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التحرير

االحد 20 ذو القعدة، 1438 هـ ق 22 مرداد 1396 هـ ش، 13 آب 2017مالعدد )9637( السنة السابعة والثالثون

افتتاح مقر بعثة قائد الثورة االسالمية 
للحج في مكة المكرمة

طهران-مهر:-افتتــح رئيــس منظمــة الحــج والزيــارة 
حميــد محمــدي مقــر بعثــة قائــد الثــورة االســالمية 
للحــج فــي مكــة المكرمــة، لمتابعــة العمليــات التنفيذيــة 

ــن. الداء مناســك الحجــاج االيرانيي
وكان رئيــس منظمــة الحــج قــد وصــل الجمعــة 
بافتتــاح  وصولــه  فــور  وقــام  المكرمــة  مكــة  الــى 
المبنــى الجديــد لبعثــة قائــد الثــورة االســالمية.

ومــن المقــرر ان يعقــد محمــدي اجتماعــا مــع 
مســؤولي بعثــة الحــج لدراســة مســار العمليــات 
افضــل  لتقديــم  المتخــذة  واالجــراءات  التنفيذيــة 

االيرانييــن. الحجــاج  الــى  الخدمــات 
وكان رئيــس منظمــة الحــج االيرانيــة قــد وصــل 
الــى المدينــة المنــورة يــوم االحــد الماضــي، علــى ان 

يعــود مجــددا الــى المدينــة المنــورة مــرة اخــرى.
يذكــر انــه وصــل لحــد اآلن الــى المدينــة المنــورة 
ومكــة المكرمــة نحــو 23 الــف حــاج ايرانــي مــن اصــل 

86 الفــا و500 شــخص.

مؤكدًا ان العالقات مع دول الجوار والدبلوماسية االقتصادية تشكل أهم اولويات وزارته القادمة..

وزير الخارجية: سنرد على انتهاك اميركا لالتفاق النووي بشكل ال يصب في مصلحتها
كيهــان   - طهــران 
وزيــر  اكــد  العربــي:- 
محمــد  الدكتــور  الخارجيــة 
جــواد ظريــف، انــه البــد مــن 
اميــركا  انتهــاك  علــى  الــرد 
لالتفــاق النــووي بشــكل ال 

مصلحتهــا. فــي  يصــب 
وخــالل حضــوره اجتمــاع 
بمجلــس  االمــل  كتلــة 
االســالمي،  الشــورى 
لبرنامجــه  شــرحه  بغيــة 
فــي  الخارجيــة  وزارة  إلدارة 

فــي  ظريــف:  الوزيــر   قــال  القادمــة،  الحكومــة 
نطــاق السياســة الخارجيــة، فــإن وزارة الخارجيــة 
ليســت هــي المســؤولة الوحيــدة عــن العالقــات 
ــذا الخصــوص  ــور به ــع األم ــة، إذ أن جمي الخارجي
ســماحة  إشــراف  تحــت  أطرهــا  تحديــد  يتــم 

المعظــم. القائــد 
واضــاف، ان التنســيق بيــن وزارة الخارجيــة 
مــع ســائر الــوزارات خــالل الحكومة الســابقة، كان 
مناســبا، وأشــار الــى أن مشــاركة 105 وفــود اجنبيــة 
ــن الدســتورية الرئاســية،  ــي مراســم أداء اليمي ف
الجمهوريــة  تاريــخ  فــي  مســبوق  غيــر  أمــر 

ــل  ــال: ال ينبغــي التقلي ــران، وق االســالمية فــي اي
مــن قيمــة هــذه الحقائــق، والبــد مــن االســتفادة 

ــة. ــرص المتاح ــات والف ــن الطاق م
مــع  العالقــات  ان  الخارجيــة  وزيــر  ورأى 
الجيــران والدبلوماســية االقتصاديــة تشــكل أهــم 
اولويــات وزارة الخارجيــة، مضيفــا: فيمــا مضــى، 
لــم يكــن لدينــا اي حصــة فــي المعــادالت الدوليــة 
اننــا اآلن مــن يحــدد عقــد  اال  بشــأن ســوريا، 
االجتماعــات واألعضــاء الذيــن يمكنهــم المشــاركة 

