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روحاني...
ويف ختام إجتماع جملس الوزراء يوم أمس ،قدّم
حسن روحاني التهنئة حبلول الذكرى السنوية
األرب �ع�ين إلن�ت�ص��ار ال �ث��ورة اإلس�لام�ي��ة ،وق ��ال :أن
الشعب اإليراني العظيم هو املالك الرئيس للثورة
اإلسالمية ،داعياً الشعب اىل املشاركة امللحمية
الواسعة يف مسريات ذكرى إنتصار الثورة يف 11
شباط/فرباير.
وأضاف روحاني :نشهد يف هذه األيام مؤامرات
جديدة من قبل أمريكا والصهاينة ضد الشعب
اإلي��ران��ي ،فطيلة ال�ع��ام امل��اض��ي ب��ذل األمريكان
والصهاينة قصارى جهودهم ليبثوا اليأس لدى
الشعب اإليراني إزاء مستقبله.
وصرح :أن الشعب اإليراني ورغم كل املؤامرات،
سيثبت للعامل من خالل مشاركته وهتافاته اىل
جانب ال �ث��ورة وال��وط��ن ،أن��ه مفعم ب��األم��ل بشأن
مستقبل البالد ،وسيتجاوز جيداً املشكالت اليت
خطط هلا األعداء ،من خالل تضحياته وصموده
ووحدته ،وستكون أمامه سنوات أفضل من السنوات
املاضية.
وأكد الرئيس اإليراني أن األرقام واإلحصاءات
تبني أننا حققنا تقدماً وإجن ��ازات كبرية طيلة
ال �ـ 40عاماً املاضية ،واىل جانب هذه اإلجن��ازات،
جتاوزنا املؤامرات الكربى.
وص��رح :ان املشاركة الواسعة يف مسريات 11
شباط/فرباير ،ضمان ألمننا واستقاللنا وحريتنا،
وينبغي من خ�لال املشاركة الواسعة ان حنبط
خمططات األعداء من مواصلة مؤامراتهم.
ولفت اىل أن اإلدارة األمريكية اجلديدة عادة
م��ا تتحدث بلهجة غ�ير صحيحة بشأن الشعب
اإلي��ران��ي ،والعامل كله ي��درك أن املشكالت اليت
نواجهها يف املنطقة والعامل ،نامجة عن التدخل
والتواجد األمريكي غري املربر يف املنطقة ،فشعوب
املنطقة ت��درك ج�ي��داً أن إي ��ران ساهمت دوم��اً يف
إرساء السالم واإلستقرار باملنطقة.
وشدد على أن األمريكان والصهاينة هم الذين
دعموا اإلرهابيني الذين تسببوا بإستشهاد  17ألفا
من الشعب اإليراني يف أوائ��ل الثورة ،فإيران هي
ضحية اإلره ��اب ،ووقفت دوم �اً حب��زم يف مواجهة
اإلره ��اب ..وال�ي��وم ف��إن جانباً كبرياً من حتقيق
األم ��ن يف منطقتنا ن��اش��ئ م��ن دع�م�ن��ا القاطع
لشعوب املنطقة يف حماربة اإلرهاب.
وأك �م��ل :ال ميكن ال �ي��وم ألي أح ��د أن يوجه
اتهامات واهية ضد بالدنا ،فأمريكا أث��ارت دوم�اً
املشكالت للمنطقة وال�ع��امل ،ويف املقابل كانت
إي� ��ران اإلس�لام �ي��ة احل ��ل دوم � �اً ،وحن ��ن سنواصل
ج�ه��ودن��ا م��ن أج ��ل إرس� ��اء األم ��ن واإلس �ت �ق��رار يف
املنطقة ويف دول كسوريا وال�ع��راق وأفغانستان
وباكستان ،فنحن نشكل قوة مؤثرة يف مواجهة
اإلرهاب.
وأردف ال ��رئ �ي ��س اإلي � ��ران � ��ي؛ أن ال �ت��دخ�لات
األمريكية ليست منحصرة مبنطقتنا ،فها هي
تتدخل يف أمريكا الالتينية وخاصة يف فنزويال،
كما نشهد التدخل األمريكي يف خمتلف أحناء
ال��ع ��امل ،ف��ال�ن�ه��ج ال� ��ذي م�ش��ى ع�ل�ي��ه امل �س��ؤول��ون
األم��ري�ك�ي��ون ال يصب حتى يف مصلحة أمريكا
وشعبها.
وخالل إجتماعه مع السفراء ورؤساء ممثليات
اجلمهورية اإلسالمية يف اخل��ارج ،أكد الرئيس
روحاني ،أمس األربعاء ،ان الشعب اإليراني وعلى
الرغم من كافة التقلبات اليت واجهها طيلة الـ40
عاما املاضية ،إختار دوما الطريق الصواب وقال:
ان الشعب اإليراني كان ضحية ألنواع خمططات
األعداء لكنه متكن دوما من تذليل الصعاب.
وأضاف :ان الشعب اإليراني بني معامل الطريق
الصحيح ألبناء العامل.
وتابع رئيس اجلمهورية ،ان الشعب اإليراني
كان دوم��ا املنتصر على ساحة مواجهة األع��داء
بعد إنتصار الثورة اإلسالمية أمام أنواع الدسائس
ال�تي ك��ان��ت تصمم معظمها على ي��د أمريكا
والكيان الصهيوني.
وفيما أش��ار اىل م��ؤام��رات أمريكا ضد إي��ران،
قال روحاني ان املؤامرة األولي اليت قام بها األعداء
ضدنا خالل األشهر األوىل من إنتصار الثورة هو
خمطط جتزئة إيران الذي باء بالفشل وكذلك
اإلنقالب العسكري واحلرب املفروضة واليت حقق
الشعب اإليراني النصر مرة أخرى على ساحتها.
