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في ملتقى تبيني مكتسبات الثورة اإلسالمية

العميد سالمي :ال نخشى من أمريكا وال أي قوة أخرى في العالم

الهيمنة السياسية األمريكية آيلة الى
ً
تدريجيا
اإلضمحالل

اكد نائب القائد العام للحرس الثوري العميد «حس��ين
س�لامي» ان الجمهوري��ة اإلس�لامية اإليراني��ة ال تخش��ى م��ن
غطرسة أمريكا وال من أي قوة أخرى في العالم.
وف��ي كلم��ة القاه��ا ف��ي ملتق��ى تبيي��ن مكتس��بات الثورة
اإلس�لامية طيل��ة االربعي��ن عام��ا الماضي��ة ،وص��ف العمي��د
س�لامي الثورة اإلس�لامية بانها وراء تس��ارع تراجع قوة أمريكا
في العقد االخير ،وقال :ان الهيمنة السياس��ية األمريكية آيلة
الى االضمحالل تدريجيا مع شروق شمس الثورة ،وهذا األمر
أصب��ح ممكنا بفضل األش��عة الملهمة وترس��يخ روح المقاومة
في جس��د العالم اإلس�لامي ،بحيث جعلت أمريكا في طريقها
الى الزوال.
واوض��ح ان الث��ورة اإلس�لامية في إيران جعل��ت أمريكا قوة
مهترئ��ة وغير كفوءة ،مضيف��ا :ان اكبر تأثير للثورة وترويج

روح المقاومة والجهاد في مواجهة المستكبرين ،هو انها غيرت
بش��كل كبير الفكر االستراتيجي في العالم بشان قوة أمريكا
ونفوذها.
ولف��ت العميد س�لامي ال��ى أن الثورة اإلس�لامية في إيران
غي��رت معايي��ر وقواع��د التفكي��ر االس��تراتيجي ح��ول الق��وة،
مضيف��ا :ان الوالي��ات المتحدة اخذت تواجه تدريجيا مقاومة
دولي��ة ،وله��ذا الس��بب تواص��ل تركي��ز اهتمامها على الش��عب
اإليران��ي والقائ��د والح��رس الث��وري باعتباره��م اركان جبه��ة
المقاومة.
واردف قائ�لا :لطالم��ا كان��ت سياس��ة أمري��كا التقليدي��ة
قائم��ة عل��ى مب��دأ الحف��اظ عل��ى الموق��ع االس��تراتيجي بقدر
االم��كان ،وتوجي��ه الق��وى االخ��رى عل��ى المس��توى العمالن��ي
م��ن أج��ل الحصول على أكبر قدر م��ن الفوائد وأقل االضرار،
لك��ن الث��ورة اإلس�لامية دفعته��م (األمري��كان) م��ن موقعه��م
االس��تراتيجي والتحك��م ع��ن بع��د ف��ي مج��ال السياس��ة ال��ى
مستوى العمليات والقتال ،وهو السر الرئيسي لفشل الواليات