ــذه االجتماعــات. فــي ه
فــي  المقتــرح  الخارجيــة  وزيــر  وتطــرق 
إذا  انــه  الجديــدة،  االيرانيــة  الحكومــة  تشــكيلة 
ــرات  ــان، ســيجري تغيي ــة البرلم ــى ثق حصــل عل
مــع  يتناســب  بمــا  الخارجيــة  وزارة  بنيــة  فــي 
الدوائــر  إلغــاء  ســيتم  عليــه  وبنــاء  االولويــات، 
االقليميــة وســيتم تفعيــل الدوائــر السياســية مــع 

المطلوبــة. المناطــق  علــى  التركيــز 
التنســيق  الــى  ظريــف  الدكتــور  ولفــت 
الداخلــي بيــن وزارة الخارجيــة وســائر االجهــزة 
الحكوميــة ورأى انهــا كانــت ضمــن األطــر، وقــال: 
ــا فــي نطــاق االتفــاق النــووي،  ــا أهدافن لقــد حققن
ولحــد اآلن تــم إزالــة العقبــات مــن أمــام قطاعــات 
النقــل والشــحن والنفــط والمصــارف، وبمــا أن 
المفاوضــات لــم تتنــاول ســائر القطاعــات، لذلــك 
فــي  العقوبــات  ترفــع  ان  نتوقــع  ان  يمكــن  ال 

االخــرى. القطاعــات 
وتابــع: لحــد اآلن دخلــت مليــارات الــدوالرات 
ايــران بعــد  الــى  مــن االســتثمارات الخارجيــة 
ــى  ــرد عل ــن ال ــد م ــع الب ــووي، وبالطب ــاق الن االتف
تصــب  ال  بشــكل  لالتفــاق  اميــركا  انتهــاك 
ــر  ــا، إذ يعتب ــة فــي مصلحته االجــراءات فــي النهاي

اســتثمار توتــال فــي ايــران قفــزة نوعــا مــا.
وبشــأن االســتفادة مــن أهــل الســنة ومــن 
أوضــح  الخارجيــة،  وزارة  فــي  النســوي  العنصــر 
كانــت  الســابقة  الحكومــة  ان  الخارجيــة  وزيــر 
مســتوى  علــى  المــرأة  تعييــن  فــي  الســباقة 
ســفير ومســاعد للوزيــر، كمــا انهــا عينــت ســفيرا 
ــرة فــي  مــن أهــل الســنة، وستســتمر هــذه الوتي

الجديــدة. الحكومــة 
ازاحة الستار عن منجزات جديدة قريبا..

قائد عسكري: التحالف الصهيوني االميركي 
السعودي محكوم بالفشل

فيما تتواصل برقيات التعازي..

ردود افعال واسعة على استشهاد الشهيد حججي على يد مجرمي داعش

سعيدي: يجب التأهب للدفاع عن حياض الوطن 
في خارج الحدود

مقتل11 شخصا اثر سيول اجتاحت 5 محافظات في البالد
طهران-فارس:-اعلــن رئيــس منظمــة االغاثــة واالنقــاذ فــي البــالد مرتضــى ســليمي بــان 11 شــخصا توفــوا 

اثــر الســيول التــي اجتاحــت 5 محافظــات فــي البــالد باالضافــة الــى فقــدان شــخصين.
وقــال ســليمي حــول الســيول التــي اجتاحــت 5 
ــي  ــالد وه ــرق الب ــمال ش ــمال وش ــي ش ــات ف محافظ
وخراســان  الرضويــة  وخراســان  وكيــالن  كلســتان 
ــة الفــي  ــة االن اغاث ــم لغاي ــه ت الشــمالية وســمنان، ان
شــخص فــي 21 مدينــة وقريــة فــي هــذه المحافظــات 
الخمــس، فيمــا تــم اســكان 96 شــخصا بشــكل طــارئ.