واعترب روحاني امل��ؤام��رة الرابعة الكربى ضد
ال�ش�ع��ب اإلي ��ران ��ي ه��و احل�ظ��ر اجل��ائ��ر امل�ف��روض
عليه وص ��رح ،ان األم�يرك��ان وبسبب خسارتهم
ألح��د حلفاءهم الرئيسيني يف املنطقة (الشاه)
وق��اع��دت�ه��م ض��د كتلة ال �ش��رق ،ق��ام��وا بتجنيد
مجيع إمكانياتهم خ�لال األربعني عاما املاضية
لكنهم خرجوا جيرون أذيال اخليبة من كافة هذه
السوح .وأكد رئيس اجلمهورية ،ان سبب هزائم
أمريكا هي حساباتهم اخلاطئة حيال الشعب
اإليراني سواء قبل إنتصار الثورة اإلسالمية وسواء
بعدها.
ويف سياق آخر ،وصف الرئيس اإليراني حسن
روح��ان��ي تصرحيات ت��رام��ب ح��ول ت��واج��د القوات
األمريكية يف ال �ع��راق مل��راق�ب��ة إي ��ران بأنها ه��راء
ومرفوضة متاماً .وقال الرئيس روحاني يف جانب
م��ن كلمته خ�لال م��راس��م اه ��داء ج��ائ��زة كتاب
السنة موجهاً كالمه اىل ترامب:
أن��ت ت�ع��ادي شعوب منطقتنا ،وتتحدث بلغة
سخيفة وغ�ي�ر دب�ل��وم��اس�ي��ة وغ�ي�ر م�ق�ب��ول��ة ألي
شخص ،أن��ت تقول اننا سنبقى يف ال�ع��راق ،لقد
قلت أنكم بقيتم يف العراق حملاربة اإلرهاب ،وكان
جيداً أنك كشفت عن نواياك بأنكم يف العراق
ليس بسبب اإلرهاب وال من أجل الشعب العراقي،
وامنا تريدون البقاء يف العراق ملراقبة إيران.

وأضاف رئيس اجلمهورية :هذا املنطق يرفضه
كل عراقي وإيراني ،أنت تقول صراحة أنك حتتل
جزءاً من األراضي العراقية للتجسس على البلد
اجملاور للعراق.
وأك��د روح��ان��ي ،أن تصرحيات ترامب ه��ذه ال
تتوافق مع أي منطق يف العامل ،وأنه يكشف عن
أن اهلدف احلقيقي من تواجد القوات األمريكية
يف أفغانستان واملنطقة هو ملراقبة إيران أو روسيا
أو الصني ،وقال خماطباً األمريكان :أنتم الذين
لديكم أسطول وقوة حبرية راقبوا البحار ،ولديكم
قوة جوية قوية فلماذا حتتلون أراضي دول أخرى؟!،
وملاذا تكذبون؟!.
ووج��ه روحاني كالمه اىل أع��داء اجلمهورية
ّ
اإلسالمية قائ ًال :إذا أردمت إعادة إيران اىل الوراء،
فهذا أم��ر مستحيل .لن نعود إىل عهد اهليمنة
األمريكية على إيران ،وإن تلك الفرتة اليت كنتم
تتحكمون بكل ش��يء يف إي��ران قد َّ
ول��ت ،والشعب
اإليراني لن يأخذ إذناً منكم (األعداء) ولن خيضع
لكم ،ولن يركع إال هلل ويعمل وفق إرادته الوطنية،
وميضي قدماً اىل األمام.

رئيس الجمهورية...
بزعامة أمريكا وبعض الدول ،هو مكسب ونصر
كبري للشعب السوري واملنطقة بأسرها ،مؤكداً
أن إرساء اإلستقرار واألمن التام يف سوريا وعودة
احلياة العادية فيها ،هو من أهداف إيران اإلقليمية
وسياستها اخلارجية.
وأكد روحاني أن سوريا وحتى حتقيق النصر
التام ،مازالت تواجه املشكالت والعقبات ،قائ ًال:
إن التغلب على ه��ذه املشكالت هو من األه��داف
املشرتكة ب�ين البلدين ،ل��ذل��ك م��ن ال�ض��روري
أن نعزز التعاون والتنسيق فيما بيننا يف مجيع
اجملاالت أكثر فأكثر.
ّ
وبي أن العالقات بني البلدين والشعبني ينبغي
أن تبقى راسخة ..ولتحقيق هذا اهلدف علينا أن
نتخذ خطواتنا قدماً اىل األم��ام حبساسية ودقة
مع األخذ بعني اإلعتبار مصاحل الشعبني.
ووصف رئيس اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية
زي��ارة نائبه األول اىل دمشق باهلامة والناجحة
للغاية ،وقال :لقد أسفرت هذه الزيارة عن مكاسب
جيدة لكال الشعبني.
وخ�لال اللقاء ،هنأ وزي��ر اخلارجية ال�س��وري،
حلول الذكرى السنوية األربعني إلنتصار الثورة
اإلسالمية ،وأعرب عن تقديره للدعم الذي قدمته
إيران ومازالت حكوم ًة وشعباً اىل الشعب السوري
يف مواجهة اإلرهاب.
وأك � ��د امل �ع �ل��م أن اجل �م �ه ��وري ��ة اإلس�لام �ي��ة
اإليرانية ،أثبتت انطالقاً من صمودها وعزمها
وإرادتها الصلبة ،أنها قادرة على إحباط املؤامرات
األمريكية ،وق ��ال :ال ش��ك أن جن��اح اجلمهورية
اإلسالمية اإليرانية يف كسر هذه املؤامرات ،يعد
جناحاً كبرياً للمنطقة بأسرها مبا فيها سوريا.
ووص��ف وليد املعلم زي��ارة اسحاق جهانغريي،
النائب األول للرئيس اإلي��ران��ي اىل دمشق بأنها
كانت مثمرة ج ��داً ،وأن�ه��ا كانت حركة قوية
يف تكريس العالقات بني البلدين ،وأن احلكومة
السورية ستتابع جبدية وبأسرع ما ميكن تنفيذ
اإلتفاقيات والوثائق اليت مت التوصل اليها بني
اجلانبني.
