
2 شؤون محلية

التحرير

الخميس 1 جمادى الثاني، 1440 هـ ق  18 بهمن 1397 هـ ش،  7 شباط 2019مالعدد )10065( السنة التاسعة والثالثون

على مدى خمسة أيام..

قائد الثورة االسالمية يقيم مراسم عزاء 
استشهاد فاطمة الزهراء )ع(

طهران-فــارس:- شــارك قائــد الثورة االســالمية 
ــى  ــة االول ــي الليل ــي ف ــي خامنئ ــة اهلل الســيد عل آي
بضعــة  استشــهاد  بذكــرى  العــزاء  مراســم  مــن 

المصطفــى )ص( الســيدة فاطمــة الزهــراء )ع(.
يقيمهــا  التــي  التــي  العــزاء  مراســم  وحضــر 
ســماحته فــي حســينية االمــام الخمينــي /قــدس 
ســره/ مســاء الثالثــاء الماضــي بهــذه المناســبة عــدد 
مــن كبــار المســؤولين وحشــد كبيــر مــن المواطنيــن. 
ــه خــالل  ــال الســيد أحمــد خاتمــي، فــي كلمت وق
االربعيــن  الذكــرى  تزامــن  الــى  مشــيرا  المراســم 
استشــهاد  ذكــرى  مــع  االســالمية  الثــورة  النتصــار 
الســيدة فاطمــة الزهــراء عليهــا الســالم، إن الثــورة 
نهــج  بالســير علــى  ايــران تفخــر  فــي  االســالمية 
الصديقــة الكبــرى عليهــا الســالم وأهدافهــا الشــامخة.
ونــوه الــى أوجــه التماثــل بيــن المرحلــة الجاريــة 
ومعركــة االحــزاب فــي عهــد صــدر االســالم، مؤكــدًا 
يعــزز مــن قدراتــه  االيرانــي  للشــعب  العــداء  أن 
والشــك أنــه ســيجتاز المنعطفــات الصعبــة بنجــاح.

وقــرأت، خــالل المراســم، اشــعار المراثــي ومصائــب 
الســيدة فاطمــة الزهــراء وأهــل البيــت عليهــم الســالم.

خالل ترأسه اجتماع مجلس الوزراء..

رئيس الجمهورية: حضور الشعب في مسيرات 22 بهمن سيكون ردا على مؤامرات األعداء

سياري: اليستطيع أحد اتخاذ قرار على صعيد 
المنطقة دون مشاركة ايران

طهران-فــارس:- أكــد مســاعد قائــد الجيــش فــي الشــؤون التنســيقية األدميــرال حبيــب اهلل ســياري 
أن ايــران تحولــت الــى قــوة إقليميــة بحيــث اليمكــن 
حضورهــا  دون  المنطقــة  فــي  قــرار  اتخــاذ  ألحــد 

ومشــاركتها.
بــه خــالل  ادلــى  فــي تصريــح  وقــال ســياري، 
اجتمــاع ضــم قــادة الجيــش مــع المواطنيــن وممثلــي 
وســائل االعــالم امــس االربعــاء، إنــه اليمكــن تجاهــل 
العالمــي  النظــام  فــي  االســالمية  الجمهوريــة  دور 

وحضورهــا كالعــب رئيســي فــي المنطقــة.
ونــوه الــى إن الثــورة االســالمية صانــت مكانتهــا 
ــي  ــدات الت ــع التهدي ــم جمي ــد اآلن رغ ــامخة لح الش
ــاء  ــا اثن ــن أراضيه ــران أجــزاء م ــدت اي ــن فق ــن الماضيي ــة القرني ــه طيل ــالد  وإن ــة للب ــت الوحــدة الوطني طال

ــي. ــاء حــرب الســنوات الثمان ــا أثن ــد تمــت المحافظــة عليه ــالد ق الحــروب إال إن وحــدة أراضــي الب

بعد استقباله المعلم..

واليتي: المثلث الرجعي بالمنطقة تكبد 
الهزيمة أمام سوريا

خالل اجتماع المجلس االداري في مدينة قم..