محافظــات  فــي  قتلــوا  شــخصا   11 بــان  واوضــح 
خراســان الرضويــة وخراســان الشــمالية وكلســتان 
فــي حيــن فقــد شــخصان فــي قريــة شــيرين آبــاد 

ومدينــة علــى آبــاد.
وصــرح رئيــس منظمــة االغاثــة واالنقــاذ بانــه تــم 
ســحب الميــاه مــن 69 وحــدة ســكنية وقــال، ان عمليــات االغاثــة مســتمرة فــي محافظتــي خراســان الرضوية وكلســتان 

ــن بالســيول. ــن المنكوبي ــة بي ــة المعلب ــة والموكــت والمــواد الغذائي ــر مــن االغطي ــع عــدد كبي ــم توزي وت

الحريري: لست قادرا على زيارة سوريا ألني محكوم باالعدام!!
حــاول رئيــس الحكومــة اللبنانيــة ســعد الحريــري احتــواء اآلثــار المترتبــة علــى االصطفــاف الحــاد الــذي 

ظهــر فــي الجلســة الحكوميــة علــى خلفيــة زيــارة الــوزراء إلــى دمشــق، متســلحا بسياســة النــأي بالنفــس.
ــا... مــا  ــا الخالفيــة جانب ــا عنــد تشــكيل الحكومــة علــى وضــع القضاي وقــال ســعد الحريــري: »لقــد اتفقن
نحــن بصــدده اآلن هــو أمــر خالفــي، ولذلــك لــم أكــن أحبــذ مناقشــته فــي مجلــس الــوزراء، حتــى ال يتعمــق 

االنقســام... واللــي بــدو يطلــع علــى ســورية لــن أقــف ضــده لكنــه يذهــب كخيــار شــخصي«.
وتابــع الحريــري ضاحــكا: »فــي كل الحــاالت، أنــا مــا بقــدر اطلــع علــى ســورية ألنــي محكــوم إعــدام...« وهنــا 

رد الحــاج حســن: »أنــا فــيّ أطلــع...«.

تركيا: لن نسمح بقيام 
أي دولة مصطنعة

قــال رئيــس الــوزراء التركــي بــن علــى يلدريــم، 
إن بــالده ال يمكنهــا التهــاون حيــال جهــود إقامــة مــا 
وصفهــا بـــ »دولــة مصطنعــة« جديــدة علــى حدودهــا، 

ال ســيما فــي العــراق.
وأضــاف يلدريــم فــي تصريحــات صحفيــة نقلتهــا 
وكالــة »االناضــول«، أن »تركيــا تقــوم بالمشــاورات 
الالزمــة مــع الــدول المعنيــة فــي هــذا الموضــوع، 
علــى  مصطنعــة  دولــة  أي  بقيــام  تســمح  ولــن 

الجنوبيــة«. حدودهــا 
ــرات  ــاك تغيي ــى ســؤال فيمــا إذا كان هن وردا عل
ــال مقاطعــة عفريــن وإدلــب  ــا حي فــي سياســة تركي
فــي ســوريا، عقــب االجتمــاع األمنــي األخيــر قــي 
ــم  ــال يلدري ــوزراء، ق ــة ال ــع لرئاس ــا التاب ــر جنقاي قص

ــة. ــا األمني ــي سياســة تركي ــرات ف ــه ال تغيي إن
فــي  تتــردد  لــن  »تركيــا  أن  يلدريــم  واعتبــر 
اســتخدام حقوقهــا النابعــة مــن القانــون الدولــي، 
ســواء داخــل حدودهــا أو خارجهــا، فــي حــال بــروز أي 

تهديــد إرهابــي«، علــى حــد وصفــه.