من جانبه ،أكد مستشار قائد الثورة يف الشؤون
الدولية ،أمس األربعاء ،بعد لقائه وزير اخلارجية
السوري ،وليد املعلم :إن انتصار سوريا هو انتصار
حملور املقاومة ،مضيفاً :ان املثلث الرجعي باملنطقة
تكبد اهلزمية ام��ام س��وري��ا ،واآلن ف��إن  90باملائة
م��ن األراض� ��ي ال�س��وري��ة تسيطر عليها احلكومة
وسيتحرر الباقي قريباً على يد اجليش السوري.
وقال علي أكرب والييت :أجرينا لقا ًء جي ًد وبنا ًء
م��ع وزي��ر اخلارجية ال �س��وري ،والب��د م��ن التهنئة
باإلنتصارات اليت حققتها سوريا حكوم ًة وشعباً
أمام هجمات األعداء اإلقليميني والدوليني.
وأضاف :إن املثلث الرجعي باملنطقة قد أحلقت
به هزمية أم��ام سوريا ،واألمريكان ش��اؤوا أم أبوا
سينسحبون من سوريا .واآلن فإن  90باملائة من
األراضي السورية حتت سيطرة القوات احلكومية،
وال�ب��اق��ي سيتم حت��ري��ره ق��ري�ب�اً على ي��د اجليش
السوري .وأكد والييت أن إنتصار سوريا إنتصار
جلبهة املقاومة ..وإن عالقة اسرتاتيجية جتمع
بني إي��ران وس��وري��ا ،وق��د استمرت ه��ذه العالقات،
حيث وقف البلدان جنباً اىل جنب ،وما نراه اآلن
إمنا هو مثرة إحتاد دول حمور املقاومة.
وبعد لقائه م��ع والي�ت�ي ،ق��ال وزي ��ر اخلارجية
ال �س��وري :أج��ري��ت م �ش��اورات ب� ّن��اءة م��ع املسؤولني
اإليرانيني بهدف تنمية التعاون االسرتاتيجي،
ولقد حاربت سوريا وإي��ران ع��دواً بإسم اإلره��اب،
واآلن ت�ق�ف��ان أم ��ام ع ��دو ب��إس��م اإلس �ت �ع �م��ار ،وم��ا
دُمنا مع بعض فسننتصر ضد اإلستعمار مثلما
إنتصرنا يف مواجهة اإلرهاب.
وأض��اف وليد املعلم :أجريت حم��ادث��ات قيمة
م��ع الدكتور والي�ت�ي ،وق��د استفدت م��ن حديث
مستشار قائد الثورة ..حنن ُنقدّر دوماً الدكتور
والييت ،و ُنقدّر جهوده ملساعدة الشعب السوري.
وأردف :يف ه��ذا اللقاء ،أبلغت التح ّية احل��ا ّرة
م��ن ال��رئ�ي��س ال �س��وري ب�ش��ار األس ��د اىل مساحة
ق��ائ��د ال �ث��ورة اإلس�لام �ي��ة ،ك�م��ا ق��دم��ت التهنئة
اىل الشعب اإلي��ران��ي نيابة ع��ن الشعب السوري
مبناسبة ال��ذك��رى السنوية األرب �ع�ين إلنتصار
الثورة اإلسالمية.

الريجاني...
وق��ال الرجياني يف جانب آخ��ر من حديثه ،أن
العدو يسعى لتأجيج اخلالفات بني إيران والدول
األخ � ��رى وك��ذل��ك ف ��رض ال �ع��زل��ة ع�ل��ى ال�ب�لاد
وبطبيعة احل ��ال ف��إن أمريكا ه��ي ال�تي أصبحت

يف عزلة بإنسحابها من اإلتفاق النووي .وأعرب
ع��ن اعتقاده ب��أن األمريكيني يسعون م��ن خالل
إجراءاتهم هذه جلعل اجلمهورية اإلسالمية يف
حالة اإلنفعال والغضب حيث يأتي مؤمتر بولندا
من قبل أمريكا يف هذا السياق ،وأضاف :أن مؤمتر
بولندا ال يعقد من أج��ل البحث يف قضايا مثل
احلرب أو تصعيد الضغوط اإلقتصادية ضد إيران
ألن هلم أدوات أخرى لتصعيد الضغوط لذا يبدو
أن األمريكيني يسعون م��ن وراء عقد مثل هذا
املؤمتر شن حرب نفسية لتوتري الداخل.
وأض��اف :علينا إب��راز نقاط ضعف األمريكيني
وت��وع�ي��ة ال� ��دول األخ� ��رى ب �ص��ورة صحيحة على
إجراءاتهم العدائية حيث أن هذه الدول ال تدعم
يف تصرحياتها األمريكيني إال أن هؤالء بهيمنتهم
اإلقتصادية قد بثوا الذعر يف قلوب الشركات
األجنبية وحتى انهم أوجدوا مشاكل لنا يف مسألة
توفري السلع األساسية .واشار الرجياني اىل تعزيز
امليزانية الدفاعية للبالد ،وأضاف :من املؤكد إننا
سنقوم بتجهيز القوات املسلحة متاماً ألن األعداء
يعلمون بأن قدرات اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية
األمنية والدفاعية بارزة جداً للتصدي ملغامراتهم
كما أن اجلمهورية اإلس�لام�ي��ة ستقدم الدعم
الالزم لتيار املقاومة.

صالحي...
ولفت صاحلي إىل أن إيران متلك اليوم القدرة
على التخصيب بأي نسبة مرتفعة .إال أن رئيس
املنظمة اإليرانية للطاقة النووية ق��ال :إن��ه بعد
انتهاء مدة اإلتفاق النووي سيكون مبقدورنا إنتاج
ما نشاء من أجهزة الطرد املركزي.
