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الخميس 2 شعبان، 1439 هـ ق 30 فروردين 1397 هـ ش، 19 نيسان 2018مالعدد )9829( السنة الثامنة والثالثون

آذار القادم..المدمرة "دماوند" تعود للخدمة
طهران-ارنــا:- أعلــن قائــد القــوة البحريــة للجيــش االدميــرال حســين خانــزادي بــأن المدمــرة 
ــارس 2019(. ــي 20 آذار/م ــي ف ــاري )ينته ــام الج ــة الع ــى نهاي ــد حت ــن جدي ــة م ــتعود للخدم ــد" س "دماون

اعتقال 39 من سماسرة سوق العملة االجنبية
طهران-فــارس:- اعلــن المتحــدث بأســم الشــرطة العميــد ســعيد منتظــر المهــدي اغــالق 80 مكتبــا 

للصيرفــة غيــر مرخــص بــه، واعتقــال 39 مــن سماســرة ســوق العملــة االجنبيــة.

مقتل شخصين في حادث سقوط مروحية في الخليج الفارسي
 بنــدر عباس-ارنــا:- اعلــن قائــم مقــام بنــدر لنكــه بمحافظــة هرمــزكان ارســالن بهــاري ميمنــدي 
ان شــخصين قتــال وفقــد اثنــان ونجــا آخــر فــي حــادث ســقوط مروحيــة تابعــة لشــركة نفــط الجــرف 

القــاري قــرب جزيــرة الفــان بالخليــج الفارســي.

زلزال يضرب منطقة ' تخت' بمحافظة هرمزكان
ــة '  ــاء منطق ــر فجــر امــس االربع ــاس ريخت ــى مقي ــوة 4 درجــات عل ــزال بق ــا:- ضــرب زل طهران-ارن

ــزكان. تخــت' بمحافظــة هرم
وقد وقع الزلزال على بعد 74 كيلومترا من مدينة بندر عباس مركز المحافظة .

في اعتراض نواب البرلمان االوروبي 
على ماكرون: »كف يدك عن سوريا«

كلمتــه  القــاء  العربــي: خــالل  طهران/كيهــان 
فــي البرلمــان االوروبــي اول امــس، ووجــه الرئيــس 
ــواب  ــراض الن ــل ماكــرون« باعت الفرنســي »امانوئي
تنديــدا بمشــاركة بــالده مــع اميــركا وبريطانيــا فــي  

الهجــوم الصاروخــي علــى ســوريا.
ــاء الفرنســية وضمــن نشــر  ــة االنب فحســب وكال
صــورة لنــواب البرلمــان االوروبــي حامليــن الفتــات 
كتــب عليهــا »كــف يــدك عــن ســوريا« خــالل اجتمــاع 
للبرلمــان االوروبــي فــي مدينة »ستراســبورغ« )شــرق 
االجتمــاع  فــي هــذا  النــواب  ان  تقــول:  اذ  فرنســا(، 
طالبــوا بانهــاء التدخــل  الغربــي فــي شــؤون ســورية. 
فيمــا كان »ماكــرون« عازمــا فــي هــذا االجتمــاع علــى 
كســب تاييــد البرلمــان االوروبــي القامــة مشــاريع 
طموحــة فــي مجــال االصالحــات بعــد البركســيت 
فــي االتحــاد االوروبــي، اال انــه ووجــه بصــد النــواب 
الفرنســية  الصاروخيــة  الهجمــة  علــى  واعتراضهــم 

البريطانيــة االميركيــة علــى ســورية.

خالل استقباله جمعا من عوائل شهداء المدافعين عن مراقد أهل البيت )ع( من لواء الـ"فاطميون"..

قائد الثورة االسالمية: نظرتنا لألخوة الـ"هزارة" نظرة إكرام وإجالل

المرجع مكارم شيرازي: الدول المجرمة اعتدت 
بمناسبة حلول الثالث من شهر شعبان..على سوريا وفق شريعة الغاب

االركان العامة: حرس الثورة له دور مؤثر 
في مكافحة االرهاب العالمي

اميركا وبريطانيا اوجدتا اسوأ ازمة انسانية في العالم..

