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قائد الثورة...
قال مساحته ان بعض قادة أمريكا يتظاهرون
بانهم جم��ان�ين لكنين بطبيعة احل ��ال أرف��ض
ذلك اال أنهم محقى من الدرجة االوىل.
وأش��ار قائد الثورة اىل ان الرئيس األمريكي
يف حينه زار إي��ران قبل عام من انتصار الثورة
اإلس�لام �ي��ة وأل �ق��ى خ�ط��اب��ا مليئاً ب��ال�ك��ذب يف
اإلشادة بالشاه البائد ،وقال يف ذلك اخلطاب
ب ��أن إي� ��ران ج��زي��رة االس �ت �ق��رار أي ان أمريكا
مرتاحة البال من النظام العميل.
وأضاف :اال انه مل متض سوى  10أيام حتى
انتفض أه��ال��ي مدينة ق��م ض��د ذل��ك النظام
العميل نزلوا يف الساحة للتضحية بأرواحهم
وم��ن ث��م حدثت احل��رك��ة العاصفة يف تربيز
وبعدها التحركات التالية ال�تي إنتهت اىل
القضاء على ذلك النظام العميل.
وق��ال مساحته :ه��ذه هي حمطة احلسابات
األمريكية؛ فاألمريكيون يفتخرون بتحليالتهم
احل �س��اب �ي��ة وامل�س�ت�ق�ب�ل�ي��ة! وه �ن��ا اي �ض��ا بعض
املتغربني الذين يتباهون بقوة أمريكا.
وت��اب��ع ق��ائ��د ال �ث��ورة :ان��ه قبل ف�ترة ق��ال أحد
امل�س��ؤول�ين األمريكيني يف حديثه أم��ام حفنة
من االرهابيني ومثريي الشغب بأنه يأمل بأن
حيتفل بعيد امل�ي�لاد للعام  2019يف طهران.
وقد مر عيد امليالد قبل ايام.
وأكد مساحته ضرورة الوقوف أمام تبجحات
امل �س��ؤول�ين األم��ري�ك�ي�ين ب�ش�ج��اع��ة وع�ق�لان�ي��ة،
وأض� ��اف :ان�ك��م ت ��رون كيف يتحدثون بكالم
عبثي وك��امل�ه� ّرج�ين؛ إذ ق��ال م�س��ؤول أمريكي
بانه على إي��ران ان تتعلم حقوق اإلن�س��ان من
السعودية!!.
وأض � ��اف ق��ائ��د ال� �ث ��ورة :أن ه� ��ؤالء ال قيمة
لتهديدهم أو كالمهم أو توقيعهم وال ينبغي
إعارة األهمية هلم.
واع �ت�بر مس��اح�ت��ه م��دي�ن��ة ق��م ب��أن�ه��ا مدينة
ومركز وأم الثورة ،وأش��ار اىل وجود حماوالت
م��اك��رة وخ�ب�ي�ث��ة للتقليل م��ن م�ك��ان��ة ق��م يف
ال � �ث� ��ورة ،داع��ي ��ا ال �ع �ل �م��اء وال �ن �خ��ب وال �ش �ب��اب
للتصدي لأليادي اخلائنة اليت حتاول طمس
الدور الريادي ملدينة قم يف الثورة.
وأش��ار مساحته اىل ان األع��داء تصوروا بعد
ان �ت �ص��ار ال �ث ��ورة ان �ه��م ب�ف��رض�ه��م احل �ظ��ر على
اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية سيقوضونها
يف غضون أقل من  6أشهر اال ان الثورة بلغت
اآلن عامها االربعني ،وأضاف :انه ازاء حسابات
اإلس�ت�ك�ب��ار اخل��اط�ئ��ة ه ��ذه ه�ن��ال��ك حسابات
دقيقة للجمهورية اإلسالمية حيث صرح االمام
الراحل يف حينه بأننا نسمع صوت تهشم عظام
امل��ارك�س�ي��ة وب�ع��د ذل��ك ب�ع��ام أو ع��ام�ين مسع
العامل كله ذلك الصوت.
واعترب قائد الثورة ،عداء اإلستكبار لظاهرة
الثورة اإلسالمية احلضارية بانه عداء عميق،
وأض ��اف :إن البعض وم��ن ب��اب ع��دم الفهم أو
قضايا أخ��رى يعتربون ع��داء اإلستكبار بانه
ي�ع��ود لتصرحيات االم ��ام أو امل �س��ؤول الفالني
ضد أمريكا يف حني ان قوى الغطرسة العاملية
تواجه قوة شبابية ومتنامية وزاخرة بالنشاط
واحل��واف��ز وه��ذه ال�ق��وة املعنوية تقف أمامهم
منذ  40عاماً وتصبح يوماً بعد يوم أكثر قوة
واقتدارا وصالبة فيما تصبح شروخ وتصدعات
اإلستكبار أكثر عمقا.
واعترب مساحته اجلمهورية اإلسالمية قمة
امل��وق��ع االس�ترات�ي�ج��ي يف املنطقة واض ��اف :إن
السبب يف غضب األمريكيني يف بداية الثورة
ي�ع��ود اىل ان�ه��م ف �ق��دوا إي ��ران ك��أه��م دول ��ة يف
امل�ن�ط�ق��ة ب��أرض �ه��ا ال ��زاخ ��رة ب��ال �ث��روات امل��ادي��ة
واملصادر الطبيعية.
وأض � ��اف :إن ه ��ذا ال�غ�ض��ب م� ��ازال مستمرا
اال ان القضية األس ��اس واجل��ذري��ة للمواجهة
ب�ين أم��ري�ك��ا وال�ش�ع��ب اإلي ��ران ��ي ،ه��ي املواجهة
التارخيية وال��ذات�ي��ة ب�ين احل��ق وال�ب��اط��ل ،الن
اإلستكبار واالستعمار ميتصان دم��اء الشعوب
فيما تقف الثورة اإلسالمية أم��ام ه��ذا الظلم
الصارخ وتبذل اجلهود لتوعية الشعوب.
واع� �ت�ب�ر ق ��ائ ��د ال � �ث� ��ورة ،مس� ��اع ن � ��داء (امل� ��وت
ألمريكا) يف العديد من ال��دول أم��را ال سابق
له ومؤشرا لنجاح إيران ،وأضاف :ان اإلستكبار
يسعى لتضليل الشعوب بـ (التخويف من إيران)
و(ال�ت�خ��وي��ف م��ن اإلس �ل�ام) أو (التخويف من
الشيعة) اال ان الشعوب ال تعادي اجلمهورية
اإلسالمية ذاتيا وه��ي تدعمها أينما إتضحت
احلقيقة.
واعترب بعض األح��داث اليت تشهدها أوروب��ا
وأمريكا م��ؤش��را لتداعيات خطرية للفجوات
امل�ع�ن��وي��ة يف ح �ض��ارة ال �غ��رب ،وأض� ��اف :ان ��ه يف
الطرف اآلخر هنالك سيادة الشعب الدينية
وال�ت�ح��رك املستمر حن��و احل �ض��ارة اإلسالمية
ع�بر االس �ت �ف��ادة م��ن ام�ك��ان�ي��ات وأدوات ال�ي��وم
احل��دي �ث��ة يف ال� �ع ��امل وه � ��ذه ح�ق�ي�ق��ة م��رع�ب��ة
بالنسبة للمستكربين.
واع�ت�بر مساحته انتصار ال�ث��ورة اإلسالمية
وتأسيس اجلمهورية اإلسالمية مقدمة لبلورة
احل� �ض ��ارة اإلس�لام �ي��ة امل�ت�ن��اس�ب��ة م ��ع العصر
احل��اض��ر ،وأض ��اف :أن��ه وم��ن دون إرادة الباري
تعاىل مل تكن لتتوفر هذه التمهيدات.
ولفت قائد الثورة اىل أن العدو يركز على
قضايا الشعب املعيشية ،مؤكدا على املسؤولني
ب��ذل اإلهتمام ال�لازم حلل املشاكل املعيشية
للمواطنني خاصة الشرائح الضعيفة منهم.
ودعا املسؤولني للوقوف والثبات أمام تهديدات
وتبجحات أمريكا وأوروب ��ا ،معترباً أن ال قيمة