استشــهاد  واجــه  العربــي:-  طهران-كيهــان 
المدافعيــن عــن مراقــد  محســن حججــي احــد 
البيــت )ع( فــي ســوريا علــي يــد تنظيــم  اهــل 
داعــش االرهابــي، ردود افعــال واســعة فــي مختلــف 
والسياســية  االجتماعيــة  و  الثقافيــة  االوســاط 

. االيرانيــة 
وقــدم أميــن مجلــس صيانــة الدســتور التعــازي 
والمواســاة بمناســبة استشــهاد الشــهيد حججــي، 
وأكــد بــان الهــدوء وراحــة البــال المســتمدة مــن 
ــت  ــي تجل ــورة والت ــالم والث ــادئ االس ــدة بمب العقي
فــي نظــرة الشــهيد حججــي الثاقبــة والصلبــة، أدلــة 

علــي الحــدود الواضحــة بيــن الحــق والباطــل.
وصــف اميــن عــام المجمــع العالمــي للتقريــب 
بيــن المذاهــب االســالمية آيــة اهلل محســن اراكــي 
الشــهيد المدافــع عــن المراقــد المقدســة 'محســن 
حججــي' بانــه انتهــج بــأرادة رصينــة وبــكل صالبــة 

درب الشــهداء فــي واقعــة كربــالء الحســينية.
الشــهيد وشــؤون  رئيــس مؤسســة  وأصــدر 
المضحيــن حجــة اإلســالم الســيد محمــد علــي 
ــه  ــا بمناســبة استشــهاده ، أكــد خالل شــهيدي بيان
أن إستشــهاد محســن حججــي الــذي جاهــد حتــي 
آخــر قطــرة مــن دمــه الطاهــر للدفــاع عــن أهــل 
البيــت المعصوميــن عليهــم الســالم يعــد نموذجــا 
ــراء للشــهادة. ــى إســتمرار المســيرة الحم ــا عل حي

استشــهاد حججــي  بمناســبة  مذكــرة  وفــي 
أكــد رئيــس مركــز االبحــاث الســتراتيجية لمجمــع 
تشــخيص مصلحــة النظــام علــي اكبــر واليتــي، انــه 
ــن لشــجاعة الشــهيد  ــالد مدي ــن الب الشــك ان أم
حججــي والمدافعيــن عــن مراقــد اهــل البيــت )ع(.

محمــود  االســالم  حجــة  االمــن  وزيــر  واكــد 
علــوي ان عمليــة استشــهاد  حججــي بواســطة 
عناصــر داعــش جسّــدت الطبيعــة االجراميــة لــدى 
الممزوجــة  بطبيعتهــا  االرهابيــة  العصابــة  هــذه 
ــر  ــف والوحشــية والممارســات غي بالجريمــة والعن

االنســانية.
كمــا قــدم وزيــر الثقافــة واالرشــاد االســالمي 
رضــا صالحــي اميــري، التعــازي والمواســاة بمناســبة 

استشــهاد الشــهيد محســن حججــي.
وعبــر وزيــر الثقافــة واالرشــاد االســالمي امــس 
استشــهاد  لخبــر  العميــق  أســفه  عــن  الســبت 
حججــي،  محســن  والشــجاع  الغيــور  الجنــدي 
ــان  ــق العن ــف المطل ــذي يعكــس القســوة والعن وال

العــداء الديــن والعقيــدة.
مــن جهتــه أكــد الدكتــور عدنــان محمــود ســفير 

أن  طهــران  فــي  ســوريه 
التــي  الدمويــة  الجريمــة 
داعــش  تنظيــم  ارتكبهــا 
الشــهيد  بحــق  اإلرهابــي 
علــى  حججــي  محســن 
ــة  الحــدود الســورية العراقي
للســجل  امتــداد  هــي 
القتــل  لجرائــم  األســود 
ترتكبهــا  التــي  الوحشــية 
اإلرهابيــة  التنظيمــات 
ســورية  فــي  التكفيريــة 

. والمنطقــة  والعــراق 
كمــا نــدد النائــب االول لرئيــس الجمهوريــة 
رئاســة  مكتــب  ورئيــس  جهانغيــري  اســحاق 
الجمهوريــة محمــد نهاونديــان بالجريمــة البشــعة 