الريجاني ينّوه بتوجيهات قائد الثورة االسالمية الجراء اصالحات هيكلية على صعيد البالد ردا على تخرصات ترامب..

قاسمي: االرهاب في غرب آسيا وليد غير شرعي لسياسات اميركا واذنابها

سياسي يمني: االمارات تتسامح مع الجميع اال اليمن والمسلمين
اتهــم سياســي يمنــي وضــاح المــودع قيــادي فــي االئتــالف المدنــي فــي صنعــاء لرصــد جرائــم العــدوان 

االمــارات بارتــكاب جرائــم فــي اليمــن وتدميــر موانــئ هــذا البلــد .
وعلــق وضــاح المــودع علــى زيــارة البابــا فرانســيس إلــى اإلمــارات قائــال: »واشــنطن بوســت لخصــت مــا 
تقــوم بــه االمــارات بانهــا متســامحة مــع الجميــع اال مــع المســلمين المراقبــون يلحظــون ان االمــارات تحــاول 
ان تظهــر نفســها امــام الهنــدوس والمســيحيين وحتــى امــام اليهــود فــي محاولــة بنــاء كنيــس يهــودي داخــل 
ــدول االســالمية هــي  ــة شــؤون ال ــي كاف ــة المســلمين وتتدخــل ف ــى كاف ــا عل ــق تمام ــا تضي ــارات فيم االم
ســبب كل المشــكالت فــي العالــم العربــي. تدعــم حفتــر فــي ليبيــا تدمــر اليمــن وتدعــم الفصائــل الحراكيــة 
فــي جنــوب اليمــن والتــي تدفعهــا للتقــدم اكثــر فــي الســاحل الغربــي وارتــكاب مزيــد مــن الجرائــم وهــي 
التــي تدفــع الســعودية وكمــا كتــب الكاتــب البريطانــي ديفيــد هيرســت ان محمــد بــن زايــد هــو االســتاذ 

والمــدرب واالب الروحــي لمحمــد بــن ســلمان.
االمــارات هــي ســببب المشــاكل فــي قطــر وحصارهــا و هــي الالعــب االساســي وربمــا مختــرع هــذه العمليــة 
ــا  ــا تمــارس م ــي نلحــظ انه ــة وبالتال ــي ســوريا ايضــا هــي الداعــم الرئيســي للجماعــات االرهابي ضــد قطــر، ف
تبحــث عــن تســميته باســبارطة الشــرق االوســط فهــي تحــاول ان تكــون كالجزيــرة اليونانيــة اســبارطة تزعــم 

تمثيــل نموذجــا حيــا لعــدد قليــل ولكنهــا تتدخــل فــي شــؤون كافــة الــدول حتــىى فــي الصومــال«.

فنزويال تصادر أسلحة أرسلتها واشنطن 
كـ »مساعدات انسانية«

أســلحة  الفنزويليــة مصــادرة  الســلطات  أعلنــت 
حربيــة مرســلة مــن الواليــات المتحــدة إلــى الجماعات 
فــي  كشــفها  تــمّ  االنقــالب،  بمحاولــة  المرتبطــة 
ــة وتوضــح  ــة فالنســيا الفنزويلي المطــار الدولــي بمدين
أن قطعــًا ومعــدات عســكرية يُفتــرض أنهــا مرســلة 
االنقالبــي  بالمخّطــط  المرتبطــة  الجماعــات  إلــى 

ــار. ــي المط ــة التخزيــن ف ــي باح ضبطــت ف
وأوضحــت أن قطعــًا ومعــدات عســكرية يُفتــرض 
ــط  ــة بالمخّط ــات المرتبط ــى الجماع ــلة إل ــا مرس أنه
االنقالبــي ضبطــت فــي باحــة التخزيــن فــي المطــار 
أثنــاء مراجعــة البضائــع اآلتيــة مــن ميامــي األميركيــة.
ــة  ــالمة العام ــن والس ــر األم ــب وزي ــح نائ وأوض
ــالد  ــى الب ــت إل ــة وصل ــيا أن البضاع ــدس بالنس إن
يــوم األحــد الماضــي، وتجــرى التحقيقــات لتحديــد 
مــكان وجــود األشــخاص المســؤولين عــن هــذا 