طهران: السعودية وداعموها مؤججو الحروب يسعون للتغطية على جرائمهم المخزية في اليمن

في اطار حماية المصالح الوطنية..

مكتب حفظ ونشر النتاجات الفكرية لسماحة 
القائد يغلق حسابه على التيليغرام

طهــران- ارنــا - أعلــن الموقــع االعالمــي لمكتب 
حفــظ ونشــر النتاجــات الفكريــة اليــة اهلل العظمــى 
الســيد علــي الخامنئــي فــي بيــان امــس االربعــاء، 
عــن غلــق حســاب المكتــب علــى تطبيــق تيليغــرام.
علــى  لــه  االخيــر  البيــان  فــي  المكتــب  وأعلــن 
التيليغــرام : فــي اطــار حمايــة المصالــح الوطنيــة وردا 
علــى االحتــكار الــذي يمــارس فــي هــذا التطبيــق، فــان 
النتاجــات  ونشــر  حفــظ  لمكتــب  االعالمــي  الموقــع 
KHAMENEI.( الفكريــة اليــة اهلل العظمــى الخامنئــي

IR( يغلــق حســابه علــى هــذا التطبيــق.
وأضــاف البيــان: اجــراء المكتــب هــذا والــذي 
الرســمي لمؤسســات  البرنامــج  بــدء  قبــل  يتــم 
يأتــي  التيليغــرام،  اســتخدام  وقــف  فــي  البــالد 
لحمايــة التطبيقــات الداخليــة ولرفــع احتــكار االجــواء 
االفتراضيــة مــن قبــل التطبيقــات غيــر االيرانيــة.
ووفقــا للبيــان فــان مكتــب حفــظ ونشــر النتاجــات 
الفكريــة اليــة اهلل الخامنئــي واالخبــار المرتبطــة بقائــد 

الثــورة االســالمية ســتبث علــى المواقــع التاليــة:
gap.im/khamenei_ir
sapp.ir/khamenei_ir

iGap.net/khamenei_ir

وسائل اعالم غربية: مخطط بن سلمان الغتيال تميم 
كان وراء غيابه عن قمة ظهران

ــل  ــة مث ــة وبعــض وســائل االعــالم العربي ــرور« البريطاني ــة »مي ــادت صحيف ــي: اف ــان العرب طهران/كيه
ــرة مــن المشــاركة فــي اجتمــاع الجامعــة العربيــة  ــر قطــر فــي  اللحظــات االخي ــار«، ان انســحاب امي »الدي

ــه. ــه عــن مخطــط ولــي العــد الســعودي الغتيال بظهــران، بعــد ان اتضــح ل
اذ كان من المقرر بعد اغتيال الشيخ تميم، تحميل تنظيم داعش مسؤولية هذه العملية!

فقــد عقــد فــي ظهــران بالســعودية االجتمــاع التاســع والعشــرين لجامعــة الــدول العربيــة لــم تســتمر ســوى 
ــا لمواقــف  ــر قطــر. وكان االجتمــاع معادي ــة منهــم امي ــم تشــترك زعمــاء خمــس دول عربي خمــس ســاعات ول
ــاز، كمــا ولــم يعــر لممثــل قطــر فــي الجامعــة العربيــة »ســيف بــن مقــدم البوعينيــن« اي اهتمــام،  ايــران بامتي
بشــكل واضــح، فــكان لمــا نشــر مــن صــور تعبــر عــن التقليــل مــن شــأنه مــن قبل قــادة مصــر واالمــارات الســعودية، 
انعكاســا واســعا فــي وســائل االعــالم. اال ان الخبــر االهــم لهــذا االجتمــاع هــو تقريــر صحيفــة »الديــار« اللبنانيــة 
وصحيفــة ميــرور البريطانيــة حيــث ذكرتــا ان اميــر قطــر قــد دعــي بشــكل رســمي مــن قبــل الســعودية معلنــا انــه 