الدواعــش. التــي ارتكبهــا 
وكان وزيــر الخارجيــة محمــد جــواد ظريــف قــد 
نشــر صــورة مــن الشــهيد فــي حســابه علــى موقــع 

االنســتغرام منــددا بهــذه الجريمــة.
كمــا نــدد رئيــس مجلــس الشــوري االســالمي 
علــي الريجانــي بالجريمــة البشــعة التــي ارتكبهــا 

الدواعــش مقدمــا تعازيــه الســرة الشــهيد.
مــن جانبــه اكــد وزيــر االتصــاالت و تكنولوجيــا 
عناصــر  علــى  انــه  واعظــي  المعلومــات محمــود 
داعــش االرهابيــة أن تعلــم بانــه ســيتم الثــأر لــدم 

ــر. الشــهيد الكبي

كمــا نــدد كل مــن وزيــر الرياضــة و الشــباب 
ــد  ــي و قائ ــاعد واعظ ــر و مس ــلطاني ف ــعود س مس
فيلــق قــدس اللــواء قاســم ســليماني و امين مجمع 
تشــخيص مصلحــة النظــام محســن رضائــي الــى 
جانــب المتحــدث باســم الخارجيــة بهــرام قاســمي 
و اعضــاء لجنــة الثقافيــة فــي مجلــس الشــورى 
ــا  ــي ارتكبته ــة الت ــذه الجريم ــددوا به االســالمي، ن

عناصــر داعــش .
التواصــل  فــي وســائل  الناشــطين  ان  يذكــر 
االجتماعــي الــى جانــب عــدد كبيــر مــن الفنانيــن 

نــددوا بهــذه الجريمــة.
ــت  ــد اعلن ــة ق ــة داعــش االرهابي ــت عصاب وكان
االســبوع الماضــي عــن ارتكابهــا جريمــة قطــع رأس 
الشــهيد محســن حججــي البالــغ مــن العمــر 25 

عامــا بعــد اســره فــي ســوريا.

 مشــهد-ارنا:- اكــد ممثــل الولــي الفقيــه فــي 
علــي  االســالم  االســالمية حجــة  الثــورة  حــرس 
ســعيدي ضــرورة التأهــب وتعزيــز الجهوزيــة لــدى 
)القــوات المســلحة( خــارج حــدود البــالد فــي ســبيل 

الدفــاع عــن حيــاض الوطــن.
ــح  ــي تصري واضــاف حجــة االســالم ســعيدي ف
لــه امــس الســبت مــن مشــهد المقدســة ، قائــال 
'ينبغــي التعامــل مــع العالــم بواســطة الحفــاظ علــى 
قــوة البــالد'؛ موضحــا ان القــوة واالقتــدار ال يقتصــران 
وانمــا  فحســب  العســكرية  المجابهــات  علــى 
يشــمالن الجوانــب السياســية والمفاوضالــت ايضــا.

ونــوّه بمكانــة الحــرس الشــامخة علــى صعيــد 
الدفــاع وحراســة الثــورة ومبادئهــا؛ مؤكــدا ان ذلــك 

ــه. ــر اســباب تخاصــم االعــداء مع يظه
وفــي اشــارة منــه الــى حضــور المستشــارين 

االيرانييــن فــي ســوريا، قــال حجــة االســالم ســعيدي 
ان القــوات االمريكيــة متواجــدة حاليــا فــي كوريــا 
ومنطقــة  االوســط  والشــرق  واليابــان  الجنوبيــة 
ــيع  ــتدعي توس ــذي يس ــر ال ــي؛ االم ــج الفارس الخلي

ــالد. ــدود الب ــارج ح ــى خ ــن ال ــاق االم نط

ــيق  ــؤون التنس ــاعد ش ــاري-ارنا:-اعلن مس   س
للقــوة البريــة للجيــش العميــد علــي جهانشــاهي 
بانــه ســيتم خــالل اســبوع الدفــاع المقــدس )يبــدا 
عــن  الســتار  ازاحــة  ســبتمبر(،   / ايلــول   22 فــي 