المتحدة .وتابع نائب القائد العام للحرس الثوري قائال :على
الرغ��م م��ن عدم التكاف��ؤ في مواصفات الق��وة الظاهرة ألعداء
الثورة والش��عب اإليراني ،فان معركة العالم اإلس��تكباري في
ح��رب االع��وام الثماني��ة م��ع إيران اإلس�لامية ،أظه��رت هزيمة
األع��داء وتف��وق جبهة الح��ق من خالل االس��تفادة من مصادر
الق��وة مث��ل المقاوم��ة والتضحي��ة وااللت��زام بوالي��ة الفقي��ه
والتوكل على اهلل سبحانه وتعالى.
واردف قائ�لا :ان الصب��ر والصم��ود والت��وكل وااليم��ان
والتضحية هو التعبير الحقيقي عن القوة التي يؤكد عليها
اهلل عز وجل ،وهذا هو مبدؤنا الرادع.
واوضح العميد سالمي ان أمريكا تهدف من خالل تركيز
اهتمامها على الجمهورية اإلسالمية اإليرانية طيلة السنوات
الماضية ،في منع انتش��ار الفكر الثوري واحتوائه داخل إيران،
وقال :على الرغم من كل هذه المؤامرات واألعمال العدائية،
ال ت��زال إي��ران اإلس�لامية تعي��ش تح��ت مظل��ة ال��ردع وتواصل
حياتها الكريمة.
واردف نائب القائد العام للحرس الثوري :ال تزال منطقة
غ��رب آس��يا تعتب��ر منطق��ة حيوي��ة واس��تراتيجية بالنس��بة
لالستكبار ،وفقدانها يعتبر للقوى العظمى سقوطا حرا على
مستوى القوى العالمية ،فنظرة على منحني القوة في مواجهة
الثورة اإلس�لامية وأمريكا  ،يدل على ان الثورة اإلس�لامية في
حالة نمو وأمريكا في حالة انحسار.
واوضح العميد س�لامي ان أعظم انجاز للثورة اإلس�لامية
هو وضع حد فاصل بين استراتيجية أمريكا وقوة استخدامها،
وان أمري��كا الت��ي انفق��ت لح��د اآلن  7تريليون��ات دوالر ف��ي
المنطقة ولم تحصل على مكسب سياسي ،اغلقت مؤسساتها
الحكومي��ة حالي��ا ،وبات��ت أمري��كا وعمالؤها ف��ي المنطقة في
حالة عجز.
واش��ار نائب القائد العام للحرس الثوري ،الى ان الواليات
المتحدة قد سقطت في الواقع ،وقال :ان اعتراف األمريكيين
اليوم بالفشل والخروج من سوريا يدل على حقيقة أنهم تخلوا
عن امكانياتهم الدارة النزاعات السياس��ية ،وال ينبغي الخشية
من أمريكا اليوم.
واوضح العميد س�لامي ،ان األمريكيين وظفوا اليوم كل
قدراتهم وضغوطهم في المجال االقتصادي كاستراتيجيتهم
األخي��رة ض��د الش��عب اإليران��ي «لك��ن إي��ران اإلس�لامية اليوم
قوي��ة وبفض��ل ادارة وتوجيهات قائد الثورة اإلس�لامية وصمود
وبصي��رة وش��جاعة الش��عب ،لن تك��ون هناك أي قوة ق��ادرة على
هزيمة الشعب اإليراني».

خالل ندوة حول تأثيرات الحظر على صحة األفراد

مسؤول :ترامب مجرم حرب لحرمانه املرضى اإليرانيني من األدوية
وزارة الصحة :أميركا تهدد الشركات
التي تتعاون مع إيران

اعتب��ر المدي��ر التنفي��ذي لمرك��ز
الهيموفيلي��ا ف��ي الجمهوري��ة اإلس�لامية
اإليراني��ة احم��د قوي��دل ،الرئي��س األمريكي
دونال��د ترام��ب بان��ه مج��رم ح��رب لحرمان��ه
المرض��ى اإليرانيي��ن م��ن االدوي��ة الالزم��ة
لعالجهم .وفي تصريح ادلى به قويدل خالل
ن��دوة عق��دت بطه��ران حول تاثي��رات الحظر
عل��ى صح��ة األف��راد ،ق��ال قوي��دل ،ان ترامب
بفرضه الحظر على إيران قد حرم المرضى
من االدوية وحاجاتهم االساسية ومن يفرض
الحظر الظالم هكذا فهو مجرم حرب.
واض��اف ،ان الحظ��ر ح��رب ولك��ن ال
ضواب��ط فيها وان كل جهودنا منصبة على
ان تكون هنالك حتى للحظر ضوابط كي
ال يلحق االذى بالمواطنين .وتابع قائال ،ان
الط��رف المقاب��ل لنا في الحظ��ر هو أمريكا

وه��م يكذب��ون حينم��ا يقول��ون ب��ان الحظ��ر
ال يش��مل االدوي��ة .وق��ال قوي��دل ،هنال��ك
وكاالت لش��ركات االدوية للدول االجنبية
في إيران اال ان الحظر مفروض على البنوك
بحيث ال يمكنها اجراء تحويالت مالية.