سيشــترك فــي االجتمــاع، اال انــه قبــل بدايــة االجتمــاع بســاعة وربــع الســاعة الغــى مشــاركته.
وحســب التقريــر فــان جهــاز االمــن القطــري قــد توصــل الــى احتمــال تــورط ولــي العهــد الســعودي فــي 
التخطيــط لعمليــة اغتيــال اميــر القطــر لتلقــى المســؤولية علــى تنظيــم داعــش. وحســب صحيفــة »ميــرور« 
فــان ولــي العهــد الســعودي كان قــد اعتقــد انــه بمجــرد اغتيــال اميــر القطــر فســيحصل انقــالب وسيســيطر 

ضبــاط موالــون للســعودية مرتبطــون بالمخابــرات الســعودية علــى مقاليــد االمــور فــي هــذا البلــد الغنــي.

بدال من نظيراتها األجنبية..

وزارة االتصاالت تعلن استخدام تطبيقات التراسل المحلية
مشــهد-ارنا:- قــال المديــر التنفيــذي لـــ 'شــركة اتصــاالت البنــى التحتيــة' فــي البــالد، 'صــادق عباســي 
شــاهكوه، ان جهــود )المســؤولين( فــي البــالد ترتكــز 
المحليــة  المراســلة  تطبيقــات  تعزيــز  علــى  اليــوم 
ــا اســتخدام هــذه التطبيقــات بــدل  ليتســنى تدريجي

ــة. ــا االجنبي نظيراته
وفــي تصريــح لــه امــس االربعــاء خــالل اللقــاء مــع 
محافــظ خراســان الرضويــة 'علــي رضــا رشــيديان' فــي 
ــه تــم  ــال عباســي شــاهكوه ان ــة مشــهد المقدســة، ق مدين
فــي هــذا الســياق تطويــر البنــى التحتيــة لشــبكة اتصــاالت 

البــالد بمــا يشــمل فــي مدينــة مشــهد المقدســة.

الهجوم الكيماوي على »دوما« مسرحية بريطانية واضحة االدوار

قطر تنشر وثائق تدل على دعم بريطانيا 
لتولي عبد العزيز الحكم 

نشــرت مكتبــة قطــر الوطنيــة، وثائــق مثيــرة 
عــن عهــد الملــك عبــد العزيــز آل ســعود، مؤســس 

ــة. ــة الســعودية الثالث الدول
موقعهــا  علــى  المكتبــة  عرضتهــا  التــي  الوثائــق 
اإللكترونــي، نُشــرت بعــد الحصــول عليهــا مــن المكتبــة 

البريطانيــة، وغالبيتهــا مكتوبــة باللغــة اإلنجليزيــة.
وتتكــون الوثائــق مــن رســائل وبرقيــات وتقاريــر 
إداريــة ومذكــرات ومالحظــات مكتوبــة بخــط اليــد 

تتعلــق بشــؤون عبــد العزيــز آل ســعود، ونجــد.
الحكومــة  أن  الوثائــق  بيــن  مــن  وبــرز 
البريطانيــة كانــت تدفــع للملــك عبــد العزيــز أمــواال 

نفــوذه. فــي  األخيــر  توســع  عــدم  بشــرط 
وفــي وثيقــة أخــرى، يظهــر أن الملــك عبــد العزيــز 
ربــط حملتــه العســكرية، التــي قضــت علــى حكــم آل 

رشــيد، بتلقــي دعــم مباشــر مــن بريطانيــا.
ــق أرســل  ــن الوثائ ــرا م ــددا كبي ــت أن ع والالف
ــد،  ــب الهن ــل مكت ــز مــن قب ــد العزي ــك عب ــى المل إل
ــت دورا  ــا، ولعب ــة لبريطاني ــة تابع ــو إدارة حكومي وه