منجــزات جديــدة لهــذه القــوة.
وقــال العميــد جهانشــاهي علــى هامــش مراســم 
اقيمــت احيــاء لذكــرى الشــهداء فــي مدينــة آمــل 
ــن  ــران، ان م ــدران شــمال اي ــة لمحافظــة مازن التابع
الرقــي بــاداء المروحيــات  ضمــن هــذه المنجــزات 
واالســلحة  الوحــدات  وتجهيــز  الــدروع  ومعــدات 

واالعتــدة. الفرديــة 
واوضــح بــان منجــزات القــوة البريــة للجيــش 
ــة للبــالد  ــز القــدرات الدفاعي تاتــي فــي ســياق تعزي

ــع  ــاون م ــي اطــار التع ــا ف ــا دوم ــم تطويره ــي يت والت
الجامعــات والمراكــز الصناعيــة فــي البــالد.

كمــا اكــد العميــد جهانشــاهي، بــان التحالــف 
مــن  للتخويــف  الســعودي  االميركــي  الصهيونــي 

ايــران محكــوم بالفشــل.
قــال العميــد جهانشــاهي، ان التحالــف العدوانــي 
الجديــدة  االميركيــة  االدارة  بيــن  للتوتــر  والمثيــر 
والكيــان الصهيونــي والســعودية للتخويــف مــن ايــران 
بهــدف الوقــوف امــام نفوذهــا وقدرتهــا االقليميــة فــي 

ــل. ــوم بالفش ــط، محك ــرق االوس الش

شريعتمداري مدير مؤسسة كيهان:

العقوبات االميركية الجديدة هي الوليد غير الشرعي »للمفاوضات االم« وستولد مئات العقوبات ان بقيت مستمرة

طهران-كيهــان العربــي: ضمــن تخليــد ذكــرى 
ــة  ــي مرحل ــن ف ــه المناضلي ــي ورفاق ــهيد همدان الش
الحــرم،  عــن  الدفــاع  وشــهداء  المقــدس  الدفــاع 
ــان االســتاذ حســين  ــر مؤسســة كيه ــال مدي ــد ق فق
شــريعتمداري: ان الشــهيد همدانــي ليــس يحســب 
ــل هــو  ــران وحســب ب ــدان او اي ــى محافظــة هم عل
يعــود للعالــم االســالمي، ومــا نشــهده اليــوم مــن 

اقتــدار ايــران ورفعتهــا رهــن تضحيــات هــؤالء.
وقــال ســعادة االســتاذ: ان التكريــم الحقيقــي 
لدمــاء الشــهداء واســتمرارا لطريقهــم يتمثــل فــي 
الدفــاع الشــامل عــن االســالم والثــورة وقيمهــم، فــال 
يمكــن ان ندعــي حفــظ دمــاء الشــهداء وفــي نفــس 
الوقــت نتغافــل عــن االحــداث التــي ال تنســجم 
مــع منهجهــم، او ان نمــر مــرور الكــرام امــام تيــارات 
تســتهدف هــذه االيــام عقائــد االســالم والثــورة مــن 

ــالد. داخــل وخــارج الب
واســتطرد شــريعتمداري قائــاًل: ان اول خطــوة 
علينــا اتخاذهــا تتمثــل باعتقادنــا اننــا فــي حــرب مــع 
اميــركا وال نختصــر الحــرب فــي المجــال العســكري 
فقــط. وليــس ان نتغافــل عــن االســتعداد العســكري 
الحتمــال اي حماقــة مــن قبــل العــدو، وانمــا ان ال 
نســمح، وضمــن حفــظ هــذا االســتعداد، ونوصلــه 
للقمــة وهــو وهلل الحمــد قــد بلــغ، ان ال نســمح للعــدو 
ــب االقتصــادي  ــواب اخــرى كالجان ــن اب بالدخــول م
والثقافــي او التغلغــل فــي مؤسســات صاحبــة القــرار 