مستشفى اإليرانيني في اإلمارات مفتوح
بعد نشر أنباء عن إغالق مستشفى اإليرانيين في دبي قدّم قسم العالقات العامة لجمعية
اله�لال األحم��ر اإليران��ي ايضاحات اعلن فيها عن عدم إغالق المستش��فى وذلك تنويراً للرأي
العام.
واعلنت الجمعية ،خالفا لما تداولته بعض وسائل االعالم فان مستشفى اإليرانيين في دبي
ما زال يواصل نشاطه رغم المشاكل التي يواجهها.
وكان��ت الجمعي��ة قد اش��ارت في بي��ان اصدرته ف��ي  17نوفمبر الماضي ال��ى العقبات التي
وضعته��ا اإلم��ارات العربي��ة المتح��دة امام نش��اطات المستش��فى اإليراني ودع��وة دائرة الصحة
ف��ي دب��ي ،جميع ش��ركات التأمين الى إيقاف خدماتها ل��ه واضافت رغم كل هذه العقبات فان
المستشفى اإليراني ما زال مفتوحاً.
وكان المستشفى بدأ أعماله قبل مايقارب نصف قرن في دولة اإلمارات العربية المتحدة
ومازال يقدّم الخدمات للرعايا اإليرانيين ومواطني اإلمارات والدول الجارة.
وكان حاك��م دب��ي آن��ذاك قد أهدى أرض المستش��فى كهبة الى جمعي��ة الهالل األحمر
اإليرانية التي تدير المستشفى ومنذ  15سنة وضعت حكومة اإلمارات العربية المتحدة مقررات
جديدة لنوعية وطبيعة عمل الشركات والمؤسسات الخارجية الناشطة على أراضيها وألزمتها
بالعمل بها.
وبناء على ضرورة حصول المؤسسات الخارجية على تصريح كمؤسسة خيرية أو تجارية
لمزاولة نشاطها ،قام المستشفى اإليراني خالل السنوات السابقة بمراجعات متعددة إلستثناء
هذا المستشفى من هذا القانون ونجح في الحصول على تصريح له.
وأضاف البيان :إنه منذ سنتين وبعد توتر العالقات بين البلدين ضاعفت اإلمارت العربية
المتحدة من ضغوطها على المستشفى ليحصل على تصريح عمل مؤسسي خيري أو تجاري،
نافياً وجود ّ
أي قرار إلغالق المستشفى.
ّ
وأك��د البي��ان عل��ى ّ
أن مستش��فى اإليرانيي��ن ف��ي دب��ي يعم��ل حاليا على عرض حل وس��ط
منطقي لممارسة نشاطاته وإتخاذ قرار وفقاً لقوانين اإلمارات العربية المتحدة مع األخذ بعين
االعتبار مصالح البالد والتنسيق تام مع الجهات العليا وذات الصلة وسيتم إالعالن عن القرار
الذي سيتخذ في هذا الشأن.

ودع��ا الحقوقيي��ن للمس��اعدة بوض��ع
قواني��ن ضابط��ة للحظ��ر النن��ا ال يمكننا ان
نصب��ر هكذا ومن ثم نق��ول بأن المريض قد
مات ،بل علينا ان نقوم بعمل ما.
وق��ال قوي��دل ،لو جلس��نا فق��ط ونظرنا

للباب الموصد امامنا واعرب االوروبيون عن
االس��ف ف�لا فائ��دة م��ن وراء ذلك ب��ل علينا
نجل��ب االوروبيي��ن ال��ى طاول��ة المفاوضات
وان نفضح الترامبية من جانب اخر.
ب��دوره أك��د المدي��ر الع��ام للش��ؤون
الدوائي��ة بمنظمة الغذاء وال��دواء اإليرانية
محم��د عب��دة زادة ،ان أمي��ركا باتت تمارس
التهدي��د ض��د الش��ركات الت��ي تتع��اون
م��ع إي��ران بع��دم الس��ماح له��ا بالعم��ل م��ع
أمي��ركا؛ األمر الذي يتجاوز حدود الحظر
بالتأكيد.
وأض��اف عب��دة زادة :بم��ا ان��ه ت��م ف��رض
الحظ��ر عل��ى المص��رف المرك��زي ،فل��ن
يقبل أي مصرف استالم التحويالت المالية
من قبل هذا المصرف ،بغض النظر عن قدر
مخزونه من العملة الصعبة.
وأوض��ح ،ان��ه ال يمكن تحوي��ل أية أموال
م��ن إي��ران؛ األم��ر ال��ذي ي��ؤدي ال��ى ارتف��اع
أسعار األدوية.