ــج الفارســي. ــخ الخلي ــي تاري ــا ف محوري

جيمس كومي: قيادة ترامب »مماثلة بشكل الفت للنظر« 
ألسلوب زعيم عصابة

االمــم  لــدى  رفــض مندوبنــا  طهران-فــارس:- 
مندوبــي  مزاعــم  خوشــرو  رضــا  غــالم  المتحــدة 
اميــركا وبريطانيــا فــي اجتمــاع مجلــس االمــن حــول 
ــن  ــال ان هذي ــي اليمــن وق ــران ف ــاءات تدخــل اي ادع
البلديــن منهمــكان فــي التجــارة بدمــاء اليمنييــن.
وفــي بيــان صــادر عــن ممثليتنــا بنيويــورك ردا 
علــى اجتمــاع مجلــس االمــن حــول اليمــن ومزاعــم 
ورد  االجتمــاع،  فــي  وبريطانيــا  اميــركا  مندوبــي 
فيــه: ان ممثلــي اميــركا وبريطانيــا كــررا مزاعمهمــا 
الجوفــاء ضــد ايــران خــالل اجتمــاع مجلــس االمــن 
حــول اليمــن فــي 17 / 4 للتغطيــة علــى دور بلديهمــا 
فــي االوضــاع المؤســفة فــي اليمــن وترفــض ايــران 
هــذه المزاعــم الفاقــدة ألي اســاس بشــكل حــازم. 
واضــاف، ان الواقــع هــو ان الحــرب العدوانيــة التــي 
تشــنها الســعودية ضــد اليمــن هــو الدليــل االســاس 
لتصعيــد االزمــة وممــا يؤســف لــه هــو ان الســعودية 

وداعميهــا مؤججــي الحــروب 
الرئيســي  الطــرف  تعــد 
المســؤول عــن هــذه الكارثــة 
يســعون  حيــث  االنســانية 
جرائمهــم  علــى  للتغطيــة 
الصــاق  عبــر  المخزيــة 
التهــم غيــر الصحيحــة ضــد 
اآلخريــن او بــذل المســاعي 
ــى  ــة ال لتوســيع نطــاق االزم

خــارج حــدود اليمــن.
اميــركا  ان  وتابــع: 

فــي  الدمــاء  بتجــارة  اليــوم  منهمكتــان  وبريطانيــا 
القنابــل  الســعودية  التمنــح  اميــركا  وان  اليمــن 
ــا  ــل وســعت دوره ــن فحســب ب الســتهداف المدنيي
فــي المشــاركة بالتخطيــط لهــذه الحــرب الالانســانية 
وان دعــم اميــركا وبريطانيــا فــي خلــق اســوأ ازمــة 

ــى  ــم باليمــن لهــو أمــر يبعــث عل انســانية فــي العال
الالنهائــي. الخــزي 

االمــم  فــي  اميــركا  ممثلــة  ان  الــى  ويشــار 
اجتمــاع  خــالل  كــررت،  هيلــي  نيكــي  المتحــدة 
مجلــس االمــن يــوم الثالثــاء، التهــم الجوفــاء ضــد 
ايــران حــول مزاعــم تدخلهــا فــي اليمــن وقالــت ان 
الحوثييــن اليمكنهمــا الحصــول علــى الصواريــخ 

ايــران. دون مســاعدة 

طهران/كيهــان العربــي: وصــف مراســلو وســائل االعــالم المختلفــة فــي 
مدينــة »دومــا« مــا اعتبــر هجــوم الجيــش الســوري بالســالح الكيمــاوي علــى 
مدينــة دومــا بمســرحية بريطانيــة مفنديــن اي هجــوم كيمــاوي حصــل هنــاك.
ــة »دومــا«  ــى مدين ــة ال ــة والدولي فبعــد ان وصــل مراســلو وســائل  االعــالم المحلي
و«الغوطــة الشــرقية« تفقــدوا المشــافي التــي ادعــي انهــا اســتقبلت المصابين باالســلحة  

الكيماويــة، ففوجئــوا بنفــي مســؤولي هــذه المشــافي حصــول اي ضربــة كيماويــة!
كما وقال اهالي المدينة انهم ال يعلموا بهذه الحملة!

هــذا فــي الوقــت الــذي ادعــى االرهابيــون ان االصابــات مــن االهالــي جــراء 
الحملــة الكيماويــة بلغــت 150 اصابــة!

وتبين ان القائمين على هذه المسرحية هم ذوو القبعات البيض.