وبذلــك  ومنظــرة سياســيًا، 
يعتمدهــا  لوصفــات  ننظــر 
الخصــوم فــي اطــار التماهــي 
فقــط  ليــس  والتعاطــف، 
ــة الشــك وحســب  مــن زاوي
بــل مــن زاويــة الرفــض، اذ 
خلــف هــذه الوصفــات اهدافــًا 
للعــدو تقصــد التخلــص مــن 

ــالمي. ــام االس النظ
شــريعتمداري  واردف 
ــا  ــركا وحلفاءه ــاًل: ان امي قائ
تعتمــد هــذه االيــام وســيلة معروفــة بالغــرق الصناعي 
ضــد ايــران االســالمية والشــعب االيرانــي. مضيفــًا: 
ان الخصــم باســتغالل ســذاجه بعــض المســؤولين 
بعــض  فــي  مستشــارين  بغطــاء  المتنفذيــن  او 
المؤسســات ذات القــرار، يلقــي ايهامــًا بــان الشــعب 

والنظــام علــى طرفــي نقيــض فــي التخنــدق فواحــدة 
فيمــا  االميركــي  لالبتــزاز  تداهــن  الخنــادق  مــن 
اي  وتصعيدهــا.  العقوبــات  علــى  االبقــاء  االخــرى 
عكــس صــورة مــن االغــراق الــذي اوجدتــه العقوبــات 
وبذلــك تنصــح بالرضــوخ لالبتــزازات وبعبــارة ثانيــة 
القــاء واهمــة انــه اذا اردتــم الغــاء العقوبــات وانفتــاح 
اقتصــادي فينبغــي الرضــوخ لمطالــب اميــركا، وبغيــر 

ــرق! ــم ان تســتعدوا للغ ــك عليك ذل
قــد  اميــركا  ان  الــى  شــريعتمداري  ونــوه 
ــة  ــي المفاوضــات النووي اســتخدمت هــذه الخدعــة ف
ولالســف لــم يــرع بعــض مســؤولي البــالد تحذيرات 
ــع  ــركا، ليدف ــخ امي ــي ف ــقطوا ف ــدراً وس ــن ق المتحرقي
وكانــت  الفــخ.  هــذا  مســتحقات  والنظــام  الشــعب 
االثنينيــة حينهــا »النشــاطات النوويــة والعقوبــات« اي 
امــا النشــاطات النوويــة او القبــول بالعقوبــات، واليــوم 

ــوا ــث حصل البقية على الصفحة7حي

رسالة الحشد لمن يعنيه االمر
مــا اطلقــه مؤخــرا المهنــدس ابــو مهــدي نائــب قائــد الحشــد الشــعبي مــن تصريــح 
ــد  ــل وان كان ق ــار الثقي ــن العي ــع كشــفا م ــي الواق ــذا المســتوى كان ف ــى ه ــت وعل الف
ــى  ــرة وعل ــذه الم ــي ه ــن ان يأت ــى الحشــد، لك ــض المحســوبين عل ــك بع ســبقه بذل
لســان قــادة الحشــد فاالمــر يختلــف تمامــا خاصــة وان بتنــا علــى اعتــاب تحريــر تلعفــر 
المعركــة المحســومة بســبب انهــا مطوقــة تمامــا بـــ 360 درجــة لذلــك فهــو امــر يســتحق 
التوقــف عنــده والقــاء نظــر عليــه. فقــد قــال المهنــدس بالحــرف الواحــد بــان »الحشــد 
ــة«. والشــك ان توقيــت االعــالن  ــرات اميركي ــك صــورا ووثائــق تثبــت هبــوط طائ يمتل
عــن هــذه القضيــة التــي تكــررت كثيــرا فــي العــراق فــي هــذه الظــروف لهــا بالــغ االهميــة 
بمــا فيهــا الرســائل التــي تحملهــا للمعنييــن باالمــر بــان ال يتكــرر هــذا االمــر فــي تلعفــر، 
المنطقــة االســتراتيجية التــي هــي اليــوم مقــر لقــادة الدواعــش بهــدف منــع الطائــرات 
ــادة  ــة او اخــراج ق ــق متاعــب للقــوات العراقي ــة الهبــوط فــي هــذه المنطقــة لخل االميركي
ــى اماكــن اخــرى مــن العــراق التــي  ــة ونقلهــم ال ــة العراقي الدواعــش مــن قبضــة العدال
الزالــت تحــت قبضــة داعــش لمشــاغلة العــراق وعــدم الســماح لــه بــان يســتعيد انفاســه 
وهــذه اصبحــت جــزءا مــن االســتراتجية االميركيــة وان حــاول الرئيــس ترامــب المغفــل 
والبعيــد مــن السياســة فــي بدايــة االمــر ان يســتخدمها حربــة ضــد الديمقراطييــن 
لصالحــه علــى انهــم هــم مــن اوجــدوا هــذا التنظيــم االرهابــي لكنــه مــع مــرور الزمــن 
اســتوعب مــا كان مغفــال عنــه لبعــده عــن دهاليــز السياســة واخيــرا اســتقر بــه االمــر وفقــا 
لنصائــح السياســي االميركــي الصهيونــي المخضــرم كســينجر التــي قدمهــا للرئيــس 
ترامــب وبالحــرف الواحــد »ال تســقطوا داعــش وابقــوا عليهــا« وهــذا ال يتــم اال عــن 