موضحاً :جنري حالياً اختبارات على اجليل
ال �ث��ام��ن م ��ن أج� �ه ��زة ال� �ط ��رد امل ��رك ��زي واألم� ��ر
سيستغرق م��ن  5إىل  6س �ن��وات وأش� ��ار إىل أن
عملنا جيري ضمن اإلتفاق النووي الذي ال مينع
النشاطات البحثية على أجهزة الطرد املركزي
احلديثة.
عب صاحلي عن أمل إيران بتعاون
ويف السياقّ ،
األوروبيني لوضع تصاميم جهاز الطرد املركزي
اجلديد استناداً إىل وعودهم ،لكنه أردف إىل أنه
إذا ما تباطؤوا يف ذلك فأمامنا خيارات متعددة
وحنن ال نرغب بذلك ،ورغم انسحاب أمريكا من
اإلتفاق النووي ،مل ختسر إيران يف اجلانب الفين
وهو ما سبب االمتعاض الشديد لدى ترامب.
بالتوازي ،أقر صاحلي أن هناك بعض القيود
ال�تي قبلنا بها لكن ال أث��ر هلا على وت�يرة سرعة
تطوّر صناعتنا النووية .وختم صاحلي يف هذا
السياق بالتأكيد على أن��ه اذا تقرر ال�ع��ودة اىل
م��ا قبل اإلت �ف��اق ال �ن��ووي حينها سنرفع القيود
عن التخصيب وفقاً ملا حنتاجه ..ففي حال عدم
وج��ود اإلت�ف��اق ال�ن��ووي سنكون أح ��راراً يف العمل
وميكن أن ُنعيد النظر يف تصاميمنا .ويف عودة
إىل املفاوضات النووية ،أوضح صاحلي أنه يف عام
 2013جرت مفاوضات ثنائية سرية حول امللف
النووي مع األمريكيني بوساطة عمانية (بطلب
منهم) مؤكداً أن املرشد السيد علي اخلامنئي
وجه بعدم الدخول يف أي مواضيع أخرى باستثناء
ّ
امل �ل��ف ال� �ن ��ووي .إىل ذل���ك ،ت �ط��رق ص��احل��ي إىل
قضية أنابيب مفاعل آراك ،الفتاً إىل أن طهران مل
تشرتيها سراً بل قمنا بذلك كإجراء احرتازي
خالل املباحثات قبل دخول اإلتفاق النووي حيز
التنفيذ وقد أبلغنا الطرف اآلخر أنه ستكون لدينا
أنابيب إضافية يف حال أُخ ّل باإلتفاق.

ظريف...
أك��د وزي ��ر اخل��ارج�ي��ة اإلي��ران��ي حممد ج��واد
ظ ��ري ��ف ،ب� ��أن أم ��ري �ك ��ا ت ��دع ��م ال��دك �ت��ات��وري�ين
والسفاحني واملتطرفني الذين مل خيلفوا سوى
الدمار يف املنطقة.
جاء ذلك يف تغريدة كتبها ظريف رداً على
اخلطاب السنوي للرئيس األمريكي دونالد ترامب
يف الكونغرس األمريكي وتكراره مواقفه املعادية
إلي � ��ران .وأش� ��ار ظ��ري��ف اىل ال ��ذك ��رى السنوية
األرب �ع�ي�ن إلن�ت�ص��ار ال �ث ��ورة اإلس�لام �ي��ة يف إي ��ران
وكتب :إن شعبنا ومن ضمنهم مواطنينا اليهود
حيتفلون اآلن ب��أرب�ع�ين ع��ام �اً م��ن ال�ت�ق��دم رغ��م
الضغوط األمريكية.
وأض� ��اف :إن دون��ال��د ت��رام��ب ط��رح م� � ّرة أخ��رى
اتهامات ضدنا يف خطابه السنوي للعام ( 2019يف
الكونغرس األمريكي) .إن عداء أمريكا أدى اىل أن
تدعم الدكتاتوريني واجل ّزارين واملتطرفني الذين
خلفوا الدمار فقط يف املنطقة.
ه��ذا ،وأع�ل��ن وزي��ر اخلارجية اإلي��ران��ي حممد
جواد ظريف أن قمة سوتشي لقادة إيران وروسيا
وت��رك�ي��ا يف  14ف�ب�راي ��ر ،ستبحث اإلع� �ت ��داءات
اإلسرائيلية على سوريا .وق��ال ظريف يف حديث
لـ( :RTسنبحث يف قمة سوتشي تشكيل اللجنة
الدستورية السورية ،والوضع يف حمافظة إدلب،
وانسحاب القوات األمريكية من شرقي الفرات).
وأض � � � ��اف( :حب� �ث� �ن ��ا م� ��ع اجل� ��ان� ��ب ال� ��روس� ��ي
اإلعتداءات اإلسرائيلية على سوريا .وإيران سرتد
على اإلع�ت��داءات اإلسرائيلية يف الوقت املناسب
ووفقاً ملصاحلها القومية).
كما أش��ار الوزير اإلي��ران��ي إىل أن إي��ران على
استعداد تام (للعب دور الوسيط لتحسني العالقات
بني دمشق وأنقرة) .وكان الكرملني قد أعلن أن
ال�ق�م��ة ال�ث�لاث�ي��ة ب�ين ال ��رؤس ��اء اإلي ��ران ��ي حسن
روحاني والروسي فالدميري بوتني والرتكي رجب
طيب أردوغ ��ان ح��ول س��وري��ا ،ستنعقد يف  14من
فرباير يف مدينة سوتشي الروسية.
ويف س �ي ��اق م �ت �ص��ل ،إع �ت�ب�ر امل �ت �ح��دث ب��إس��م
اخلارجية اإلي��ران�ي��ة ،بهرام قامسي ،اإلره ��اب يف
غرب آسيا وليداً غري شرعي للسياسات اخلاطئة
ألمريكا وبعض حلفائها.