املستشار األعلى للقائد العام للقوات املسلحة:

ندعم عملية التفاوض بني طالبان والحكومة األفغانية
قال المستش��ار األعلى للقائد العام للقوات المس��لحة اللواء حس��ن فيروز آبادي :ان إيران
وافق��ت عل��ى مس��اعدة عملية التف��اوض بين طالب��ان والحكوم��ة االفغانية للتوص��ل الى اتفاق
بينهما وذلك انطالقا من اهتمام إيران بارساء االمن في افغانستان.
وف��ي تصري��ح لوكال��ة إرن��ا أض��اف اللواء في��روز آب��ادي ّ
إن إيران تج��ري الحوار م��ع طالبان
ف��ي إط��ار القواني��ن الدولية ،مش��يراً ال��ى رغبة طالبان في االضط�لاع بدور في ارس��اء االمن في
أفغانستان.
وأوضح ّ
إن هذه الجماعة باعتبارها جز ًء من المجتمع االفغاني لديها رؤية سياسية خاصة
بها و ترغب في المساهمة في إدارة شؤون الدفاع واألمن األفغاني.
وص ّرح ّ
بأن إيران ال مصالح لها في التفاوض مع طالبان ووافقت على المساعدة للمفاوضات
بي��ن طالب��ان والحكوم��ة االفغاني��ة من اج��ل التوصل الى اتف��اق فيما بينهما للتص��دي ألعداء
الشعب االفغاني وذلك انطالقا من اهمية امن افغانستان لنا كونها دولة جارة.
وكان��ت الخارجي��ة اإليراني��ة قد اعلنت األس��بوع الماضي عن لق��اء جرى بين ممثلين عن
طالبان ومساعد وزير الخارجية اإليراني عباس عراقجي.
ولفت اللواء فيروز آبادي الى مكانة إيران في توفير األمن في المنطقة واضاف ان رؤية إيران
ودورها في استتباب األمن واالستقرار في المنطقة يحظيان بأهمية بالغة في الظروف الحالية
وان إيران تولي اهتماما بوجهات نظر دول العالم حول ارساء االمن الجماعي.
وف��ي جان��ب آخ��ر م��ن تصريحاته نوّه عضو مجمع تش��خيص مصلحة النظ��ام الى تطورات
منطقة ش��رق الفرات موضحاً ّ
بأن القس��م العراقي من ش��رق الفرات سيعود الى العراق والقسم
التركي منه سيعود الى تركيا.
وشدّد اللواء فيروز آبادي على دفاع إيران عن السيادة القانونية لمختلف دول العالم واضاف
أن إيران وتركيا وروس��يا والعراق وس��وريا توصلت الى اتفاق ينص على احترام حدود كل من
ه��ذه ال��دول .وفي معرض اش��ارته الى العدوان على اليمن ق��ال ّ
أن الواليات المتحدة تعمل على
التدخل في المنطقة واالعتداء عليها واننا نلمس ممارس��اتها هذه مؤكداً على ضرورة خروج
أمريكا من المنطقة والتخلي عن التدخل فيها.
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مجلس الشورى االسالمي يوافق على الخطوط
العريضة ملشروع تعديل قانون إنتخاباته

واف��ق مجلس الش��ورى اإلس�لامي في جلس��ته العلنية أمس األربع��اء على الخطوط
العريضة لمشروع تعديل قانون االنتخابات البرلمانية.
وبحس��ب مراس��ل وكال��ة ارن��ا ،ان��ه ف��ي ح��ال التصويت على هذا المش��روع س��تجري
انتخابات مجلس الشورى اإلسالمي على مستوى المحافظات والمدن.
وق��د واف��ق  155نائب��ا م��ن اص��ل  231عل��ى الخطوط العريض��ة لهذا المش��روع بصفة
مستعجلة فيما عارضه  64نائبا وامتنع اثنان عن التصويت.
وسيحال هذا المشروع للتصويت النهائي بعد دراسته التفصيلية في لجنة الشؤون
الداخلية ،الى مجلس الشورى اإلسالمي.