لتهديداتهم أو وع��وده��م أو حتى تواقيعهم.
ووصف آية اهلل اخلامنئي التصرحيات العبثية
لبعض املسؤولني الغربيني بأنها شبيهة بكالم
املهرجني وأضاف :لقد نصحوا إيران بأن تتعلم
حقوق اإلن�س��ان م��ن السعوديني؛ إال يعد هذا
الكالم كالم مهرج؟.
ودع� ��ا مس��اح �ت��ه امل �س��ؤول�ين مل �ع��رف��ة وتثمني
واس �ت �خ��دام ال�ط��اق��ات ال��ذات�ي��ة خ��اص��ة طاقات
الشباب الذين بإمكانهم حل عقد األجهزة.
وت��اب��ع ق��ائ��د ال �ث ��ورة :إن ال �ث��ورة واجل�م�ه��وري��ة
اإلسالمية تبلورت واستمرت برغبة ودعم الشعب
اال أن املستكربين حيثون الشعب بكل وقاحة
على مواجهة الدولة حيث يتوجب على الشعب
الوقوف امام هذه احلمالت اإلعالمية والتصدي
هلا وأن يقوم الشباب بفطنة بتحويل األج��واء
اإلفرتاضية اىل أداة لتوجيه الصفعة لألعداء.
واع�ت�بر آي��ة اهلل اخلامنئي ب��ان احل�ظ��ر أدى
اىل ف ��رض ض�غ��وط وح� ��دوث م�ش��اك��ل للبالد
وأضاف :ان االمريكيني يقولون أنهم مسرورون
ب��ان احلظر الراهن ال سابق له اال ان الشعب
االي��ران��ي سيلحق بهم هزمية ال سابق هل��ا يف
التاريخ ان شاء اهلل تعاىل.
واش ��ار آي��ة اهلل اخلامنئي اىل احل�ظ��ر الكامل
الذي كان مفروضا على اجلمهورية االسالمية
االي��ران�ي��ة خ�لال ف�ترة ال��دف��اع امل�ق��دس (-1980
 )1988واض ��اف ،ان االج��ان��ب مل ي��زودون��ا حتى
باالسالك الشائكة اال ان شعبنا ومسؤولينا جعلوا
ذل��ك احل�ظ��ر ارض �ي��ة لالعتماد على الطاقات
الداخلية وازده��ار املواهب وهو املسار الذي حوّل
ايران اليوم اىل قوة ال نظري هلا يف املنطقة.
واكد قائد الثورة انه وبفضل الباري تعاىل
ويف ظ��ل م�ق��اوم��ة ويقظة الشعب وامل�س��ؤول�ين
واجلهود الدؤوبة واملتواصلة سنتجاوز احلظر
واملشاكل ،ومثلما فرضنا اهلزمية على صدام
يف احلرب املفروضة فان اجلمهورية االسالمية
االيرانية ستكون اكثر جناحا وحيوية يوما
بعد يوم وان اعداء الشعب االيراني يف امريكا
والغرب سيلقون مصري صدام.