ــام. ــن والســلم الع ــى األم ــر عل ــذي يؤّث الوضــع ال

فالحت بيشه: مؤتمر"وارسو" مجرد عرض سطحي 
ديماغوجي ال أكثر

طهران-مهــر:- قــال رئيــس لجنــة األمــن القومــي والسياســة الخارجيــة فــي مجلــس الشــورى اإلســالمي 
حشــمت اهلل فالحــت بيشــه، إن "إقامــة مؤتمــر وارســو الــذي ستســتضيفه بولنــدا فــي 13 و14 فبرايــر )شــباط( مجــرد 
عــرض ســطحي ديماغوجــي ال أكثــر، ويأتــي بعــد أن فشــلت واشــنطن فــي رفــع ملــف إيــران إلــى مجلــس األمــن".

واضــاف "إن الجمهوريــة اإلســالمية ال تتخــذ أي إجــراءات ضــد بولنــدا إذ إنهــا ليســت بالمســتوى يجــدر 
لطهــران أن تلقــي لــه بــاال، وتتخــذ ضدهــا إجــراًء متبــاداًل، وإذا تــم اتخــاذ إجــراء، فهــو مجــرد إجــراء تنويــري 

إلثبــات أحقيــة الجمهوريــة اإلســالمية وشــيطنة الواليــات المتحــدة األمريكيــة".
وبيّــن فالحــت بيشــه أنــه "ســوف تركــز هــذه اآلليــة التنويريــة علــى بيــان تحليلــي. تعتــزم لجنــة األمــن القومــي 

إدراج جميــع الحقائــق فــي العالقــات اإليرانيــة األمريكيــة خــالل بنــود وثائقيــة وعلميــة وإحصائيــة فــي هــذا البيــان".

قريبا.. تبادل السفراء 
بين طهران وباريس

الخارجيــة  وزيــر  مســاعد  أعلــن  طهران-ارنــا:-   
للشــؤون السياســية  ســيد عبــاس عراقجــي ان ايــران 

ــل. ــب العاج ــي القري ــفراء ف ــتبادالن الس ــا س وفرنس
صحيفــة  مــع  مقابلــة  فــي  عراقجــي  وقــال 
لوفيغــارو الفرنســية علــى هامــش الجولة السادســة 
مــن المحادثــات السياســية بيــن طهــران وباريــس: 
ــام القادمــة بعــد  ــادل الســفراء فــي األي ســيجري تب

ــن. ــي البلدي ــاب ممثل ســتة أشــهر مــن غي
واضاف إن مسؤولي البلدين اتفقوا بهذا الخصوص.

البــارز فــي  وفــي وقــت ســابق، أعلــن الصحفــي 
لوفيغــارو جــورج ملبرونــو ، عــن تعييــن المتحــدث باســم 
الخارجيــة بهــرام قاســمي ســفيرا إليــران فــي باريــس.

الســفير  يتــم تســمية  لــم  ووفقــا لملبرونــو، 
الســلطات  قبــل  مــن  ايــران  فــي  الفرنســي 

اللحظــة. حتــى  الفرنســية 
مــن  السادســة  الجولــة  عقــد  عراقجــي  وكان 
المحادثــات السياســية فــي باريــس مــع ســكرتير 
وزارة الخارجيــة الفرنســية، موريــس غــوردو مونتــان.