ــل  ــل مراس ــن قب ــس م ــت اول ام ــد ابلغ ــا ق ــة دوم ــان قضي ــام ف ــكل ع وبش
صحيفــة »انديبندنــت«. فقــد قــال »روبــرت فيســك«: ال احــد يعلــم شــيئا عــن 
مــا عــرف بهجــوم كيمــاوي علــى دومــا، وان مــا بقــي فــي اذهــان االهالــي ذكــرى 

ــاة التــي كانــوا يعيشــونها تحــت ظــل حكــم االرهــاب. المعان
بــدوره قــال ممثــل روســية فــي منظمــة حظــر االســلحة النوويــة، ان اي 
ــة  ــل بمدين ــم تحصــل فــي الســابع مــن ابري ــق بقصــف كيمــاوي ل ــة تتعل حادث
دومــا، وان مــا حصــل هــو عمليــة اســتفزازية خطــط لهــا المخابــرات البريطانيــة 

ــي االمــن االميركــي! ــع عناصــر ف بالتنســيق م
ففــي  االيــام االولــى مــن ابريــل شــرعت جماعــة »جيــش االســالم« بقصــف 

البقية على الصفحة7دمشــق بالهاونات.

قــال جيمــس كومــي المديــر الســابق لمكتــب 
التحقيقــات االتحــادي األمريكــي )إف.بــي.آي( إن قيــادة 
الرئيــس األمريكــي دونالــد ترامــب للبــالد »مماثلــة 

ــة. ــم عصاب ــلوب زعي ــر« ألس ــت للنظ ــكل الف بش

جــاء ذلــك عندمــا ظهــر كومــي ضيفــًا فــي برنامــج )ذا 
ليــت شــو( للمذيــع الشــهير ســتيفن كولبيــر على شــبكة 
للترويــج  الثالثــاء  مســاء  التلفزيونيــة  )ســي.بي.إس( 
لكتابــه )والء أكبــر: الحقيقــة واألكاذيــب والزعامــة( الــذي 

يكشــف فيــه الحقائــق وصــدر منتصــف الليــل.
وعندمــا ســأله كولبيــر عــن قولــه فــي كتابــه 
العصابــة  ســمة  بترامــب  المحيطيــن  لــدى  »إن 
أو أعضــاء المافيــا األمريكيــة التــي تعــرف باســم 
)كوســا نوســترا(«، قــال كومــي: أســلوب القيــادة فــي 

الحقيقــة مماثــل بشــكل الفــت للنظــر«.
وقــال كومــي إن ترامــب يبــدو وأنــه يفتقــد فــي 
حياتــه عوامــل خارجيــة مرجعيــة، مثــل الديــن أو التاريــخ، 

ــًا. ــدًا أخالقي ــون قائ ــا ليك يجــب أن يحظــى به

ــر  ــة اهلل ناص ــي آي ــع الدين ــال المرج ــا:- ق  قم-ارن
مــكارم شــيرازي ان القــوي فــي شــريعه الغــاب يهجــم 
ــدوان  ــن الع ــارق بي ــا الف ــائال: م ــف متس ــى الضعي عل
الثالثــي الــذي نفذتــه الــدول المجرمــة علــى ســوريا 
بــدون ترخيــص مــن ايــة جهــة وبيــن قانــون الغــاب.
واضــاف ان الــدول المجرمــة اتخــذت مــن االســلحة 
الكيمياويــة ذريعــة للهجــوم علــى دول اخــرى حيــث 
فعلتهــا مــن ذي قبــل مــع العــراق ودمــرت البلــد وقتلــت 

الكثيــر فــاذا كان هنــاك قانــون يحاســب ويــردع هكــذا 
تصرفــات لمــا شــهدنا هــذه االوضــاع اليــوم.