وق��ال قامسي يف تصريح له أمس األربعاء رداً
على خطاب الرئيس األمريكي دونالد ترامب يف
ال�ك��ون�غ��رس ،ان اإلره� ��اب يف غ��رب آس�ي��ا ومنطقة
ال �ش��رق األوس� ��ط ه��و نتيجة وول �ي��د غ�ير شرعي
للسياسات اخل��اط�ئ��ة ألم��ري�ك��ا وب�ع��ض حلفائها
خالل العقود األخرية ،واليت فرضتها على املنطقة
بناء على سياستها يف استغالل ذلك أداة للمضي
بإسرتاتيجياتها مثل تأسيس القاعدة وداع��ش
وس��ائ��ر اجل �م��اع��ات امل�ت�ط��رف��ة واإلره��اب �ي��ة وإث ��ارة
األزمات والتوترات وزعزعة اإلستقرار االستنزافية.
وأضاف :انه ويف الوقت الذي يتهم فيه ترامب
إيران كذبا بدعم اإلرهاب ،ليس خافيا على أحد
بأن إي��ران بصفتها اكرب ضحية لإلرهاب خالل
العقود األخ�ي�رة وبتكبدها الكثري م��ن اخلسائر
امل ��ادي ��ة وامل�ع�ن��وي��ة ق��د ك��اف�ح��ت وس�ت�ك��اف��ح ه��ذه
الظاهرة البغيضة بصورة حقيقية وبال هوادة وقد
كان هلا دور أساسي وال ينكر يف دحر داع��ش يف
العراق وسوريا.
وأش��ار املتحدث بإسم اخلارجية اإليرانية اىل
هذه احلقيقة الواضحة؛ وهي ان األقليات الدينية
ومنها الطائفة اليهودية يف اجلمهورية اإلسالمية
اإلي��ران �ي��ة يعيشون ب�ك��ام��ل احل��ري��ة وهل ��م ن��واب
مستقلون يف جملس الشورى اإلسالمي ،وأضاف:
ان بعض ال��دول الغربية ورغ��م مضي ع��دة عقود
على احلرب العاملية الثانية مازالت تعترب نفسها
مدينة للصهاينة يف حني كان اإليرانيون أصحاب
الثقافة يف أرض إي��ران على م��دى التاريخ مهدا
للحكمة والتعايش السلمي والتعددية القومية
والدينية وق��د احتضنت على ال ��دوام يف حضنها
ال��زاخ��ر باحملبة مجيع أت �ب��اع امل��ذاه��ب واالدي� ��ان
االهلية تقريباً ،وم��ازال��ت ه��ذه الثقافة اإليرانية
العريقة وامل�ت�ج��ذرة م��ن ضمن اخل�ص��ال ال�ب��ارزة
لإليرانيني.
وتابع قائ ًال :إن الدين اليهودي كسائر األديان
اإلبراهيمية حظي على ال��دوام بإحرتام وتكريم
اجل �م �ه��وري��ة اإلس�لام �ي��ة اإلي ��ران �ي ��ة وب �ن ��اء على
الدستور حيظى مبكانة سامية ،ولكن ال ميكن وال
ينبغي إنكار مسألة إن ما أدى لألسف اىل اإلساءة
اىل مسعة األتباع احلقيقيني للدين اليهودي هو
أداء ومم��ارس��ات الكيان الصهيوني الالانسانية
واالجرامية اليت ُتشوّه بإسم الدين اليهودي صورة
ومكانة اليهود يف العامل.
وأش��ار قامسي اىل ان الشعب اإليراني حيتفل
ه��ذه االي ��ام بالذكرى االرب�ع�ين النتصار الثورة
اإلس�لام�ي��ة ،وأض ��اف :ان اجلمهورية اإلسالمية
اإليرانية نظمت على مدى العقود االربعة املاضية
ع�م�ل�ي��ات ان�ت�خ��اب�ي��ة أك �ث��ر م��ن أي دول� ��ة أخ��رى
باملنطقة وم��ن ضمنها حلفاء وش��رك��اء أمريكا
ال��وث�ي�ق�ين ال��ذي��ن يشكلون أن�ظ�م��ة دك�ت��ات��وري��ة
ومستبدة ،والشك ان اجلمهورية اإلسالمية نابعة
من ثورة شعبية ومبنية على نظام السيادة الشعبية
والدميقراطية االنتخابية.
وقال املتحدث بإسم اخلارجية اإليرانية يف ختام
تصرحيه ،ان اتهامات الرئيس األمريكي الفارغة
والوهمية والالمنطقية ض��د الشعب اإلي��ران��ي
واجلمهورية اإلسالمية اإليرانية ال ميكنها تلميع
�روج��ة
ص ��ورة أمريكا واالن�ظ�م��ة الدكتاتورية امل� ّ
للعنف وال �ت �ط��رف وامل��دع��وم��ة أم��ري�ك�ي�اً يف قتل
الشعوب املظلومة باملنطقة وارتكاب اجملازر ضدها.

عراقجي...
وأشار عراقجي خالل هذا االجتماع ،اىل تنفيذ
كامل التعهدات من جانب إيران يف اطار اإلتفاق
النووي؛ مردفا ان االطراف االخرى مل تنجح حتى
اآلن يف تنفيذ تعهداتها مما أدى اىل االخ�لال يف
توازن هذا اإلتفاق.
رحب بآلية اينستكس اجلديدة ،قال مساعد
واذ ّ
وزي��ر اخل��ارج�ي��ة اإلي��ران��ي :إن ه��ذه اآلل�ي��ة ج��اءت
متأخرة ج��دا ،وحن��ن نتطلع اىل إجن��از مراحلها
التنفيذية عاجال .من جانبه ،أكد االمني العام
لوزارة الشؤون اخلارجية الفرنسية على استمرار
ب�لاده يف دعم اإلتفاق النووي ،مضيفاً :إن اعداد
اآللية املالية اخلاصة جاء يف هذا السياق.
