األركان االيرانية :معركتنا الرئيسية
ضد نظام الهيمنة بلغت مرحلة مصيرية

قال مساعد رئيس اجلمهورية يف الشؤون الربملانية حسني علي امريي ،ان خطة العمل املشرتك
(اإلتفاق النووي) غريت وجهة نظر اجملتمع الدولي جتاه ايران من جهة وكشفت عن صورة امريكا
احلقيقية املتمثلة يف نزعتها احلربية واملعادية للشعب االيراني من جهة أخرى.
واضاف امريي يف تصريح له مساء اجلمعة يف مدينة اصفهان :ان املفاوضات النووية بني ايران
والقوى الكربى جرت يف اطار توجيهات مساحة قائد الثورة االسالمية وادارة رئيس اجلمهورية
ومساعي وحكمة الفريق املفاوض االيراني وكشفت عن الصورة احلقيقية المريكا ونزعتها
احلربية مقابل ايران املنادية بالسالم.
واكد مساعد رئيس اجلمهورية االسالمية باننا سنحبط مؤامرات امريكا بتالحم احلكومة
والربملان والشعب وباالعتماد على الطاقات واالمكانيات الداخلية.
وقال امريي :يف الوقت الذي سحب الرئيس االمريكي بالده من اإلتفاق النووي واختذ سياسات
احلظر ،فمن الضروري اإلسراع يف العمليات التنفيذية للمشاريع العمرانية واخلدمية والصناعية
وزيادة االنتاج يف البالد.
وأضاف :إن حتقيق هذا اهلدف وخفض تداعيات احلظر احملتمل واحباط مؤامرات العدو حباجة
اىل تقوية التضامن والوحدة الوطنية ،ويف هذا السياق فان للتالحم بني احلكومة والربملان دورا
حامسا ومؤثرا.
واك��د ام�يري ان اجلمهورية االسالمية االيرانية تتحرك يف مسار صحيح من خالل اعتماد
الوحدة بني السلطات الثالث لذلك يعمل ترامب على شن حرب اقتصادية وبث اليأس يف ايران
ويف مثل هذه الظروف جيب التحرك يف اطار االقتصاد املقاوم.

