واحتجاجات
ضد تع ّنت ترامب
بهونغ كونغ

« الغارديان» :قرار أميركي
وشيك سيصدم السعودية
واإلمارات

الصني تر ّد باملقاطعة
األمنية على التن ّمر
األمريكي

لقمان :الطائرات
املسيرة والصواريخ
الباليستية ستصل دبي
على نحو مؤثر
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أطلقها الحرس الثوري فجر أمس

طهران تنتقم لشهدائها في أهواز ..صواريخ باليستية
ّ
تدك اإلرهابيني في منطقة شرق الفرات

سماحة القائد :الحج يحمل رسائل
للعالم االسالمي ،تتمثل بـ «االرتباط
مع املسلمني خالل موسم الحج»

y

سبع مقاتالت مسيّرة تقصف مقرات
اإلرهابيين المرتزقة الذين يمولهم
اإلستكبار العالمي
مصرع وإصابة عدد من قادة الزمرة
اإلرهابية وعناصرها التي خططت لجريمة
أهواز
العملية اإلرهابية في أهواز جاءت بدعم
وتوجيه أميركي خدمة لصالح الكيان
الصهيوني والدول الرجعية

مستقب ًال بعثة الحج االيرانية

y
y

رداً على اجلرمية اليت ارتكبها اإلرهابيون يف أه��واز األسبوع
املاضي ،واليت سقط ضحيتها عشرات الشهداء واجلرحى من
احلرس الثوري وأبناء املدينة واملدنينيّ ،
شن احلرس الثوري فجر
أمس اإلثنني هجوماً صاروخياً على مقر قادة اإلرهابيني شرق
الفرات.
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رضائي :اإلستهداف
الصاروخي مجرد بداية
والضربة الكبرى ضد
اإلرهابيني ستأتي الحق ًا
أك� ��د أم �ي�ن جم �م��ع ت �ش �خ �ي��ص مصلحة
ال�ن�ظ��ام ب��اجل�م�ه��وري��ة اإلس�لام �ي��ة اإلي��ران�ي��ة
حم�س��ن رض��ائ��ي ب ��ان ال �ض��رب��ة ال�ص��اروخ�ي��ة
للحرس الثوري ضد مقرات اإلرهابيني شرق
ال �ف��رات ف�ج��ر ال �ي��وم االث �ن�ين ك��ان��ت جم��رد
بداية وأن الضربة الكربى ستأتي الحقاً.
وتعليقا على الضربة الصاروخية للقوة
اجلوفضائية التابعة للحرس ال�ث��وري اليت
استهدفت مقرات اإلرهابيني يف البوكمال
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ق��ال رئيس منظمة الطاقة ال��ذري��ة اإليرانية علي أك�بر صاحلي :إن
(رئيس وزراء الكيان االسرائيلي) بنيامني نتنياهو اليكف عن إطالق
مزاعم ضد النشاط النووي السلمي اإليراني مستنكراً إستعراضات هذا
األخري وقيامه بتهريج جديد ّ
كل مرة بغية لفت أنظار العامل اىل مزاعم
وأكاذيب عارية عن الصحة.
وك��ان نتنياهو قد زع��م خ�لال كلمته يف اجلمعية العمومية لألمم
املتحدة ب��أ ّن إي��ران لديها مقر ن��ووي س��ري يف منطقة «ت��ورق��وزآب��اد» يف
ضواحي العاصمة طهران مل تعلن عنه.
وخالل مقابلة أجرتها معه صحيفة «إعتماد» اإليرانية أعرب صاحلي

صالحي يرد على نتنياهو حول مزاعم وجود منشآت نووية سرية
لم تتسرب أية وثائق ذات صلة بالنشاط النووي من
وكالة الطاقة النووية االيرانية الى الخارج
ستعيد إيران تخصيب اليورانيوم بنسبة  %20إذا ما
انسحبت من االتفاق النووي