الريجاني...
وق� � ��ال الرجي � ��ان � ��ي ،يف ك �ل �م �ت��ه ل � ��دى ب ��دء
االجتماع املفتوح جمللس الشورى اإلسالمي ،أن
اليوم يصادف  19دي ( 9كانون الثاني /يناير)
ذك ��رى نهضة أه��ال��ي ق��م األب �ط��ال (ل ��دى بدء
ال�ث��ورة اإلسالمية يف ع��ام  ،)1978ويف أعقاب
اإلس ��اءة الوقيحة ال�تي وجهها أح��د مسؤولي
النظام امللكي السابق بادر الناس للذهاب اىل
منازل مراجع الدين واطلقوا ش�ع��ارات ثورية
وح��ول��وا الساحة السياسية واإلجتماعية يف
قم اىل نهضة للتصدي لنظام بهلوي سفاك
الدماء.
وأضاف :إن احلضور الواعي ألهالي قم كان
منطلقاً للثورة اإلسالمية الشاخمة كما أن
هذا التحرك الواعي ساهم يف نشر اليقظة يف
مجيع احملافظات األخرى وهو ما أدى اىل إقامة
أربعني شهداء قم يف تربيز واملدن األخرى حيث
حتول اىل إندفاعة ثورية جديدة.
وت��اب��ع :أن ��ه بتحليل ه ��ذه النهضة وم��اض��ي
ال�ن�ه�ض��ات األخ� ��رى ع�ل��ى م ��دى ال �ق��رن األخ�ير
يف إي���ران مي�ك��ن اإلس�ت�ن�ت��اج أن ال�ف�ك��ر ال��دي�ني
واالرت �ب��اط ب�تراث أه��ل البيت (ع) هما مرتكز
ثقافة الشعب اإليراني.
واعترب أن أية اصالحات سياسية وإجتماعية
إذا ق��ام��ت ع�ل��ى ال�ف�ك��ر ال��دي�ني س� ��واءاً كانت
سلبية أو إجيابية فإنها ستنجح بفضل العقيدة
العامة للمجتمع ويف غري هذه احلالة فإنها ال
تستطيع أن ختلق التحرك بني شرائح الناس.
ول�ف��ت اىل أن حم ��وراً أس��اس�ي�اً ك��ان موضع
اهتمام من قبل املصلحني احلقيقيني يف تاريخ
إيران إال أن احلكام اجلائرين واجهوا هذا احملور
ب�س�ب��ب ع ��دم ك�ف��اءت�ه��م وتفهمهم الصحيح
للمجتمع حيث مل يكن رضا خان وحممد رضا
لديهم هذا الفهم الالزم واعتمدوا على أمريكا
وبريطانيا ووجهوا صفعات ألنفسهم والبالد ال
ميكن معاجلتها.
واعترب أن بعض األح��زاب السياسية السيما
الشيوعيني اعتمدوا نهجاً يقوم على أمناط
ال�ب�ل��دان األخ ��رى اال انهم مل ينالوا املوفقية
ل�ك��ن اإلم� ��ام اخل�م�ي�ني وال�ش�ه�ي��د م ��درس وآي��ة
اهلل كاشاني وعلماء نهضة الدستور والسيد
مجال الدين آسد آبادي كانوا من املصلحني
احلقيقيني حيث تفهموا الساحة اإلجتماعية
اإليرانية بشكل صحيح وبنوا حتركاتهم على
الني وهو ما أمثر
أسس الفكر الديين بشكله ّ
عن الثورة اإلسالمية الشاخمة.
ولفت اىل أن قائد الثورة ك��ان يؤكد على
ال��وع��ي يف م��واج �ه��ة اهل�ج�م��ة ال�ث�ق��اف�ي��ة هل��ذا
ال�س�ب��ب ف ��إن أس ��اس ال�ت�غ�ي�يرات واإلص�لاح��ات
احلقيقية وال�ت�ق��دم الناجز س��واء يف انطالق
ال�ث��ورة أو بقائها ره��ن بإعتماد الفكر الديين
واإلثراء منه.
ون�وّه اىل أن أمريكا رمبا تثري جمابهة إيران
على الصعد األمنية والسياسية واإلقتصادية
إال أن األساس يتمثل مبواجهة األسس الدينية
حيث أن ع��دم جن��اح األمريكيني رغ��م ممارسة
مجيع الضغوط اإلقتصادية يعود الفضل فيه
اىل أن الشعب ال ��ذي يعتمد ثقافة حسينية
وعلوية ال يقدم تراثه الروحي يف سوق املزاد بل
يعترب حتمل الصعاب مرتاساً لصون عقيدته.

رضائي...
ويف تصريح له أمس األربعاء خالل امللتقى
الوطين حول (اجنازات الثورة اإلسالمية طيلة

العقود األربعة املاضية) ،أكد رضائي ضرورة
التعريف بأركان واجن��ازات الثورة اإلسالمية
لألجيال احلماسية اجلديدة يف البالد؛ مضيفا
أن الذكرى األربعني إلنتصار الثورة اإلسالمية
تش ّكل فرصة مُثلى لتحقيق هذا اهلدف.
وت� �ط ��رق أم �ي�ن جم �م��ع ت�ش�خ�ي��ص مصلحة
النظام اىل سياسات ومؤامرات اإلستكبار العاملي
اخلبيثة ضد الثورة اإلسالمية؛ واصفاً أمريكا
بأنها مصدر األزمات ضد الشعب اإليراني.
وأك � ��د رض ��ائ ��ي أن امل ��واج� �ه ��ة ب�ي�ن ال� �ث ��ورة
اإلس�لام �ي��ة وأم��ري �ك��ا ب�ل�غ��ت واح � ��دة م ��ن أه��م
مراحلها على أعتاب حلول الذكرى األربعني
للثورة؛ واصفاً يوم انتصار الثورة اإلسالمية يف
( 22بهمن) ( 11فرباير) بأنه فرصة مناسبة
ل�ت��وج�ي��ه ر ّد ح��اس��م ع �ل��ى ك��اف��ة اإلج � ��راءات
البغيضة هلذا البلد وزعمائه.
ولفت أمني جممع تشخيص مصلحة النظام
اىل أن اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية حققت
اجن��ازات مذهلة يف كافة احلقول والساحات
اليت قامت بطرد أمريكا منها.
وتابع :أن الشعب اإليراني استطاع بتضحياته
امللحمية أن يزيح أمريكا من ساحاته الدفاعية
واألمنية وعليه فقد متكن من حتقيق اجنازات
ي �ش �ه��د ب �ه��ا ال� �ع ��دو وال� �ص ��دي ��ق يف اجمل� ��االت
الصاروخية والدفاعية.