وق��ال مونتاين :إن فرنسا ترغب يف استمرار
املباحثات م��ع اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية،
بوصفها دول��ة هامّة وم��ؤث��رة فيما خيص كافة
املواضيع ذات االهتمام املشرتك.

أشرف غني...
وأض� � ��اف :ي �ت��م م�ت��اب�ع��ة ال �ع�لاق��ات ب�ي�ن إي ��ران
وأفغانستان يف مخس جلان مشرتكة ،والنقطة
الثانية هي عالقة إي��ران مع أمريكا ،وال�تي جيب
أخذها بنظر االعتبار ،ومصاحلنا تقتضي أن ال
يكون لدينا دور يف النزاع بني البلدين ،وجيب علينا
اخت��اذ اخلطوات الضرورية يف هذا الصدد .وتابع
الرئيس األفغاني قائ ًال :مطلب إي��ران هو السالم
الذي تتمحور حوله احلكومة يف أفغانستان ،وقد مت
اإلعالن عن هذا املوضوع بشكل رمسي مرارا وتكرارا،
وقد مت طرحه مؤخرا يف اللجنة اخلماسية .وأعرب
غين عن أمله يف أن متتلك باقي دول املنطقة نفس
نظرة إيران حول أفغانستان.
يذكر أن أمريكا وطالبان عقدا عدة جوالت
من املفاوضات املباشرة ،يف الوقت ال��ذي رفضت
فيه طالبان عقد مفاوضات مباشرة مع احلكومة
األفغانية .كما عقد الثالثاء يف موسكو اجتماع
مبشاركة طالبان وساسة أفغان ،حيث اشرتطت
طالبان انسحاب مجيع القوات األمريكية كأحد
شروط إحالل السالم يف أفغانستان.
وطلب العديد من الساسة األفغان من طالبان
امل��واف�ق��ة على مشاركة احلكومة األفغانية يف
ه��ذا اإلج�ت�م��اع ،وإع�ل�ان وق��ف اط�لاق ال�ن��ار ف��وراً،
ومتابعة مطالبها عن طريق التفاوض واحلوار بني
األطراف األفغانية.

وأع��رب العديد من اخل�براء عن اعتقادهم انه
بدون وجود دور مؤثر للدول اجملاورة ألفغانستان،
ف��إن ال�س�لام يف ه��ذا البلد سيكون مؤقتاً وجيب
مراعاة مصاحل هذا البلد ودول اجل��وار من أجل
حتقيق سالم دائم.

سياري...
ومم�ث�ل��ي وس��ائ��ل االع �ل�ام أم ��س األرب� �ع ��اء ،إن��ه
الميكن جتاهل دور اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية
يف النظام العاملي وحضورها كالعب رئيسي يف
املنطقة .وأك��د إن��ه كما مت إحباط خمططات
االعداء السابقة حلد اآلن ينبغي التخطيط لنيل
التفوق يف احلربني الناعمة واالقتصادية بهدف
إفشال اسرتاتيجية االعداء هذه املرة أيضا.
ول�ف��ت اىل إن��ه منذ إن�ت�ص��ار ال �ث��ورة وماقبلها
ايضا ب��دأت تهديدات األع��داء االستكباريني ضد
الثورة اإلسالمية ومت ّثلت اسرتاتيجياتهم بتأجيج
ال�ن��زاع��ات القومية والطائفية يف مجيع أرج��اء
البالد وتنفيذ االغتياالت وتهميش إي ��ران وشن
ه�ج��وم م�ب��اش��ر يف ص �ح��راء ط�ب��س وف ��رض ح��رب
السنوات الثمانية وأنواع احلظر وتأجيج الفنت يف
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ون��وه اىل إن الثورة اإلسالمية صانت مكانتها
ال �ش��اخم��ة حل ��د اآلن رغ� ��م مج �ي��ع ال �ت �ه��دي��دات
ال�تي طالت ال��وح��دة الوطنية للبالد وإن��ه طيلة
القرنني املاضيني فقدت إيران أجزاء من أراضيها
اثناء احلروب إال إن وحدة أراضي البالد قد متت
احملافظة عليها أثناء حرب السنوات الثماني.

الشيوخ األمريكي...
ال�تي تعين أن التنظيمني اإلره��اب�ي�ين تكبدا
(هزمية ال رجعة فيها) قبل أي انسحاب كبري من
سوريا أو أفغانستان.
كما يتضمن التعديل ب �ن��ودا م��دع��وم��ة من
اجل�م�ه��وري�ين وال��دمي�ق��راط�ي�ين ل�ف��رض عقوبات
ج��دي��دة على س��وري��ا وض �م��ان امل�س��اع��دة األمنية
لـ(إسرائيل) واألردن .وينظر إىل هذه اإلج��راءات
على أنها جهود لطمأنة احللفاء الذين يشعرون
بالقلق إزاء التحوالت يف السياسة األمريكية،
مبا يف ذل��ك خطة ترامب يف س��وري��ا .ولكن لكي
يصبح قانونا ،سيحتاج مشروع القانون إىل موافقة
جملس النواب الذي يسيطر عليه الدميقراطيون،
حيث م��ن غ�ير امل��رج��ح أن يتحرك دون تغيريات
كبرية بسبب امل�خ��اوف م��ن البند ال��ذي يتناول
حركة (مقاطعة إسرائيل وسحب االستثمارات
منها وف ��رض عقوبات عليها) بسبب معاملتها
للفلسطينيني .وجي��ادل معارضو ه��ذا البند بأن
مشاركة األمريكيني يف محالت املقاطعة حممية
مبوجب احلق الدستوري يف حرية التعبري.

إيران تزيد...