y

أك� ��د اجل��ي ��ش اإلي� ��ران� ��ي ان� ��ه ينبغي
ل�لإره��اب �ي�ين أن ي�ف�ه�م��وا أن أي اع �ت��داء
ل��ن مي � ّر دون رد يف إش� ��ارة اىل اهلجمات
الصاروخية وإغارة الطائرات املسرية على
مقرات اإلرهابيني يف شرق سوريا.
واش ��اد اجليش اإلي��ران��ي ،يف بيان ص��ادر
أم � ��س االث � �ن �ي�ن ،ب ��اهل� �ج ��وم ال� �ص ��اروخ ��ي
وال �ط ��ائ ��رات امل �س�يّ�رة ال� ��ذي ش�ن��ه احل��رس
الثوري فجر االثنني على مقرات اإلرهابيني
ردا على اهلجوم اإلرهابي يف اهواز االسبوع
امل��اض��ي ووص�ف��ه ب��ال��رد احل ��ازم وال�ض��روري
ل �ك��ي ي�ف�ه��م االع� � ��داء ان أي اع� �ت ��داء لن
مي ّر دون رد.
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ويصفه بأنه وضع نفسه في موضع إستهزاء العالم وسخريته

y

الجيش اإليراني :لن
يم ّر أي اعتداء بال رد

إعترب مساحة قائد الثورة آية اهلل اخلامنئي ،ان فريضة احلج
ال�تي أم��ر اهلل سبحانه وت�ع��اىل يف وق��ت وزم ��ان خاصني حتمل يف
طياتها عدة جوانب ورسائل سياسية مثل (االرتباط والتعاضد بني
املسلمني) و(اظهار قدرة االمة االسالمية) .واضاف مساحته خالل
استقباله أمس بعدد من املسؤولني يف بعثة احلج االيرانية :عالوة
على اجلانب املعنوي للحج وهو مهم جداً ،فإنه ينبغي ايضاً جتسيد
احلقائق واألهداف االسالمية والتخطيط هلا.
واعترب مساحته بأن احلج حيمل رسائل أخرى ضرورية للعامل
االسالمي ،مثل (االرتباط مع املسلمني خالل موسم احلج) و(نقل
رس��ال��ة ال �ث��ورة االس�لام�ي��ة لكافة ال��زائ��ري��ن وإزال� ��ة الشبهات وأي
تصور سليب جتاهها) و(بناء أرضية لتمتني وتعزيز العالقات بني
اجلمهورية االسالمية وبقية الدول االسالمية) و(التعايش األخوي
بني كافة املذاهب االسالمية).
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عن إعتقاده بأ ّن التعاون النووي بني إيران والسعودية واإلمارات من شأنه
أن يق ّلص نسبة إنعدام الثقة السياسية بني هذه الدول الثالث مؤكداً
على ضرورة تأسيس مركز خيدم األمان يف املنطقة عند حدوث خماطر
نووية .ورداً على مزاعم نتنياهو قال صاحلي :إن هذا الرجل جعل نفسه
هذه امل ّرة موضع استهزاء وسخرية العامل وإ ّن إطالق مزاعم كاذبة من
جانبه قضية عادية إعتاد عليها ال��رأي العام ،رافضاً ه��ذه التصرحيات
مجلة وتفصي ً
ال.
ولفت صاحلي اىل عدم إتيان الوكالة الدولية للطاقة الذرية بذكر
لوجود مثل هذا املوقع يف إيران ملحقاً اُكذوبة نتنياهو األخرية بتلك
املزاعم الصهيونية السابقة والرفوف اليت كان قد مألها نتنياهو -حسب
تعبريه -بامللفات اإلستعراضية ضد إيران.
ونفى صاحلي تس ّرب أيّة وثائق ذات صلة بالنشاط النووي من الوكالة
اإليرانية للطاقة النووية اىل اخل��ارج رافضاً القناعة القائمة على أ ّن
مزاعم نتنياهو ستس ّبب خسائر إليران وتفوت عليها فرص أو زمن لتسوية
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رئيس لجنة األمن القومي البرملانية:

بشأن الكثير من اجملاالت واإلتفاق النووي

اإلتفاق النووي أحد أهم االنجازات الدبلوماسية على
الصعيد الدولي

قاسمي :إقتربنا من التوصل لتوافقات مع أوروبا وروسيا والصني

y

ويبحثان آخر التطورات في املنطقة

نائب وزير الخارجية يستقبل كبير مفاوضي «انصار الله» اليمنية
التقى الناطق وكبري مفاوضي حركة ان�ص��اراهلل اليمنية ،حممد عبد ال�س�لام ،بنائب وزير
اخلارجية اإليراني للشؤون السياسية واملفاوض االيراني يف املفاوضات الدولية للسالم يف اليمن
جابري أنصاري .وتناول اللقاء الذي جرى صباح اإلثنني بوزارة اخلارجية االيرانية آخر املستجدات
بشأن مفاوضات السالم اليمنية وسبل التوصل اىل حلول وكذلك مساعدة الشعب اليمين
للخالص من احلرب املفروضة عليه.
يذكر أن اجلمهورية االسالمية االيرانية أجرت حلد اآلن ثالث جوالت من احملادثات مع أربع
دول أوروبية (بريطانيا وفرنسا واملانيا وايطاليا) اضافة اىل هيلغا امشيد مساعدة مسؤولة السياسة
اخلارجية لإلحتاد األوروب��ي بشأن اليمن ،حيث عقدت اجلولة األوىل على هامش مؤمتر ميونيخ
األمني برئاسة مساعد وزير اخلارجية اإليراني عباس عراقجي وهيلغا امشيد ،واجلولة الثانية
يف ايطاليا برئاسة جابري أنصاري وامشيد ،واجلولة الثالثة مؤخراً يف بروكسل برئاسة جابري
أنصاري وامشيد.

y

ق��ال رئيس جلنة األم��ن القومي والسياسة اخلارجية جمللس الشورى اإلسالمي «حشمت اهلل
فالحت بيشه» ،أمس اإلثنني :إن اإلتفاق النووي أهم منجز للدبلوماسيني يف عامل اليوم يف جمال
احلد من إنتشار األسلحة النووية ،قائ ً
ال :بان اإلتفاق ن ّفذ بصورة جيدة يف البداية.
وخ�لال إجتماع مشرتك ألعضاء اللجنة وسفراء ال��دول األوروب�ي��ة لدى طهران أض��اف فالحت
َ
بيشه بأ ّن إيران والدول االعضاء يف اإلحتاد األوروبي مت ّر بظروف تتطلب منهما املشاركة يف إختاذ
املواقف حيال القضايا الدولية.
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y

العالم أمام شخصية في اميركا تنتهك المعاهدات الدولية بإمتياز وتفتعل
المشاكل بين ايران والدول االوروبية

رد إيران الصاروخي يدل على
إرادتها الراسخة في مكافحة اإلرهاب
ومراكزه بإستمرار وثبات
نأمل بتشكيل الحكومة العراقية
الجديدة خالل األيام القادمة على
أساس مطالب الشعب ليتمكن العراق
من التحرك بقوة أكبر

أعلن املتحدث باسم اخلارجية اإليرانية بهرام
قامسي بان إي��ران تواصل احملادثات مع أوروب��ا
وروس �ي��ا وال �ص�ين واق�ترب��ت م��ن آل �ي��ات حم��ددة
وتوافقات معهم يف الكثري من اجملاالت.
وقال قامسي يف مؤمتره الصحفي األسبوعي،
اإلثنني ،أن وترية احملادثات مع أوروب��ا والصني
وروسيا مستمرة ولقد اقرتبنا تالياً يف الكثري من
اجملاالت من آليات حمددة وتوافقات.
وأض� ��اف :ان ��ه وب�ع��د اج�ت�م��اع ن �ي��وي��ورك تقرر
استكمال األعمال وأن آلياتنا وحمادثاتنا مع
األوروبيني ال ولن جتري بصورة علنية يف أحيان
كثرية ،ألسباب خاصة منها ضغوط امريكا
واملصاحل الوطنية ووجود مناوئني مرتبصني.
وتابع قائ ً
ال :إن هنالك وجهات نظر تطرح
ح ��ول ه ��ذه اآلل �ي��ة (األوروب � �ي� ��ة) ليست دقيقة
كثرياً وانين أرفض عبارات مثل (النفط مقابل
الغذاء) أو غري ذلك.

واع��رب قامسي عن األم��ل بإستمرار احلفاظ
على اإلتفاق النووي من خالل التوافقات اليت
يتم التوصل إليها (ولكن لو مل يتمكن االوربيون
وال �ش��رك��اء اآلخ� ��رون م��ن ت��وف�ير التطمينات
وال�ض�م��ان��ات ال�لازم��ة إلي� ��ران ،ف ��إن ه ��ذا االم��ر
ميكنه التأثري يف قرار إيران ويف هذه احلالة فإن
إيران ستتخذ القرارات الالزمة وتتابع الطريق
الذي خيدم مصلحة البالد).
* إيران تتصدى حبزم ملراكز تدريب واعداد
وتسليح اإلرهابيني