انخفاض نسبة االميين في ايران بعد الثورة االسالمية

نــوّه  ارنــا:-  قــم- 
رئيــس مجلــس الشــورى 
'علــي  االســالمي 
بتوجيهــات  الريجانــي' 
االســالمية  الثــورة  قائــد 
ــة اهلل العظمــى الســيد  'آي
بشــان  الخامنئــي'  علــي 
ــة  اجــراء اصالحــات هيكلي
االشــهر  غضــون  فــي 
علــى  القادمــة  االربعــة 
متوقعــا  البــالد؛  صعيــد 
حــدوث بعــض التغييــرات 

اثــر هــذه االصالحــات فــي بعــض القطاعــات مثــل 
للشــعب. الرخــاء  توفيــر  اجــل  مــن  الطاقــة 

ــه امــس االربعــاء خــالل اجتمــاع  وفــي تصريــح ل
ــوب  ــة )جن ــم المقدس ــة ق ــس االداري لمحافظ المجل
طهــران(، قــال الريجانــي : ينبغــي ان نضــع الســجاالت 
السياســية والقضايــا الهامشــية جانبــا فــي مواجهــة 
العــدو وان نضــع روحيــة التســامح والفهــم المشــترك 

نصــب اعيننــا لتجــاوز موامــرة االعــداء.
الثــورة  قائــد  توجيهــات  ظــل  فــي   : وتابــع 
ــي  ــز البن ــادم تعزي ــام الق االســالمية ســيتم خــالل الع
الدفاعيــة والمســاعدة علــى معالجــة مشــاكل صناديــق 

الوطنيــة. التنميــة  صنــدوق  بواســطة  التقاعــد 
واضــاف : تجــري حاليــا متابعــة مســيرة التقــدم 
خــالل  مــن  االقتصــاد  بعجلــة  قدمــا  والمضــي 
عمليــة  وتطويــر  المحليــة  بالطاقــات  االعتــداد 

البــالد. فــي  الصــادرات 
واشــار رئيــس البرلمــان الــى الجهــود المبذولــة 
قطــاع  أن  مصرحــا  التضخــم؛  معضلــة  لمعالجــة 
الجتماعــي  الضمــان  وقضايــا  والصحــة  العــالج 
وايجــاد فــرص العمــل المســتدامة وتعزيــز مســتوى 
القــدرات المعيشــية واعــادة اعمــار االبنيــة القديمــة 
ــر  فــي المــدن وتنفيــذ قانــون الهــواء النقــي وتطوي
النقــل العــام كل ذلــك مــن القضايــا التــي ســيتم 

ــل. ــام المقب ــة الع ــي ميزاني ــا ف متابعته
الملحميــة  المشــاركه  ان   : الريحانــي  وقــال 
 11( بهمــن'   22' مســيرات  فــي  االيرانــي  للشــعب 
ســتكون  الثــورة  انتصــار  ذكــرى  حيــث  فبرايــر( 
رســالة الــى االعــداء بــان ضغوطهــم االقتصاديــة 

بــاءت بالفشــل. ايــران  ضــد 
ــالمي  ــورى االس ــس الش ــس مجل ــرح رئي وص
انــه مــن خــالل الموامــرات التــي يدبرهــا االميــركان 

الراهنــة بمــا فــي ذلــك  الفتــرة  ايــران فــي  ضــد 
االنســحاب مــن االتفاق النــووي والزيــارات المتكررة 
للمســوولين االميركييــن الــى المنطقــة لتاســيس 
ــارة  ــران يتضــح بانهــم يســعون الث تحالــف ضــد اي

ــران. اجــواء اقتصاديــة ضاغطــة ضــد اي
هــذا  عرقــل  النــووي  االتفــاق  ان   : واضــاف 
فــان  لذلــك  حدمــا  الــى  االقتصــادي  الضغــط 
االميــركان انســحبوا منــه بهــدف عرقلــة مســار 

ايــران. فــي  واالعمــار  التنميــة 
والحظــر  االعــداء  موامــرات  الــى  اشــار  كمــا 
االميركــي غيــر الشــرعي ضــد ايــران؛ مصرحــا : 
ان الجمهوريــة االســالمية نفــذت اســتراتيجيات 
الموامــرات  هــذه  كافــة  مواجهــة  فــي  منســجمة 
ــي ايجــاد  ــى ف ــة االول ــل خــالل المرحل ــي تتمث والت
االقتصاديــة  التحتيــة  البنــى  وتعزيــز  الفــرص 