ون ��وه االدم �ي�رال م��وس��وي يف تصرحيه اىل ان
اجل �ي��ش وض ��ع يف ج� ��دول أع �م��ال��ه ب�ع��د مرحلة
ال��دف��اع امل�ق��دس ( )1988-1980تشكيل وح��دة
حت ��ت ال �س �ط��ح وال �ع �م ��ل م ��ن ج ��ان ��ب آخ� ��ر على
تصميم وتصنيع خمتلف أنواع الصواريخ لتعزيز
ق��درات البالد الردعية .وأش��ار اىل منجزات البالد
الصاروخية قائ ًال :انه قبل انتصار الثورة اإلسالمية
مل نكن منتلك صواريخ (ساحل-حبر) اال ان مدى
صوارخينا يف هذا اجملال بلغت  300كم وسيتم
زيادة املدى يف املستقبل القريب.
واعترب االدم�يرال موسوي التواجد املقتدر يف
منطقة اخلليج الفارسي وحبر قزوين واحمليطات،
أح ��د امل �ن �ج��زات األخ� ��رى للجيش اإلي ��ران ��ي بعد
انتصار ال�ث��ورة اإلسالمية مما يشري اىل طاقات
وقدرات اجليش الدفاعية يف ظل الثورة.

الثورة اإلسالمية...
ال��ث ��ورة اإلس�لام �ي��ة يف إي � ��ران وخ �ط��ره��ا على
مصاحلهم ومصاحل حلفائهم الصهاينة ،وجدّت
يف م��ن ��اورة خ�ل��ق ال �ف�تن واألزم� � ��ات واحل � ��روب يف
املنطقة وخاصة يف كل األمكنة اليت تؤثر سلباً
على ه��ذه ال �ث��ورة ،ه��دف�اً ثابتاً ودائ �م �اً إلضعاف
األخ�يرة وتشتيت فعاليتها وعناصر قوتها ،وهذه
االسرتاتيجية ميكن حتديد مراحلها وحمطات
تنفيذ أهدافها كالتالي:
* احلرب العراقية  -اإليرانية
م �ب��اش��رة ب�ع��د إن �ت �ص��ار ال��ث ��ورة اإلس�لام �ي��ة يف
إيران ،بدأت تقريباً حرب اخلليج الفارسي األوىل،
وب��ذرائ��ع ُخ ِلقت فجأة يف رأس الرئيس العراقي
السابق صدام حسني ،فتجاوز إتفاقية نافذة مو ّقعة
بني إيران والعراق ،كانت تنظم خالفات حدودية
سابقة بني الدولتني ،تتعلق بالسيادة على (شط
العرب) والواجهة البحرية املشرتكة على اخلليج
الفارسي ،وذلك ضمن املثلث االسرتاتيجي بني
آب ��ادان وخرمشهر يف إي ��ران والبصرة يف ال�ع��راق،
وقد لعبت الواليات املتحدة األمريكية دوراً رئيسياً
يف تسعري اخلالف بداية ،والحقا يف إطالة النزاع
ال��دم��وي ب�ين ال�ط��رف�ين ،وال� ��ذي جت ��اوز الثماني
سنوات مبا فيها من خسائر هائلة يف األرواح لدى
الطرفني ،مع خسائر مادية هائلة قاربت االربعمئة
مليار دوالر.
* غزو العراق للكويت
مباشرة بعد انتهاء احلرب العراقية  -اإليرانية،
وب �ف�ترة مل ت�ت�ج��اوز ال�س�ن�ت�ين ،ك��ان��ت ك��ل من
الدولتني بالكاد قد إنتهت من مللمة ويالت احلرب
وخسائرها الضخمة ،خلق ص��دام حسني ،ذرائ��ع
واهية مل تكن حتمل أي معنى أو مضمون قانوني
أو تارخيي أو سياسي ،وبغض نظر واستدراج خبيث
من األمريكيني ،قرر غزو دولة الكويت دون سابق
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انذار ،ضارباً عرض احلائط بكل املبادئ واألعراف
والقوانني الدولية ،وحدث ما حدث من دمار ومن
تهجري ومن ويالت وخسائر ،واألهم من ذلك أنه
خلق الذريعة ال�تي طاملا انتظرها األمريكيون،
وشنوا حرباً واسعة على ال�ع��راق ،وكانت تلك
احل ��رب م�ف�ت��اح�اً للتدخل ال�ع�س�ك��ري ال�غ��رب��ي -
األمريكي يف املنطقة ،والذي ما زال حتى الساعة،
كاحتالل كامل بكل معانيه ،جامثاً ثابتاً على
أرض العراق.
* نشوء اإلرهاب و(داعش)
 مع تزايد الضغوط الداخلية الوطنية علىاالح�ت�لال األمريكي ،وتصاعد عمليات املقاومة
ض��ده ،إضطر األمريكيون إلجي��اد خمرج مناسب
الن�س�ح��اب وح��دات�ه��م العسكرية ،ب��احل��د األدن��ى
حيفظ مصاحلهم م��ن ج�ه��ة ،وم ��ن جهة أخ��رى
يؤمن محاية تلك الوحدات من عمليات املقاومة
املؤملة ،واليت بسقوط اآلالف من الضباط واجلنود
من تلك الوحدات ،تعاظمت الضغوط الداخلية
جبوا على االنسحاب،
ضد وجودهم يف العراق ،فاُ ِ
بعد أن استطاعوا انتزاع توقيع السلطات العراقية
على إتفاقية أمنية عسكرية ،أبقت هلم عدة قواعد
عسكرية جوية.