حريصون...
التهم ال�تي مت مبوجبها مم��ارس��ة الضغوط
ع�ل��ى ن �ظ��ام اجل�م�ه��وري��ة اإلس�لام �ي��ة والشعب
اإليراني.
وأض��اف :إن اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية
أت�ه�م��ت ب ��احن ��راف أن�ش�ط�ت�ه��ا وم �س ��ار ح��رك��ة
االس �ت �خ��دام ال�س�ل�م��ي ل�ل�ط��اق��ة ال �ن��ووي��ة ،اىل
األس�ل�ح��ة ال �ن��ووي��ة ،يف ح�ين أن�ن��ا ع�ض��و نشط
يف ال��وك��ال��ة ال��دول�ي��ة للطاقة ال��ذري��ة ،وقبلنا
معاهدة حظر اإلنتشار ال�ن��ووي  NPTأيضاً
ومجيع أنشطتنا تقريباً حتت سيطرة الوكالة
ال��دول �ي��ة ل�ل�ط��اق��ة ال ��ذري ��ة واإلش � ��راف عليها.
أجرينا حمادثات مكثفة مع ستة بلدان .انتهت
نتيجة هذه احملادثات يف اإلتفاق النووي .بعد
ه��ذا اإلت �ف��اق ،امتثلت اجلمهورية اإلسالمية
اإليرانية جلميع التزاماتها وملتزمة بذلك،
وق� ��د مت اإلع �ل��ان ع �ن �ه��ا يف مج �ي��ع ال �ت �ق��اري��ر
الرمسية .لكن مع وصول احلكومة األمريكية
اجلديدة ،خت ّلى الرئيس األمريكي ترامب ،عن
اإلتفاقية من جانب واحد.
واستطرد النائب األول لرئيس اجلمهورية
يف تصريح ليورونيوز قائ ً
ال :إننا حاولنا خالل
املفاوضات ويف الوقت احلالي ،اط�لاع الشعب
على مجيع القضايا وبصدق .من املؤسف ،إن
ق��رار واشنطن أح��ادي اجلانب قد أع��اد احلظر
بشكل جاد .يسعى األمريكيون يف هذه املرحلة
من احلظر إىل منع الدول والشركات األجنبية
من إق��رار العالقات مع اجلمهورية اإلسالمية
اإليرانية بطرق خمتلفة ،مبا يف ذلك تهديد
واغ� � ��راء ال �ب �ل��دان وال �ش ��رك ��ات األخ� � ��رى .ويف
املقابل اختذنا بعض االج ��راءت ،وإح��دى هذه
اإلج��راءات ،حنرص على بقاء اإلتفاق النووي
وحنافظ عليه ،طاملا إلتزم املوقعون اآلخ��رون
بتعهداتهم ،خ��اص��ة يف ه ��ذا ال �ص��دد ،ب��اخت��اذ
إج� ��راءات عملية م��ن قبل اإلحت ��اد األوروب� ��ي.
ويف ال��وق��ت نفسه ،نسعى أي�ض�اً إىل احل��د من
الضغوط اليت تفرضها العقوبات على اقتصاد
البلد عن طريق اإلدارة ،وإيصال حياة الناس
إىل نقطة يكونون فيها أقل عرضة للخطر.
ورداً على س��ؤال آخ��ر فيما اذا ك��ان اإلحت��اد
األوروب ��ي لديه اإلرادة ال�لازم��ة أو ال�ق��درة على
ال��وق��وف ض��د ت��رام��ب؟ ق��ال جهانغريي :كان
لدينا انطباع بأن اإلحت��اد األوروب��ي لديه مثل
هذه القوة .عملت أوروبا بشكل جيد حتى اآلن
�وج��ه والقضايا النظرية ،ولكن
م��ن حيث ال�ت� ّ
من الناحية العملية ،أظهرت اهليكلية املالية
لإلحتاد األوروب ��ي ،وال سيما نظامه املصريف،
أنها غري قادرة على العمل كصانع قرار مستقل
وهيئة قوية حلماية إجنازات اإلحتاد األوروبي
والتزاماته جتاه األج��واء الدولية .ويف الوقت
نفسه ،ما زلنا نأمل يف أن يوفوا بالتزاماتهم.
ورداً على س ��ؤال ح��ول م�ف��اوض��ات إي ��ران مع
مج��اع��ة ط��ال �ب��ان ،ق ��ال ال�ن��ائ��ب األول لرئيس
اجل�م�ه��وري��ة :إن وض��ع دول املنطقة ،وخاصة
دول اجلوار ،مهم جداً بالنسبة لنا ،فاإلستقرار
واألم� ��ن يف ه ��ذه ال� ��دول م��رت�ب�ط��ان ب��إس�ت�ق��رار
وأم ��ن اجل�م�ه��وري��ة اإلس�لام �ي��ة اإلي��ران �ي��ة ،قد
تكون هناك خالفات مع مجاعات مثل طالبان
امل��وج��ودي��ن يف ه ��ذه ال � ��دول ،ل�ك��ن ج�ه��دن��ا هو
العمل لصاحل احلكومة األفغانية .احلكومة
األفغانية ه��ي حكومة صديقة .لدينا عالقة
جيدة مع احلكومة األفغانية ،لقد دعمنا دائماً
احلكومة األفغانية يف مجيع اجملاالت .أي حوار
يتم تنفيذه سيكون بالتأكيد بعلم احلكومة
األفغانية وسيكون يف مصلحة أفغانستان.