واســتطرد قائــال يجــب ان نعــرف مــاذا يحــدث فــي 
العالــم فعالمنــا اليــوم ظاهــره مغلــف بحقــوق االنســان 
وباطنــه مــا يفعلــه المجرمــون فــي قتــل االالف عــن 
طــرف  لهــم  يتحــرك  وال  العنقوديــة  القنابــل  طريــق 
والعالــم يعــرف جيــدا ان الســعودية هــي التــي وضعــت 

ــالث . ــدول الث ــرف ال ــة بتص ــدوالرات النفطي ال
ــي  ــا الت ــيرازي ان فرنس ــكارم ش ــة اهلل م ــال آي وق
الجديــدة  الحضــارة  مهــد  بانهــا  البعــض  يعتبرهــا 
شــاركت فــي الهجــوم بــدوالرات النفــط الســعودية و 
كذلــك بريطانيــا التــي قــدم لهــا ولــي العهــد الســعودي 

ــه. ــوم ب ــا تق ــكا وم ــرف امري ــع يع ــودا والجمي وع
واضــاف انــه يجــب تســمية تلــك الــدول بالــدول 

الشــريرة فــي العالــم والتــي ال تلتــزم بــاي قانــون.

طهران-فــارس:- اكــدت هيئــة االركان العامــة 
لقواتنــا المســلحة ، ان الحــرس الثــوري لــه دور 
مؤثــر فــي مكافحــة االرهــاب العالمــي وضمــان امــن 

ــة. ــة المقاوم ــة ودعــم جبه المنطق
المســلحة  للقــوات  العامــة  القيــادة  واصــدرت 
بيانــا بمناســبة قــرب حلــول الثالــث مــن شــهر 
شــعبان، ذكــرى والدة االمــام الحســين )ع( أســوة 
المجاهديــن  الهــام  ومصــدر  والشــهادة،  الجهــاد 
والنفــاق،  الظلــم  مناهضــة  فــي  العالــم  واحــرار 
وكذلــك بمناســبة الرابــع مــن شــهر شــعبان ذكــرى 
والدة المضحــي الكبيــر ابــو الفضــل العبــاس )ع(.

والخدمــات  الجســام  بالتضحيــات  البيــان  ونــوّه 
ــل  ــالل مراح ــوري خ ــرس الث ــا الح ــي قدمه ــة الت الجليل
الثــورة االســالمية، مشــيرا ان الحــرس الثــوري عمــل 
البــالد،  فــي  التعبئــة  قــوات  وتنظيــم  توســيع  علــى 
وتعزيــز القــدرات الدفاعيــة، وامتــالك المعــدات المتطــورة 
واحبــاط  المطلوبــة،  والحديثــة علــى جميــع االصعــدة 
فــي  االســالمية  الثــورة  العــداء  المتعــددة  المؤامــرات 
الداخــل والخــارج، الفتــا الــى الــدور البنــاء والمؤثــر الــذي 
اضطلــع بــه الحــرس الثــوري فــي الــردع وكذلــك مكافحــة 
ــن  ــان أم ــط باالســتكبار، وضم ــي المرتب ــاب العالم االره

المنطقــة، ودعــم جبهــة المقاومــة والمظلوميــن.
واكــد بيــان هيئــة االركان العامــة االســتعداد التــام 
للقــوات المســلحة فــي الدفــاع عــن وحــدة اراضــي البــالد 
مواجهــة  فــي  ومنجزاتهــا  االســالمية  الثــورة  وصــون 

تهديــدات وتخرصــات اعــداء الثــورة االســالمية.

* جمع كثير من العوائل االفغان جاؤوا الى ايران وواكبوا مسيرتنا 
خالل حقبتي الثورة االسالمية والدفاع المقدس

* االخوة االفغان سيما قومية الهزارة كانوا السباقين في الدفاع عن حرم 
السيدة زينب )س( والعتبات المقدسة في العراق 

كيهــان   - طهــران 
قائــد  قــال  العربــي:- 
آيــة  االســالمية  الثــورة 
الســيد  العظمــى  اهلل 
علــي خامنئــي ان نظرتنــا 
قوميــة  مــن  لالخــوة 
نظــرة  كانــت  الـ«هــزارة« 
اكــرام وإجــالل منــذ القــدم.
القائــد  ســماحة  وشــدد 
اســتقباله  خــالل  الخامنئــي 
شــهداء  عوائــل  مــن  جمعــا 
أهــل  مراقــد  عــن  المدافعيــن 

ــام الجــاري  ــة الع ــون«، بداي ــواء الـــ »فاطمي ــن ل ــت )ع( م البي
فــي حــرم ثامــن الحجــج علــي بــن موســى الرضــا )ع( حيــث 

حضرهــا كل مــن عوائــل الشــهداء اخالقــي، موســوي، الســيد 
ــرم ابراهيمــي  ــم(، محمــد اك حســن حســيني )الســيد حكي
)الحــاج رؤوف(، المهنــدس مصطفــى كريمــي، الســيد روح  اهلل 
ــدي، نعمــت اهلل  ــان(، حســين داد احم موســوي )الســيد بيم

نجفــي، جاويــد يوســفي و محمــد توســلي .