بدء نشاطات مجموعة
الصداقة البرملانية بني
ايران والجزائر
ب��دأت مجموعة الصداقة البرلمانية بين
اي��ران والجزائ��ر أعمالها رس��مياً خ�لال إقامة
حف��ل خ��اص به��ذه المناس��بة حض��ره س��فير
ايران لدى الجزائر رضا عامري.
وق��ام نائ��ب رئي��س المجل��س الوطن��ي
الش��عبي الجزائ��ري عبدال��رزاق ترب��ش خالل
الحف��ل ال��ذي اُقيم في مقر برلمان هذا البلد
ش��ارك في��ه ع��دد من الش��خصيات السياس��ية
وبع��ض رؤس��اء الكت��ل البرلماني��ة ونواب��ه ،قام
بتسمية رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية
بين البلدين وأعضائها.
وع��زا ترب��ش م��ا تك��ون علي��ه العالق��ات
الراهن��ة بي��ن اي��ران والجزائر ال��ى روح االخوة
والتعاون البناء السائدة عليها.
كم��ا ّ
أك��د عل��ى ض��رورة تعزي��ز وتقوية

العالق��ات البرلماني��ة الثنائي��ة ،الفت �اً ف��ي
نف��س الوق��ت الى الفرص��ة المتاح��ة للتعاون
البرلماني المشترك.
وخالل الحفل أشار السفير االيراني الى
المكان��ة الس��امية للثورة الش��عبية الجزائرية
بي��ن فئ��ات الش��عب االيران��ي ،معرب �اً ع��ن
ارتياح��ه لم��ا بلغت��ه العالقات السياس��ية بين
البلدين وتعاون ايران والجزائر في المجاالت
البرلمانية والثقافية والفنية.
ه��ذا وأعلن عامري عن إس��تعداد مجلس
الش��ورى اإلس�لامي االيران��ي للتع��اون م��ع
المجلس الوطني الشعبي الجزائري في إطار
تعزيز الدبلوماسية البرلمانية وتبادل الوفود
النيابية.
وش��كر رئي��س مجموع��ة الصداق��ة
البرلماني��ة الجزائري��ة اإليراني��ة «حماي��دي
زورق��ي جيالل��ي» المس��اعي المبذول��ة ف��ي
ه��ذا الس��بيل الرامي��ة ال��ى تعزي��ز العالق��ات
البرلماني��ة ،واصف �اً دع��م تنميته��ا بأن��ه م��ن
مس��ؤوليات مجموع��ة الصداق��ة البرلماني��ة
مؤكداً على ّ
أن تنمية العالقات بين البلدين
ناجمة عن إرادة قادتهما.

هولندا تؤكد موت االرهابي الضالع في تفجير مقر الحزب
الجمهوري بطهران
ذك��ر الموق��ع االلكترون��ي لصحيفة الغارديان بان وزير الخارجية الهولندي س��تيف بالك
اك��د م��وت محم��د رضا كالهي صم��دي العنصر الضالع في تفجير مق��ر الحزب الجمهوري
اإلسالمي بطهران عام . 1981
وافادت الغارديان في تقرير لها بان محمد رضا كالهي صمدي ( )56عاما متهم في إيران
بالضلوع في تفجير مقر الحزب الجمهوري اإلسالمي عام .1981
واعلن بالك في رسالة وجهها الى البرلمان الهولندي بان كالهي قتل في منطقة الميرة
بهولندا عام .2015
ويعد محمد رضا كالهي صمدي من عناصر زمرة المنافقين (خلق) االرهابية وكان قد
نفذ عملية تفجير مقر الحزب الجمهوري اإلسالمي بطهران في  28حزيران  /يونيو عام 1981
والذي استشهد خالله آية اهلل محمد حسين بهشتي و  72من النواب والمسؤولين في الدولة.
وكان كاله��ي يعم��ل بصف��ة عامل فني لالجه��زة الصوتية في الح��زب الجمهوري وبهذه
الصفة تمكن من جلب المتفجرات معه الى داخل مقر الحزب ،وبناء عليه فانه اعتبر العنصر
الضالع في عملية التفجير ،وبعد تنفيذ العملية تمكن من الهرب من البالد الى فرنسا.
وف��ي  15ديس��مبر ع��ام ُ 2015ق ِتل محمد رضا كاله��ي او على معتمد عن عمر  56عاما في
اح��د ش��وارع مدين��ة الميرة بهولندا باط�لاق الرصاص عليه من قرب من قب��ل مجهول ومن ثم
فارق الحياة في اليوم ذاته في المستشفى.