قاسمي...
ورأى قامسي أن (ه��ذه اخل�ط��وة تعكس عدم
مصداقية الدول األوروبية يف حماربة اإلرهاب).
واعترب أن (اإلحتاد األوروبي وبد ًال من وضع
تنظيمات إره��اب�ي��ة وجم��رم��ة مثل (جم��اه��دي
خلق)( ،األح��وازي��ة) يف قائمة عقوباته ،يفسح
اجمل � ��ال أم ��ام �ه ��ا ب ��ل ي��دع �م �ه��ا ،ب �ي �ن �م��ا يتهم
اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية اليت ترفع راية
حماربة اإلرهاب يف املنطقة ).
م��وق��ف ق��امس��ي ج��اء بعد أن أض ��اف اإلحت��اد
ْ
إيرانيي وإدارة األمن الداخلي اإليرانية
األوروبي

إىل قائمة (اإلره� ��اب) .وب��رر اإلحت ��اد األوروب ��ي
يف بيان له قراره بزعم (التورط يف هجمات ّ
مت
أراض أوروبية).
إحباطها مؤخراً على ٍ
م��ن جانبه كتب ال��وزي��ر ظريف يف تغريدة
بتويرت رداً على ق��رار ال��دول االوروب �ي��ة ،قائ ً
ال:
إن ال� ��دول االوروب� �ي ��ة ال ميكنها التنصل من
مسؤولية إي��واء االرهابيني ،وأض��اف :إن الدول
االوروب �ي ��ة بينها ال��دمن��ارك وه��ول�ن��دا وفرنسا
ت��ؤوي زم��رة خلق االره��اب�ي��ة املتورطة يف إراق��ة
دماء  12000إيراني وساندت صدام يف جرميته
ضد أكراد العراق كما تؤوي ارهابيني آخرين
الذين يتخذون من أوروبا منطلقا إلراقة دماء
اإليرانيني االبرياء .فاتهام إيران اليربئ ساحة
أوروبا من مسؤولية إيواء االرهابيني.
وفرض اإلحتاد االوروب��ي الذي يدّعي السعي
حلفظ اإلت �ف��اق ال �ن��ووي ،أم��س االرب �ع��اء ،اول
ح��زم��ة م ��ن احل �ظ��ر ض ��د إي � ��ران ع �ق��ب تنفيذ
اإلتفاق النووي عام  .2014ويستند هذا احلظر
على أساس مزاعم أثارتها الدمنارك ضد إيران.
وات�ه�م��ت ال�ش��رط��ة ال��دمن��ارك�ي��ة ق�ب��ل أشهر
إي � ��ران ب��ال �ت��ورط يف م �ه��امج��ة ش �خ��ص داخ ��ل
األراض��ي الدمناركية من دون تقديم أية أدلة
تثبت ذلك وقد نفت إي��ران بشدة هذه املزاعم
وكذبتها.
ويف السياق ،أعلن مصدر دبلوماسي مطلع أنه
نظراً اىل دعم دول أوروبية لبعض اجلماعات
اإلرهابية املعروفة ،فإن اجلمهورية اإلسالمية
اإلي ��ران� �ي ��ة ت�ع�ي��د ال �ن �ظ��ر ح��ال �ي �اً يف ت�ع��اون�ه��ا
اإلستخباري واألمين مع هذه الدول وستتخذ
قريباً قرارات مهمة بهذا الشأن.
وأض� � ��اف امل� �ص ��در ال ��دب �ل ��وم ��اس ��ي يف ح��دي��ث
للصحفيني أم��س األرب�ع��اء ،عقب قيام اإلحت��اد
األوروب� � ��ي ب �ف��رض احل �ظ��ر ع�ل��ى ج �ه��از إي��ران��ي
وك ��ذل ��ك م��واط �ن�ين إي ��ران �ي�ي�ن ،ع �م��ل س �ف��راء
وقائمون باألعمال يف ست دول أوروبية على تربير
مواقف اإلحتاد األوروبي لدى مسؤول إيراني إال
أنهم واجهوا تصرفا حامسا منه وانتهى اللقاء
يف أقل من عشر دقائق بسبب تصرحياتهم غري
مقبولة واستخدامهم لغة غري الئقة.
هذا وكان املتحدث بإسم اخلارجية اإليراني
بهرام قامسي قد أعلن يف وقت سابق من يوم
أمس األربعاء أن إيران ستقوم بإجراء مناسب
يف اطار الرد باملثل على اإلحتاد األوروبي.