البــالد. داخــل  الحظــر  لمواجهــة ظــروف 
وصــرح ان نظــام الجمهورية االســالمية تســعى 
ــة التقــدم نحــو االمــام وارســاء  ــع بعجل جاهــدة للدف
عالقــات بنــاءة مــع مختلــف دول العالــم وفــي شــتى 

المجــاالت السياســية واالقتصاديــة.
وقــال: ان االعــداء يعلمــون جيــدا باننــا نمتلــك قــدرات 
المحتملــة  دفاعيــة وامنيــة عاليــة لمواجهــة مغامراتهــم 
وكذلــك مســاعينا مســتمرة لدعــم تحــرك تيــار المقاومــة.

المشــرف علــى منظمــة  قــال  ارنــا:-  طهــران- 
ــد زادة  ــالد شــابور محم ــي الب ــة ف ــة محــو االمي حرك
ان عــدد االمييــن مــن الفئــة العمريــة 10 حتــى 49 
عامــا يصــل الــى مليونيــن و692 الــف شــخص منهــم 

حوالــي 360 الــف شــخص مــن الرعايــا االجانــب.
واضــاف محمــد زاده' فــي تصريــح لــه امــس 
مليــون  االمييــن  هــؤالء  بيــن  مــن  ،ان  االثنيــن 

النســاء. مــن  والباقــي  رجــل  شــخص 
واعتبــر 'محمــدزاده' ان ايــران قــد احتلــت قبــل 

الثــورة المكانــة ال52 فــي مجــال القضايــا العلميــة 
لكنهــا االن تحتــل المكانــة ال16 كمــا تحتــل المرتبــة 
ال 11 مــن ناحيــة االنتــاج العلمــي و المرتبــة الثامنــة 

فــي مجــال العلــوم النوويــة عالميــا.
وتابــع بالقــول ان عــدد االمييــن قبــل الثــورة مــن 
الفئــة العمريــة فــوق 6 اعــوام، قــد بلــغ 52.5 بالمائــة 
بحيــث وصــل عددهــم الــى 14 مليونــا و200 الــف 
شــخص كان 70 بالمائــة منهــم مــن ســكان القــري 

بينهــم 83 بالمائــة مــن النســاء القرويــات.

باســم  المتحــدث  اعتبــر  طهران-فــارس:- 
الخارجيــة بهــرام قاســمي، االرهــاب فــي غــرب آســيا 
ــركا  ــة المي ــر شــرعي للسياســات الخاطئ ــدا غي ولي

وبعــض حلفائهــا.
وقــال قاســمي فــي تصريــح لــه امــس االربعــاء 
دونالــد  االميركــي  الرئيــس  خطــاب  علــى  ردا 
ترامــب فــي الكونغــرس، ان االرهــاب فــي غــرب 
آســيا ومنطقــة الشــرق االوســط هــو نتيجــة ووليــد 
غيــر شــرعي للسياســات الخاطئــة الميــركا وبعــض 
فرضتهــا  والتــي  االخيــرة  العقــود  خــالل  حلفائهــا 
علــى المنطقــة بنــاء علــى سياســتها فــي اســتغالل 
ــل تأســيس  ــك اداة للمضــي باســتراتيجياتها مث ذل
المتطرفــة  الجماعــات  وســائر  وداعــش  القاعــدة 
وزعزعــة  والتوتــرات  االزمــات  واثــارة  واالرهابيــة 

االســتنزافية. االســتقرار 
واضــاف، انــه وفــي الوقــت الــذي يتهــم فيــه 
ــا  ــا بدعــم االرهــاب، ليــس خافي ترامــب ايــران كذب
ضحيــة  اكبــر  بصفتهــا  ايــران  بــان  احــد  علــى 

لالرهــاب خــالل العقــود االخيــرة وبتكبدهــا الكثيــر 
كافحــت  قــد  والمعنويــة  الماديــة  االثمــان  مــن 
وســتكافح هــذه الظاهــرة البغيضــة بصــورة حقيقيــة 
وبــال هــوادة وقــد كان لهــا دور اساســي وال ينكــر فــي 