الــى  االســالمية  الثــورة  قائــد  ســماحة  واشــار 
ــذ  ــي ومن ــال: انن ــان وق ــل االفغ ــوري للعوائ الســجل الث
القــدم انظــر الــى االخــوة مــن قوميــة الـ«هــزارة« نظــرة 
إكــرام وتبجيــل، وذلــك الننــي كنــت اشــاهد انــس طلبة 
ــت  ــه كان ــن ان ــا، فضــال ع ــان معن ــة االفغ ــوم الديني العل
لدىنــا معرفــة قديمــة بهــم. لقــد جــاء جمــع كثيــر مــن 
ــوا مســيرتنا خــالل  ــران وواكب ــى اي ــان ال ــل االفغ العوائ

حقبتــي الثــورة االســالمية والدفــاع المقــدس. 
ولفــت الــى ان عوائــل لــواء الفاطميــون كانــوا ســباقين 
فــي مختلــف المجــاالت واضــاف: خــالل احــداث ســوريا 
والدفــاع عــن حــرم عقيلــة اهــل البيــت الســيدة زينــب )س( 
العــراق وقضيــة »داعــش« كان  والعتبــات المقدســة فــي 
االخــوة االفغــان والســيما قوميــة الهــزارة مــن الســباقين 
فــي هــذه القضايــا، حيــث شــاركوا وقاتلــوا بشــكل مشــرف. 
نحــن نكــن احترامــا وقيمــة كبيــرة لشــهدائكم )شــهداء 
الفاطميــون( وهــذه مــن القضايــا التــي قــل نظيرهــا علــى مــر 

البقية على الصفحة7التاريــخ االســالمي .  

»اسرائيل« المرعوبة تحبس انفاسها
ــة  ــال بصحيف ــه الكاتــب االميركــي المعــروف »تومــاس فريدمــن« فــي مق مــا كشــفه عن
نيويــورك تايمــز نقــال عــن ضابــط »اســرائيلي« رفيــع المســتوى يعلــن مســؤولية »اســرائيل« 
عــن الهجــوم علــى مطــار تيفــور، ســبب اربــاكا شــديدا داخــل الكيــان الصهيونــي ممــا اضطــر 
ــوم  ــذي هــو الي ــى الداخــل ال ــه الســلبية عل ــر خشــية تداعيات ــر ان يســارع بنفــي الخب االخي
ــه  ــت الي ــا ذهب ــذا م ــًا وه ــرا حتمي ــره ام ــذي يعتب ــي ال ــرد االيران ــار ال ــس انفاســه بانتظ يحب
طهــران بالتاكيــد بــان »اســرائيل« ســتتلقى الــرد عاجــال ام آجــال بســبب اعتدائهــا اآلثــم علــى 
مطــار تيفــور الــذي استشــهد علــى اثــره ســبعة مــن المستشــاريين  االيرانييــن المتواجديــن 

فــي هــذا المطــار.
الكيــان الصهيونــي المرتبــك اساســا مــن التواجــد االيرانــي فــي ســوريا حــاول عبــر هــذه 
الضربــة القاتلــة لــه ان يغيــر قواعــد االشــتباك فــي ســوريا ويؤســس لمرحلــة جديــدة حســب 
تصــوره الواهــي والخاطــئ، اال انــه ارتكــب خطــأ فادحــا  ســيدفع ثمنــه واول ذلــك اعــالن حالــة 
ــة  ــة الصهيوني ــى الميزاني ــرة عل ــه كبي ــذي ســتكون تكلفت ــان ال التأهــب القصــوى داخــل الكي
ــة الرعــب التــي تخيــم اليــوم علــى المجتمــع الصهيونــي ودوائــره وهــذا مــا جــاء علــى  وحال
لســان  الجنــرال الصهيونــي االحتيــاط »يعقــوب عميــد رور« باعالنــه ان التهديــدات االيرانيــة 
فــي الــرد علــى الهجــوم لتشــغل الدوائــر االمنيــة  »االســرائيلية« الــى حــد كبيــر. وليــس هنــاك 
اي شــك بــان المجتمــع الصهيونــي يعيــش اليــوم ايــام صعبــة وفــي حالــة رعــب غيــر مســبوقة 