 مل يكن ه��ذا ال��وج��ود العسكري األمريكي،واحمل��دد واملقيد باإلتفاقية مع الدولة العراقية،
كافياً العطائهم القدرة على التدخل يف السياسة
الداخلية لبغداد ،وتوجيهها حنو أجندتهم الثابتة
يف تفتيت وتشتيت العرب واملسلمني ،انطالقاً من
تأزيم العالقة بني الدولتني العراقية واإليرانية،
وحيث رأوا قدرة السلطتني على إعادة التماسك
واللحمة ،وتوجيه العالقة حن��و مصلحة األم��ة
األوسع واألنسب ،خلقوا اإلرهاب املمثل بـ(داعش)،
وساعدوه سراً وعلناً على ضرب اجليش العراقي
واألجهزة األمنية واملؤسسات احلكومية يف أغلب
مناطق البالد ،ساعدهم على ذلك مناخ مستحدث
من االنقسام املذهيبُ ،عمل عليه بتوجيه أمريكي
ومتويل خليجي وإعالم أخطبوطي هدام ،فكانت
كارثة مت��دد وانتشار (داع ��ش)َ ،
وض� ُع��ف العراق
ومت��زق ،وتهددت اجلمهورية اإلسالمية يف إيران،
نزف قسم كبري من
وتأثر أمنها واقتصادها ،واس ُت ِ
جهودها ومن طاقاتها الستيعاب وج��ود اإلره��اب
اخلطر .والحقا ،بعد صمود حمور املقاومة بقيادة
اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية ،مبواجهة احلرب
اإلرهابية اليت استهدفت العراق وسوريا ولبنان،
وبعد أن عاد التوازن األمين واالقتصادي والسياسي
اىل دول احملور ،ارتأى الرئيس ترامب أن ينسحب
من اإلتفاق النووي مع إيران ،دون أي مستندات أو
وثائق تثبت خمالفة إي��ران لإلتفاق ،وذلك على
عكس ما رأت أغلب الدول املعنية ،وأيضاً على عكس
ما ترى أجهزته األمنية واالستخبارية ،وهو حياول
اليوم عرب رزمات متتالية من العقوبات االقتصادية
القاسية والظاملة ،أن يطوّع إيران ويقوض نفوذها
وتأثريها يف املنطقة.
ه �ك��ذا ،وب�ع��د أن اكتشف األم��ري�ك�ي��ون كما
ي �ب��دو ،أن م�ن��اورت�ه��م األخ �ي�رة يف االن�س�ح��اب من
اإلتفاق النووي قد فشلت يف تقويض وحماصرة
اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية ،ألسباب وأسباب،
خرجوا مبعادلتهم األخرية حول البقاء يف العراق،
بهدف مراقبة إيران واحلد من نفوذها ومن تأثريها،
وبذلك يكون األمريكيون بقيادة ترامب ،يف هذه
املرحلة من االستهداف إليران عرب مراقبتها من
العراق ،قد توّجوا اسرتاتيجيتهم اليت بدأت بعد
إنتصار الثورة اإلسالمية عام  ،1979واستمرت مع
خلقهم للتوتر وللحروب واألزمات احمليطة بإيران
واملؤثرة عليها ،يف حربي اخلليج الفارسي االوىل
والثانية ،والحقا يف خلق ورع��اي��ة ودع��م حركة
اإلرهاب والتكفري والفوضى القاتلة.
عن موقع العهد اإلخباري
تتمــــــات صفحــــــة
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آية الله العظمى السيستاني...
من جهته ،جدد رئيس الوزراء االيطالي (دعم بالده
جلهود حماربة االره ��اب ،ورغبتها اجل��ادة يف تعزيز
التعاون الثنائي) ،معرباً عن سعادته بزيارة العراق،
ومشيداً حبالة االستقرار اليت تشهدها البالد .إىل
ذل��ك ،أعلن أم�ين ع��ام وزارة البيشمركة يف إقليم
كردستان العراق ،جبار ياور ،االتفاق مع وزارة الدفاع
االحت��ادي��ة على ع��ودة البيشمركة إىل كركوك
واملناطق املتنازع عليها وفق املادة  140من الدستور.
ميدانياً ،نفذت األجهزة األمنية العراقية ،االربعاء،
عمليات نوعية يف تدمري بقايا وفلول تنظيم داعش
اإلرهابي ،يف حمافظة األنبار ،اليت تشكل وحدها ثلث
مساحة العراق ،غرباً.
ه��ذا وإندلعت اشتباكات بني ال�ق��وات العراقية
يدعمها ال �ط�يران ،م��ع عناصر م��ن تنظيم داع��ش
اقتحموا ج��زي��رة يف مش��ال ال �ب�لاد .ونقلت وكالة
سبوتنيك ال��روس�ي��ة ،ع��ن م�ص��در عسكري ع��راق��ي،
قوله :ان حنو  40عنصراً من تنظيم داعش اإلرهابي
جمهزين باألسلحة ،اقتحموا جزيرة (زور كنعوص)
التابعة لقضاء ال�ش��رق��اط ،مش��ال حمافظة صالح
الدين ،مشال العاصمة بغداد ،فجر األربعاء .وأضاف
امل �ص��در :ان ال �ق��وات العراقية اشتبكت م��ع عناصر
داعش القتالعهم من اجلزيرة ،وحتريرها ،منوهاً إىل
أن القتال مستمر حتى اآلن.
وأكد املصدر أن طريان كل من اجليش العراقي،
والتحالف الدولي ضد اإلرهاب ،يدعم القوات األمنية
للقضاء ع�ل��ى ع�ن��اص��ر «داع� ��ش» يف املنطقة وه��ي
عبارة عن جزيرة يف النهر مليئة باألشجار .وكشف
املصدر عن مقتل عدد من عناصر داعش ،فيما أصيب
منتسبان اث�ن��ان م��ن ق ��وات س ��وات ال�ع��راق�ي��ة ،خالل
االشتباكات.
يشار إىل أن تنظيم «داعش» قد حفر أنفاقاً عندما
استوىل على مدينة املوصل ،مركز نينوى ،يبدو أنها
امتدت إىل اجلزيرة املذكورة ،مثلما رجح املصدر.