دحــر داعــش فــي العــراق وســوريا.
واشــار المتحــدث باســم الخارجيــة الــى هــذه 

الحقيقــة الواضحــة وهــي ان االقليــات الدينيــة 
الجمهوريــة  فــي  اليهوديــة  الطائفــة  ومنهــا 
ولهــم  الحريــة  بكامــل  يعيشــون  االســالمية 
الشــورى  مجلــس  فــي  مســتقلون  نــواب 
االســالمي واضــاف، ان بعــض الــدول الغربيــة 
ورغــم مضــي عــدة عقــود علــى الحــرب العالميــة 
الثانيــة مازالــت تعتبــر نفســها مدينــة للصهاينــة 
فــي حيــن كان االيرانيــون اصحــاب الثقافــة فــي 
ــخ مهــدا للحكمــة  ــى مــدى التاري ــران عل ارض اي
والتعايــش الســلمي والتعدديــة القوميــة والدينية 
وقــد احتضنــت علــى الــدوام فــي حضنهــا الزاخــر 
واالديــان  المذاهــب  اتبــاع  جميــع  بالمحبــة 
ــة  ــة االيراني ــذه الثقاف ــت ه ــا ومازال ــة تقريب االلهي
العريقــة والمتجــذرة مــن ضمــن الخصــال البــارزة 

البقية على الصفحة7لاليرانييــن.

حســن  الجمهوريــة  رئيــس  قــال  طهران-مهــر:- 
ــن  ــي مســيرات 22 بهم ــي إن حضــور الشــعب ف روحان
ســيكون ردا علــى مؤامــرات األعــداء، داعيــا أبناء الشــعب 
االيرانــي بمختلــف أطيافهــم المشــاركة فــي المســيرات 
الســنوية لذكــرى انتصــار الثــورة اإلســالمية فــي ايــران.

وتــرأس رئيــس الجمهوريــة امــس األربعــاء مجلــس 
الــوزراء عقــد مؤتمــرا صحفيــا بعــد انتهــاء االجتمــاع.

حســن  الرئيــس  هنــأ  المؤتمــر  هــذا  وفــي 
الذكــرى  بحلــول  االيرانيــة  األمــة  ابنــاء  روحانــي 
االســالمية  الثــورة  النتصــار  األربعيــن  الســنوية 
ــك  ــورة اإلســالمية هــي مل ــدا إن الث ــة، مؤك المبارك
للشــعب وإن يــوم الـــ 22 مــن بهمــن الموافــق لـــ 11 

فبرايــر هــو يــوم لجميــع االيرانييــن.
فــي  الشــعب  حضــور  أن  روحانــي  وأكــد 
مســيرات 22 بهمــن ســيكون ردا علــى مؤامــرات 
األعــداء، داعيــا أبنــاء الشــعب االيرانــي بمختلــف 
الســنوية  المســيرات  فــي  المشــاركة  أطيافهــم 
ايــران. فــي  اإلســالمية  الثــورة  انتصــار  لذكــرى 

الحكومــة  إن  القــول  فــي  روحانــي  ويســتمر 
غيــر  بنبــرة  عــادة  تتحــدث  الجديــدة  األمريكيــة 
صحيحــة وغيــر دقيقــة حــول الشــعب اإليرانــي، 

التــي  المشــاكل  أن  يعلــم  كلــه  »العالــم  قائــاًل: 
نواجههــا فــي المنطقــة والعالــم ترجــع إلــى تدخالت 
ــه  ــوب في ــر المرغ ــا غي ــدة ووجوده ــات المتح الوالي
فــي المنطقــة. مضيفــا ان شــعوب المنطقــة تــدرك 
جيــدًا أن إيــران ســاهمت علــى الــدوام فــي احــالل 