ينتظــر بايــة لحظــة الــرد االيرانــي المباغــت الــذي يشــكل لــه كابوســا باســتمرار.
والشــك فيــه ان النفــي الســريع للكيــان الصهيونــي للتنصــل عــن مســؤوليته فــي الهجــوم 
علــى مطــار تيفــور واعطــاء بعــض االشــارات لذلــك يؤكــد وال ريــب فيــه الخشــية الشــديدة 
ــار  ــزوم اساســا والمنه ــي المه ــى الشــارع الصهيون ــرة عل ــه الكبي ــي وتداعيات ــرد االيران مــن ال
ــا  ــة لداعــش وهزيمته ــارات المتوالي ــي ســوريا نتيجــة لالنهي ــوازن ف ــر الت ــن تغيي نفســيا م
وهزيمــة مشــغليها ومنهــا الكيــان الصهيونــي. ومــا يــدور اليــوم فــي الدوائــر الصهيونيــة االمنيــة 
منهــا والسياســية واالوســاط االعالميــة والمجتمــع بشــكل عــام ينــم  وبصــورة واضحــة  عــن 

مــدى الهلــع والخــوف الــذي ســينجم  عــن الضربــة المتوقعــة فــي ايــة لحظــة.
لكــن مــا يكشــف زيــف النفــي الصهيونــي المرتبــك، هــو مــا نقلتــه صحيفــة »وول ســتريت 
ــار  ــى مط ــو تشــاور بموضــوع الهجــوم عل ــان نتنياه ــن ب ــن مســؤولين اميركيي ــال« ع جورن
ــان  ــك، ومهمــا حــاول الكي ــي ذل ــذي منحــه الضــوء االخضــر ف ــور مــع الرئيــس ترامــب ال تيف
الصهيونــي ابعــاد الشــبهة عــن نفســه فــي المســؤولية عــن الهجــوم اآلثــم علــى مطــار تيفــور 
ــي  ــاي تواجــد ايران ــه ال يســمح ب ــن باســتمرار بان ــه يعل ــع شــيئا الن ــر مــن الواق ــه ال يغي فان
فــي ســوريا لمــا يشــكل ذلــك مــن خطــورة علــى كيانــه، لكــن حماقاتــه ومحاســباته الخاطئــة 
دفعتــه ليقــع بــه نفســه فــي الشــراك عندمــا فتــح المواجهــة المباشــرة مــع ايــران  وكأنــه يحفــر 

قبــره بيــده وبضــوء اخضــر اميركــي.
ــذي شــخص الموضــوع  ــة ال ــوات المســلحة  االيراني ــري رئيــس اركان العامــة للق ــواء باق الل
تمامــًا واستشــرف المســتقبل بدقــه، اعلــن بــان الجيــش وحــرس الثــورة االســالمية لــن يســمحا 
الميــركا باســتهداف اســتراتيجية المقاومــة وعلــى عــدم قــدرة االعــداء التكهــن بطبيعــة الــرد 
ــر  ــى الشــيطان االكب ــرأس االفع ــي اســتهدافه ل ــا ف ــم كابوســا، كان محق ــي سيشــكل له االيران
المشــغل الســطوله المتقــدم فــي المنطقــة الكيــان الصهيونــي. لتعلــم اميــركا وربيبتهــا الكيــان 
الصهيونــي لقــد ولــى ذلــك الزمــن الــذي  كنتــم تعتمــدون قاعــدة »اضــرب واهــرب«.. انــه زمــن 

المحاســبة ودفــع الثمــن وانــزال العقــاب.
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