ظريف...
ورداً ع� �ل ��ى س � � ��ؤال ح � ��ول احل � �ص� ��ول ع�ل��ى
غ� ��از رخ �ي ��ص ل�لإس �ت �ث �م��ار يف ق �ط ��اع ج��اب �ه��ار
للبرتوكيماويات ،قال ظريف :إننا مستعدون
دائماً للتفاوض مع اهلند ونرحب مبقرتحات
اهلند .مشريا إىل أنه ميكن للهند وإيران العمل
معاً لتأمني مصاحل شعوبهما.
وص � � ّرح ظ��ري��ف؛ إن اق �ت �ص��اد إي� ��ران واهل�ن��د
يكمالن أحدهما اآلخ ��ر ،مضيفاً :أن��ه ميكننا
العمل معاً يف قطاعات خمتلفة .حنن حباجة
إىل سلع وخدمات اهلند ،كما حتتاج اهلند إىل
سلع وخدمات إيرانية.
وأش � ��ار إىل أن ��ه يف ق�ط��اع�ن��ا امل� �ص ��ريف ،حنن
س�ع��داء للغاية ألن بنكي ب��اس��ارك��اد ويوكو،
بدأتا العمل معاً.
وص � ّرح وزي��ر اخلارجية اإلي��ران��ي ،بأننا نأمل
ورغ ��م احل �ظ��ر األم��ري �ك��ي غ�ير ال �ق��ان��ون��ي ،ب��أن
تتمكن اهلند وإي ��ران ،م��ن العمل معاً لتأمني
مصاحل شعوبهما واملنطقة.
وك��ان وزي��ر اخلارجية حممد ج��واد ظريف،
قد وصل اىل العاصمة اهلندية نيودهلي مساء
اإلثنني ،على رأس وفد سياسي واقتصادي رفيع
املستوى وذلك من أجل املشاركة يف (مؤمتر
حوار رايسينا) الدولي السنوي وإجراء لقاءات
مع كبار الشخصيات اهلندية.
وي �ض � ّم ال��وف��د امل��راف��ق ل��وزي��ر اخل��ارج�ي��ة اىل
اهل�ن��د ،ع��ددا م��ن كبار م ��دراء ش��رك��ات ري��ادة
االعمال والقطاع اخلاص يف إيران.
وق� ��د ال �ت �ق��ى ظ ��ري ��ف ،ع �ص��ر أم� ��س ن �ظ�يره
األس�ترال��ي (م��اري��س ب�ين) كما أل�ق��ى كلمة
يف مؤمتر ح��وار (رايسينا) الدولي السنوي يف
ختام زيارته للهند .هذا وانتقد وزير اخلارجية
اإلي��ران��ي يف ت�غ��ري��دة ل��ه على م��وق��ع التواصل
اإلجتماعي (تويرت) السياسة األمريكية الغدّارة
للتخويف من إيران.
ووج � ��ه ظ ��ري ��ف إن� �ت� �ق ��ادات ل �س �ي��اس��ات إدارة
ال��رئ �ي��س األم��ري �ك��ي دون ��ال ��د ت��رام��ب امل�ع��ادي��ة
إليران وتصرحيات كبار مستشاريه وال سيما
وزير اخلارجية مايك بومبيو ومستشار األمن
القومي للبيت االبيض جان بولتون.
وكتب ظريف يف تغريدته :على الرغم من
انها قد تبدو مرضية يف احلالة الطبيعية ولكن
اهلواجس اجملردة ملايك بومبيو وجون بولتون
جت��اه إي ��ران وال�ت�ي ب��ات��ت تشبه أك�ث��ر فأكثر
سلوك اجلواسيس املعتوهني واملهزومني دوما،
ف��أم��ري�ك��ا ق��د إس�ت�ب��دل��ت ال�س�ي��اس��ة اخل��ارج�ي��ة
الواقعية بسياسة التخويف من إيران.
يذكر أن بومبيو وبولتون يقومان هذه األيام
جب��ول��ة يف دول املنطقة م��ن أج��ل إث ��ارة ضجة
دعائية للتخويف من إي��ران وق��د ك��ررا خالل
األيام املاضية مراراً املزاعم الفارغة ضد إيران.

موسكو...
ون �ق �ل��ت (س �ب��وت �ن �ي��ك) ع ��ن ري��اب �ك��وف ق��ول��ه
للصحفيني( :أرى أن يف واشنطن موقفاً قوياً
لدى أولئك الذين يعتقدون أنه من الضروري
اإلب� �ق ��اء ع �ل��ى ال ��وج ��ود ال �ع �س �ك��ري األم��ري �ك��ي
غ�ي�ر ال �ق��ان��ون��ي يف س ��وري ��ا وان��ت��ه ��اك ش ��روط
القانون الدولي).

وأض ��اف ري��اب �ك��وف( :يف ال��وض��ع ال��راه��ن ويف
حالة سعي واشنطن غري احملكوم للسيطرة على
العامل والطموح للتواجد يف كل مكان وتسوية
القضايا حسب الشروط اخلاصة بها فقط ال
ميكنين أن أختيل أن ال��والي��ات املتحدة فجأة
ستنسحب عسكرياً متاماً من سوريا).
وك��ان البيت األب�ي��ض أعلن الشهر املاضي
بدء سحب القوات األمريكية املوجودة يف سوريا
واإلنتقال إىل (املرحلة التالية) من محلته يف
إش��ارة إىل محلة التحالف غري الشرعي الذي
ت �ق��وده واش �ن �ط��ن وت��زع��م م��ن خ�لال��ه حم��ارب��ة
تنظيم (داعش) اإلرهابي.
وأش��ار ريابكوف إىل أن (االت�ص��االت الروسية
األمريكية بشأن سوريا مل تنقطع أبداً وإن مل
يتم اإلعالن عنها دوماً إال أنها ال تشهد وقفات
ط��وي�ل��ة) م��وض�ح�اً أن اإلت �ص��االت قائمة حول
خمتلف املسائل وستكون هناك إتصاالت حول
مواضيع أخرى يف أقرب وقت.
ويف ت�ص��رحي��ات صحفية ،أع ��رب ن��ائ��ب وزي��ر
اخلارجية ال��روس��ي سريغي ريابكوف يف ضوء
اق�تراب موعد إنسحاب واشنطن من معاهدة
ن ��زع ال �ص��واري��خ امل�ت��وس�ط��ة وال �ق �ص�يرة امل ��دى،
أعرب عن رغبة روسيا يف استئناف (حوار غين
امل�ض�م��ون) م��ع ال��والي��ات املتحدة ح��ول ضبط
األسلحة يف أسرع وقت.
وقال( :إذا كانت الواليات املتحدة مستعدة
للحوار ،فنحن على استعداد له أيضاً يف أي
وق ��ت ،ح�ت��ى وإن ك ��ان غ� ��داً .حن��ن مستعدون
إلج � ��راء م� �ش ��اورات ع �ل��ى م �س �ت��وى اخل��ارج �ي��ة
والدفاع وجملسي أمن البلدين ،لكن جيب أن
يقوم احلوار على أساس التكافؤ).
ويف  4دي �س �م�بر ،أم�ه�ل��ت واش �ن �ط��ن موسكو
 60ي��وم�اً ل�ـ(ال�ع��ودة إىل التزاماتها) مبعاهدة
ال�ص��واري��خ امل��ذك��ورة حت��ت طائلة اإلنسحاب
األم ��ري� �ك ��ي م �ن �ه��ا ،يف ح�ي�ن ت ��رف ��ض م��وس�ك��و
اإلت�ه��ام��ات األمريكية هل��ا بإنتهاك امل�ع��اه��دة،
وتتهم واش�ن�ط��ن خب��رق ب�ن��وده��ا .كما تعترب
موسكو أن فسخ هذه املعاهدة ،سيؤدي إىل سباق
تسلح جديد يف العامل.