الســالم واالســتقرار فــي المنطقــة.
بدايــة  فــي  أميــركا  حلفــاء  أن  إلــى  وأشــار 
ــي  ــون الشــعب اإليران ــون ويغتال ــوا يقتل ــورة كان الث
واستشــهد فــي ذلــك الوقــت 17 ألــف شــخص مــن 
الشــعب اإليرانــي، بينمــا وقفــت إيــران بــكل حــزم 

ــاب. ــة اإلره ــي مواجه ــوة ف وق
وتابــع روحانــي قائــال أن قســم كبيــر مــن أمــن 
المنطقــة ناشــىء عــن دعــم إيــران القــوي لشــعوب 

المنطقــة ضــد اإلرهــاب.
ال  تدخلهــا  اليــوم  أميــركا  إن  روحانــي:  وقــال 
ينحصــر فقــط بمنطقتنــا وانمــا تتدخــل فــي شــؤون 
ــي كل جــزء  ــال، وف ــر فنزوي ــة ومصي ــركا الالتيني أمي
مــن العالــم نــرى تــورط األمريكييــن كمــا ان ذلــك 
ليــس فــي مصلحــة الواليــات المتحــدة وشــعبها«.

طهران-فــارس:- أكــد مستشــار قائــد الثــورة 
أن   ، واليتــي  اكبــر  علــي  الدوليــة  الشــؤون  فــي 
انتصــار ســوريا هــو انتصــار لمحــور المقاومــة، مضيفا 
الهزيمــة  تكبــد  بالمنطقــة  الرجعــي  المثلــث  ان 
ــي  ــن االراض ــة م ــإن 90 بالمائ ــوريا، واآلن ف ــام س ام
وســيتحرر  الحكومــة  عليهــا  تســيطر  الســورية 

الباقــي قريبــا علــى يــد الجيــش الســوري.
وبعــد لقائــه وزيــر الخارجيــة الســوري، وليــد 
المعلــم امــس االربعــاء قــال واليتــي: أجرينــا 
لقــاء جيــدا وبنــاء مــع وزيــر الخارجيــة الســوري، 
والبــد مــن التهنئــة باالنتصــارات التــي حققتهــا 
ــداء  ــات االع ــام هجم ــة وشــعبا أم ســوريا حكوم

االقليمييــن والدولييــن.
وأضــاف: ان المثلــث الرجعــي بالمنطقــة قــد 
أمــام ســوريا، واالميــركان شــاؤوا  الهزيمــة  تكبــد 
أم أبــوا سينســحبون مــن ســوريا. واآلن فــإن 90 
بالمائــة مــن االراضــي الســورية تحــت ســيطرة 
القــوات الحكوميــة، والباقــي ســيتم تحريــره قريبــا 

علــى يــد الجيــش الســوري.
لجبهــة  انتصــار  ســوريا  انتصــار  ان  واليتــي  وأكــد 
ايــران  بيــن  تجمــع  اســتراتيجية  عالقــة  وإن  المقاومــة.. 
وســوريا، وقــد اســتمرت هــذه العالقــات، حيــث وقــف البلــدان 
ــراه اآلن انمــا هــو ثمــرة اتحــاد دول  ــا ن ــى جنــب، وم ــا ال جنب

المقاومــة. البقية على الصفحة7محــور 

االمام الخميني وصناعة التاريخ المعاصر
ايــران وبعــد اربعيــن عامــا مــن ثورتهــا االســالمية المباركــة، الزالــت علــى 
العهــد ثابتــة القــول واالركان، متمســكة بشــعاراتها وموافقهــا المبدأيــة ســواء 
فيمــا يخــص اهــداف الثــورة تجــاه الداخــل او الخــارج ومنهــا قضايــا المنطقــة 
وفــي المقدمــة القضيــة الفلســطينية، هــي نفــس المواقــف ال تتزحــزح عنهــا 
قيــد انملــة رغــم كل الضغــوط والحصــار والعقوبــات والتكلفــة الباهضــة التــي 