تنويه بشأن تصريحات للسفير
الفلسطيني في طهران

إستشهاد شرطي في إشتباك مع
مهربي مخدرات

وق��ع خط��أ ف��ي تصريح��ات لس��فير دول��ة
فلس��طين بطه��ران الس��يد ص�لاح ال��زواوي الت��ي
أدل��ى بها لوكالة أنب��اء (إرنا) ،ولهذا الغرض تعيد
الصحيف��ة نش��ر الفقرتي��ن اللتي��ن حص��ل فيهم��ا
الخطأ بعد إجراء التعديل عليهما وهما:
وصف الزواوي العالقات العربية واإلس�لامية
ف��ي الوق��ت الراهن بأنه��ا محزنة ومؤس��فة للغاية؛
مردفاً أن التاريخ سيلعننا إذا قبلنا بهذا الوضع وأن
عدون��ا واح��د وه��و الع��دو الصهيوني ال��ذي يتطلع
لمش��روع م��ن الني��ل ال��ى الف��رات ومص��ادرة كل
الثروات العربية ،فمن ومن ظن أن عدونا إيران فقد
أخط��أ .لو اجتمع  10رؤس��اء من الدول اإلس�لامية
ووضعوا قائمة لهم بالخالفات بين دولهم ،لوجدوا
حل��و ًال له��ذه الخالفات .وأما الخالف��ات المذهبية
فأذكر بأن المذهب الشيعي هو المذهب الخامس
ف��ي اإلس�لام ،طبق �اً لفت��وى األزه��ر الش��ريف .فل��و
اجتمع��ت ثل��ة من علم��اء األزهر الش��ريف ،وعلماء
الحرمين الشريفين ،وعلماء قم المقدسة وعلماء
النج��ف األش��رف ،الس��تطاعوا أن يوح��دوا لغتن��ا
اإلس�لامية .فربن��ا واح��د ،ونبين��ا واح��د ،وجميعنا
معت��رف بنب��وة جمي��ع األنبي��اء (عليه��م الس�لام)،
وتراثن��ا واحد ،والتزامن��ا بأئمة أهل البيت (عليهم
الس�لام) التزام لجميع المس��لمين ،أي أن اإلس�لام
هو جامعنا المشترك.

اعل��ن مس��اعد قائ��د ق��وى االم��ن
الداخل��ي ف��ي محافظ��ة خوزس��تان جن��وب
غ��رب إي��ران ع��ن استش��هاد احد اف��راد قوى
االم��ن الداخلي في مدين��ة بهبهان التابعة
للمحافظ��ة خ�لال اش��تباك م��ع عصاب��ة
لتهريب المخدرات.
وق��ال العقي��د عل��ي قاس��م ب��ور ف��ي
تصري��ح ادل��ى ب��ه لمراس��ل وكال��ة انب��اء
«ف��ارس» ف��ي مدين��ة اه��واز أم��س األربعاء،
ان��ه تم ي��وم االحد توقيف س��يارة تس��تقلها
عصاب��ة تهريب مخدرات مؤلفة من  3افراد
وبحوزتهم  30كغم من المخدرات.
واض��اف ،ان��ه في ه��ذه االثناء ف � ّر افراد
العصابة بسيارتهم من المكان حيث قامت
ق��وى االم��ن الداخل��ي بمطاردته��م وحصل
تب��ادل اط�لاق الن��ار ادى ال��ى اصاب��ة اف��راد
العصابة الثالثة ومن ثم تم اعتقالهم.
واض��اف ،ان��ه خ�لال االش��تباك اصي��ب
اح��د اف��راد قوى االمن الداخل��ي الذي نقل
ال��ى المستش��فى اال ان جه��ود االطب��اء ل��م
تفلح في انقاذه واستشهد بعد عدة ساعات
بسبب شدة الجراح التي اصيب بها.