وق��ال املتحدث بإسم اخل��ارج�ي��ة اإلي��ران�ي��ة،
ب�ش��أن الضربة ال�ص��اروخ�ي��ة للحرس ال�ث��وري
ض��د م�ق��رات اإلره��اب�ي�ين يف ش��رق ال �ف��رات ،ان
أي خطوة س��واء من قبل األجهزة العسكرية
أو السياسيني امنا تتضمن رسالة معينة ،وان
ما ميكن رؤيته بوضوح هو عزم إيران وارادتها
الراسخة يف املكافحة املستمرة والثابتة واجلادة
ملراكز تدريب واعداد وتسليح اإلرهابيني ،وهو
ما شهدناه فجر اليوم (أمس).
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وقفة

الدبلوماسية عنصر هام
ورادع في العصر الراهن
بهرام قامسي
املتحدث بإسم اخلارجية اإليرانية
ك ��ان اإلج �ت �م��اع ال� ��ذي أق��ام �ت��ه اجلمعية
ال�ع�م��وم�ي��ة ال�ت��اب�ع��ة ل�لام��م امل �ت �ح��دة وال ��ذي
شاركت فيه وف��ود عالية املستوى منها وفد
من اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية مسرحاً
ل�ل�م��واج�ه��ة وإس �ت �ع��راض �اً ل �ل �ق��وة ب�ي�ن إي ��ران
والواليات املتحدة األمريكية.
وكتب املتحدث بإسم اخلارجية اإليرانية
ب �ه��رام ق��امس��ي م �ق��ا ًال يف صحيفة «إي� ��ران»
اإلث� �ن�ي�ن ج� ��اء ف��ي ��ه :إن ه� ��ذا اإلس �ت �ع ��راض
للقوة مل يأت عرب توظيف العتاد العسكري
أو امل �ع ��دات ال �ق��اه��رة ب��ل مت ب��واس �ط��ة آل�ي��ات
دبلوماسية متنوعة ومتعددة األشكال رغم أ ّن
ال ُعرف التقليدي السائد على علم السياسة
وال�ع�لاق��ات ال��دول�ي��ة يَعترب ال�ق��وة العسكرية
وخاص ًة امتالك ال��دول لقوة نووية عسكرية
من شأنه أن مينحها قوة رادعة.
وك � ��ان ت ��وم ��اس ش�ي�ل�ي�ن��غ ُم �ن� ّ�ظ��ر«ال �ق��وة
ال��رادع��ة» الشهري ّ
يؤكد أ ّي��ام احل��رب الباردة
ع �ل��ى أه �م �ي��ة ال � ��ردع ال� �ن ��ووي ال �ع �س �ك��ري يف
امل��واج�ه��ة ويصفه ب��أن��ه س�ب� ٌ�ب للحفاظ على
اإلستقرار وإبقا ًء لنظام القطبني العاملي ّ
لكن
انهيار اإلحت��اد السوفيييت ّب�ين ع��دم فاعلية
ه��ذه النظرية وع ��دم ك�ف��اءة ال�ق��وة النووية
العسكرية يف احل �ف��اظ على مت��اس��ك تلك
القوة الشرقية العظمى.
وأف��اد قامسي يف مقاله ب��أ ّن القوة الرادعة
تعين إزالة التهديدات ومنع مواجهة ُّ
وتدخل
دولة يف الشؤون الداخلية لدولة اُخرى ومنع
التف ّرد واألحادية يف اهليمنة العاملية مشدداً
على أ ّن هذه القوة لن يُكتب هلا النجاح اال إذا
قامت على سلطة ذات خلفية شعبية واقتصاد
حي ومقاوم وكفاءة يف توظيف القوة الناعمة
خاصة ذلك الصنف الدبلوماسي منها.
وج��اء قامسي مبثال على ذل��ك بتسميته
سويسرا اليت تب ّنت نهجاً حيادياً واستقال ًال
س�ي��اس�ي�اً أحت�ف�ه��ا ألرب �ع��ة ق ��رون ب��االس�ت�ق��رار
واهل ��دوء م��ؤك��داً على أ ّن األنظمة القائمة
على أص��وات الشعب واالقتصاد احلي املقاوم
تتمع بضرب من القوة ال��رادع��ة إزاء اهل��زات
السياسية واألمنية ال�تي قد تشهدها ال��دول
النامية ما يُعطيها تأثرياً ومينحها دوراً على
الساحة الدولية حتى إن مل يكن يف حوزتها
ترسانة عسكرية قوية.
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