دفعتهــا فــي هــذا المجــال.
وعندمــا وضــع االمــام الخمينــي )قــدس ســره( معالــم مشــروعه االســالمي 
وفجــر ثورتــه االســالمية كان مــدركا لوعــورة الطريــق ومخاطــره الكبيــرة 
بوجــود العمالقيــن آنــذاك اميــركا الشــيطان االكبــر واالتحــاد الســوفيتي 
وهــذا مــا اتضــع الحقــا ســواء قبيــل انتصــار الثــورة االســالمية حينمــا وقــف 
ــدر كســوريا الشــقيقة،  ــا ن ــا اال م ــي والشــرقي ومالحقهم المعســكران الغرب
لئــال تنتصــر هــذه الثــورة لكــن شــاء اهلل ان تنتصــر هــذه الثــورة ويشــع 
ــذا  ــهم وهك ــم ودسائس ــر كل مؤامرته ــا وتدح ــورة جميع ــى المعم ــا عل نوره
بعيدهــا اســتمر المعســكران وذيولهمــا علــى نفــس المنــوال فــي معــاداة 
الثــورة االســالمية مــن خــالل  وقوفهمــا الــى جانــب الطاغيــة صــدام فــي 
ــة مســتلزمات الحــرب عســكريا   ــران ودعمــه بكاف ــى اي ــه المفروصــة عل حرب
وماليــا واعالميــا لكــن اصطدمــت هــذه المــرة ايضــا بصمــود الشــعب االيرانــي 
وقيادتــه العظيمــة واندحــروا شــر اندحــار ليعــودوا الــى مواقعهــم خائبيــن 
غيــر ان هــذا العــداء اســتمر وبشراســة بعــد خــروج االتحــاد الســوفيتي مــن 
المعادلــة الدوليــة، مــن قبــل اميــركا وحلفاءهــا وذيولهــا الــى يومنــا هــذا ســواء 
عبــر الحصــار والعقوبــات والضغــوط والمؤامــرات والحــروب التــي قامــت بهــا 
ــا ايضــا فشــلت  ــران لكنه ــة  ضــد دول محــور المقاومــة الســتنزاف اي بالوكال
وهزمــت فــي دول المحــور التــي حققــت االنتصــارات تلــو االنتصــارات وهــا هــو 
ترامــب يجبــر علــى ســحب قواتــه مــن ســوريا وافغانســتان والحقــا مــا تبقــى 

منهــم فــي العــراق مذلــوال مدحــورا.
ــا ان االمــام الخمينــي رضــوان اهلل عليــه قــد طبــع بصماتــه ليــس  وحق
علــى المنطقــة فقــط بــل علــى العالــم جميعــا عندمــا ضــرب كل التوازنــات 
االقليميــة والدوليــة عــرض الحائــط مــن خــالل طرحــه االســالمي ليذكــر 
ــادة  ــي قي ــر الرأســمالية والماركســية ف ــاك حــال آخــر غي ــان هن البشــرية ب
ــدوا مــن عدائهــم ضــد هــذه  ــع بالمعســكرين ان يصع ــا دف ــاة وهــذا م الحي
الثــورة واســقاطها لذلــك هنــاك مــن يعتقــد بــان االمــام الخمينــي رضــوان 

ــخ المعاصــر . ــا للتاري ــه كان صانع اهلل علي
واميــركا التــي جنــدت كل قواهــا ومــا تملــك مــن امكانــات ولــم تبخــل بــأي شــيء 
الســقاط الثــورة االســالمية قبــل بلوغهــا االربعيــن مــن عمرهــا قــد اخفقــت تمامــا وهــا 
نقــول لهــا اليــوم ومــن يــدور فــي فلكهــا موتــوا بغيضكــم وهــا هــي الثــورة االســالمية 
العظيمــة تجتــاز هــذه االيــام عقدهــا الرابــع بنجــاح كبيــر وهــي اكثــر اقتــدارا وتطــورا 
وثباتــا فــي مواقفهــا لتكــون نموذجــا لســائر دول العالــم. و فــي الختــام نذكرهــم بااليــة 

الكريمــة »اليــوم يــأس الذيــن كفــروا...«


	_GoBack