طريــق تقديــم الدعــم.
ورأت بعــض االوســاط السياســية واالعالميــة فــي العــراق وخارجــه ان مــا اطلقــه 
ابومهــدي المهنــدس كان رســالة تحذيريــة للقيــادة العراقيــة مــن اعــادة حســاباتها مــع 
الجانــب االميركــي الــذي ال يمكــن االعتمــاد عليــه بالمــرة لممارســاته الســلبية والعدائيــة 
منــذ احتــالل العــراق وحتــى اليــوم وهــو ال يتــرك فرصــة اال وينتهزهــا لتأميــن مصالحــه 
الالمشــروعة فــي العــودة الــى العــراق والبقــاء فيــه بعــد ان اضطــر تحــت ضربــات قــوى 
المقاومــة مغادرتــه لكــن داعــش كانــت الشــماعة التــي علقــت اميــركا عليهــا ومعهــا 
وبعــض االوروبييــن للعــودة الــى العــراق لتنفيــذ مخططاتــه الالمشــروعة فــي هــذا البلــد.
الشــعب العراقــي الــذي تحمــل المزيــد مــن المحــن والويــالت والقتــل واالرهــاب مــن 
القــوات االميركيــة ال يمكــن ان تمحــى مــن ذاكرتــه فكيــف بــه يتخطــى اثــار العــدوان 
االميركــي االجرامــي االخيــر ضــد مواقــع كتائــب ســيد الشــهداء فــي منطقــة عكاشــات 
والــذي ادى الــى استشــهاد وجــرح عشــرات االبطــال مــن ابنــاء العــراق الغيــارى الذيــن 
يحاربــون داعــش نيابــة عــن العالــم فبعــد هــذا هــل هنــاك مــن شــك بــان اميــركا هــي 

مــن تدعــم عمليــا داعــش وتحاربهــا فــي االعــالم؟!
لكــن مــا هــو فــي متنــاول اليــد ان تحريــر تلعفــر الــذي سيشــارك فيــه كافــة فصائــل 
القــوات العراقيــة بمــا فيــه الحشــد الشــعبي، بــات قريبــا جــدا واليمكــن مقارنتهــا 
بالمناطــق االخــرى لخلوهــا مــن الســكان ولمســاحتها التــي ال تتجــاوز الـــ 4000 كيلومتــر 
لكــن مــا يجــب اخــذ  الحيطــة والحــذر منــه التصــدي الــى المكائــد االميركيــة وبعــض 

ــر. ــذا التحري ــة الفســاد ه ــوى االقليمي الق
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