النمسا...
وانتقد سياسات البيت االب�ي��ض دون ذكر
الرئيس األم��ري�ك��ي دون��ال��د ت��رام��ب مشريا اىل
إنسحاب أمريكا من اتفاقية باريس للمناخ .ويف
سياق آخر أعلن عن زي��ارة مرتقبة سيقوم بها
اىل االراضي الفلسطينية لالطالع عن قرب عن
األوضاع يف هذه املناطق.

مجلس الشيوخ...
مشروع القانون يعزز أيضاً برامج املساعدات
العسكرية واألمنية األمريكية (إلسرائيل) عرب
متديدها ع�ش��رة أع ��وام إض��اف�ي��ة .كما يسعى
إىل مواجهة مقاطعة البضائع اإلسرائيلية يف
الواليات املتحدة .ويشمل جتديد العمل باتفاق
التعاون الدفاعي مع األردن املربم عام .2015
امل�ع��ارض��ة ال�ش��دي��دة مل�ش��روع دع��م (إس��رائ�ي��ل)
ج��اء بأغلبية الدميقراطيني ،وه��ي يف الغالب
إع �ت��راض ع �ل��ى ت��وق �ي��ت ع ��رض امل� �ش ��روع على
التصويت كونه ليس أول��وي��ة للكونغرس يف
ظل إغ�لاق احلكومة ،وس��ط مطالبات بإرجاء
أي تصويت على أي مشروع ال يتناول حل أزمة
اإلغالق.
ورفض جملس الشيوخ األمريكي مشروع قرار
رفعه الدميقراطيون لتشديد إجراءات احلظر
على سوريا وروسيا وإيران ،احتجاجا منهم على
استمرار اإلغالق اجلزئي للحكومة.
وج� � ��اءت حم ��اول ��ة ال ��دمي �ق ��راط �ي�ي�ن مت��ري��ر
مشروعهم ه ��ذا ،يف إط ��ار م��ا ت�ع�ه��دوه بعرقلة
مجيع التشريعات يف جملس ال�ش�ي��وخ حتى
التصويت على مشروع قانون إنهاء اإلغ�لاق،
م�ن�ت�ق��دي��ن أن� �ص ��ار ال��رئ �ي��س دون ��ال ��د ت��رام��ب
اجلمهوريني ملساندتهم طلبه  5.7مليار دوالر
لتمويل اجلدار.
وينص املشروع على فرض قيود تشمل روسيا
وإي� ��ران لدعهما العسكري وامل �س��اع��دات اليت
تقدمانها لدمشق.
كما يقضي بإغالق حسابات وجتميد أصول
تابعة لكيانات وأفراد يف الواليات املتحدة ،ممن
ه��م ع�ل��ى ع�لاق��ة ب��احل�ك��وم��ة ال �س��وري��ة ،ومينع
إصدار تأشريات الدخول ،ويعاقب اجلهات اليت
ت��زود دمشق باملشتقات النفطية وقطع غيار
الطائرات .وتنسحب هذه االج��راءات لو دخلت
حيز التنفيذ على كل (شخص أجنيب له صفة
عسكرية ،أو متطوع أو منخرط يف املعارك على
األراضي السورية).

موقع بريطاني...
وأُع��دت اخلطة بالتعاون مع رئيس (املوساد)
ي ��وس ��ي ك ��وه�ي�ن -ال� � ��ذي ش � ��ارك يف ال �ل �ق��اء-
للرتحيب بعودة بشار األسد إىل جامعة الدول
ال �ع��رب �ي��ة؛ ب �ه��دف تهميش ال �ن �ف��وذ اإلقليمي
لرتكيا وإيران.
واتفق املشاركون يف اللقاء على اربع خطوات
األوىل مساعدة ترامب يف مساعيه لسحب 14
أل�ف�اً م��ن ال�ق��وات االمريكية م��ن أفغانستان،
وإث� ��ر ذل ��ك ُع �ق��د ل �ق��اء ب�ين ح��رك��ة ط��ال�ب��ان
ومسؤولني أمريكيني يف أبوظيب.
واخلطوة الثانية ،تهدف اىل التحكم يف ُس ّنة
العراق ،ويُقصد بها اجلهود اليت ُتبذل لتقليص
ن �ف��وذ ت��رك�ي��ا داخ ��ل حت��ال��ف احمل ��ور ال��وط�ني،
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أك�ب�ر ك�ت�ل��ة ن�ي��اب�ي��ة م��ن ال� ُّ�س �ن��ة يف جملس
النواب العراقي ،ويظهر ذلك من خالل زيارة
رئ�ي��س اجمل�ل��س ،حممد احل�ل�ب��وس��ي ،للرياض
الشهر املاضي .أما اخلطوة الثالثة فهي السعي
إلع ��ادة ال�ع�لاق��ات الدبلوماسية الكاملة بني
ال��دول العربية الثالث واألس��د ،وناقش رؤس��اء
أجهزة االستخبارات يف اجتماعهم الرسالة اليت
أرادوا إيصاهلا إىل الرئيس السوري.
وأما اخلطوة الرابعة اليت مت اإلتفاق عليها،
فكان دعم أكراد سوريا أمام املساعي الرتكية
ل �ط��رد وح � ��دات مح��اي��ة ال �ش �ع��ب ال �ك��ردي��ة من
احلدود الرتكية.

كل الطرق تنتهي...
ان ت�ل��ك ال� ��دول وم�ن�ه��ا ال�ع��رب�ي��ة السعودية
اليت الزلت تنتهك سيادة اليمن باحلرب اليت
تشنها منذ سنوات عليه ومل تلتزم حتى باهلدنة
اليت توصلت إليها األطراف اليمنية يف ميناء
احلديدة ،لو كانت متلك القليل من املنطق،
ملا أقدمت على ارسال ارهابييها اىل بالد الشام
لريتكبوا انواع اجلرائم حبق أبنائها الع ّزل ،كي
تضطر اليوم بعد خيبتها من حتقيق نواياها
امل�ش��ؤوم��ة اىل ت�س�وّل العالقة م��ع دمشق اليت
ستعود أيضاً اىل اجلامعة العربية منتصرة.
تتمــــــات صفحــــــة
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اجمللس التشريعي...
ونقلت وس��ائ��ل إع�لام معادية ع��ن مصادر
ص �ه �ي��ون �ي��ة ،ان س�ي�غ�ي��ف ب� ��دأ ال��ت��ع ��اون مع
اإلي ��ران��ي�ي�ن خ �ل�ال ال��ع ��ام  2012وق� ��دم هلم
معلومات يف جماالت األمن والطاقة .وجرى
جت�ن�ي��د س�ي�غ�ي��ف م ��ن ق �ب��ل ط��اق��م ال �س �ف��ارة
اإليرانية يف نيجرييا ،على ح ّد زعمها!
وعلى املستوى األم�ني ش ّنت ق��وات العدو
الصهيوني ،فجر األرب�ع��اء ،محلة اعتقاالت
�ات واس�ع��ة يف م�ن��ازل الفلسطينيني
وم��داه�م� ٍ
بالضفة الغربية احملتلة.
ونقلت وكالة «فلسطني اآلن» عن مصادر
حملية ق��وهل��اّ :
إن ق ��وات ال�ع��دو اعتقلت 13
فلسطينيا ،خ�لال محلة مداهمات مبناطق
متفرقة من الضفة الغربية.
وأوضحت املصادر أن ق��وات العدو داهمت
مدينة بيت حلم واعتقلت  4شبان من بلدة
بيت فجار جنوب املدينة.
كما اعتقلت قوات العدو مخسة شبان من
منازل ذويهم بفي بلدة تقوع شرق بيت حلم
بعد مداهمتها وتفتيشها.
واقتاد جنود العدو املعتقلني لالستجواب
يف منطقة جمهولة.
ي��ذك��ر أن ق ��وات ال �ع��دو الصهيوني ّ
تشن
عمليات اعتقال ليلية يومية ،تطال خمتلف
حم��اف�ظ��ات الضفة الغربية احمل�ت� ّل��ة ،ويت ّم
تعسفي.
خالهلا اعتقال مواطنني بشكل ّ
ويف س�ي��اق منفصل أُص�ي�ب��ت مستوطنة
ص�ه�ي��ون�ي��ة جب� ��روح ص �ب��اح األرب � �ع� ��اء ،ج ��راء
ت �ع��رض �ه��ا ل �ل �ط �ع��ن يف حم �ط ��ة ل �ل �ح��اف�لات
مبستوطنة قرب مدينة القدس احملتلة.
وأف��ادت القناة « »14العربية أن املستوطنة
املصابة زعمت أن شابًا فلسطين ًيا قام بطعنها
يف مستوطنة «أرم ��ون هنتسيف» ق��رب جبل
املكرب يف القدس احملتلة ثم انسحب من املكان.

الجيش اليمني...
م��دف �ع �ي��ة ال �ت �ح ��ال ��ف ب� ��اجت� ��اة ش � ��رق امل �ط ��ار
باحملافظة ،بالتزامن مع استمرار التحليق املكثف
لطائرات التحالف التجسسية يف أج��واء املدينة
الساحلية.
ويف اجل ��وف مش��ال ش��رق اليمن ،أف ��اد مصدر
عسكري ميين بسقوط قتلى وجرحى من قوات
الرئيس امل�ع��زول عبدربه منصور ه��ادي بانكسار
زحف واسع مسنود بالطائرات احلربية واألباتشي
على منطقة أسطر مبديرية َخ ْب ّ
والش ْعف شرقي
حمافظة اجلوف شرق اليمن.
وأف � ��اد م �ص��در ع �س �ك��ري مي�ن�ي مب�ق�ت��ل وج ��رح
العديد م��ن ق ��وات ه ��ادي إث��ر اس�ت�ه��داف اجليش
واللجان بعدد من الصواريخ والقذائف املدفعية
منطقة اسطر مبديرية َخ ْب ّ
والش ْعف ذاتها .كما
قتل عدد من قتل قوات هادي بانفجار عبوة ناسفة
خل ِل ْي َفني مبديرية ا َ
يف جبهة ا َ
خل ْب ّ
والش ْعف شرق
احملافظة.
ويف حجة غرب اليمن ش ّنت طائرات التحالف
 3غ ��ارات ج��وي��ة على م��دي��ري��ة ح��رض احل��دودي��ة
باحملافظة .كما أف��اد مصدر عسكري بسقوط
قتلى وجرحى من قوات هادي باستهداف اجليش
واللجان لتجمعاتهم يف مثلث عاهم جببهة حرض.
ويف تعز جنوب البالد ،أفاد مصدر عسكري ميين
بسقوط قتلى وجرحى من ق��وات ه��ادي بانفجار
عبوة ناسفة بوادي صالة بتعز جنوب اليمن .كما
قتل وجرح عدد من قوات هادي بعملية هجومية
نفذتها اجليش واللجان على مواقعهم وجتمعاتها
باملدفعية ،مع مشاركة وحدة القناصة بأطراف
دمت بالضالع جنوب البالد.
ك �م��ا ك �س��ر اجل �ي ��ش وال��ل��ج ��ان ال�ش�ع�ب�ي��ة،
األربعاء ،زحفا ملرتزقة اجليش السعودي يف جيزان
مسنودا بغطاء ج��وي ومروحي وج��رى تكبيدهم
خسائر فادحة يف األرواح والعتاد.
وأف� ��اد م �ص��در ع�س�ك��ري أن اجل �ي��ش وال�ل�ج��ان
الشعبية كسروا زحفا ملرتزقة اجليش السعودي
على عدة تباب شرق جبل جحفان جبيزان.

