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إلهان عمر وطليب تهاجمان ترامب 
بسبب دعمه للسعودية

فــي  الديمقراطيتــان  النائبتــان  شــنت 
ورشــيدة  عمــر،  إلهــان  األمريكــي،  الكونغــرس 
الرئيــس دونالــد ترامــب،  طليــب، هجومــا علــى 

للســعودية. دعمــه  بســبب 
وغــردت طليــب علــى حســابها فــي »تويتــر«: 
ــة  ــن يقطــع الرعاي ــه ل ــال ترامــب إن ــا ق »أتذكــر عندم
الطبيــة والمســاعدات الطبيــة. حســنا لقــد كســر هــذا 
الوعــد. إنــه يفضــل إعطــاء لوكهيــد )شــركة صناعــات 

ــخ«. ــل الصواري ــواًل مقاب عســكرية( والســعوديين أم
وأرفقــت طليــب رابــط خبــر يتحــدث عــن منــح 
الســعودية  ببيــع  موافقــة  لوكهيــد،  الكونغــرس، 

أســلحة مقابــل مليــار دولر.
تغريــدة  علــى  عمــر،  إلهــان  علقــت  بدورهــا، 
باســتمرار  الســعودية  »تصنــف  قائلــة:  طليــب، 
ضمــن أســوأ منتهكــي حقــوق اإلنســان فــي العالــم، 
وهــي مســؤوله عــن تفشــي المجاعــة والكوليــرا 
فــي اليمــن. ومــع ذلــك فهــي المشــتري األعلــى 

الوليــات المتحــدة«. التــي صنعتهــا  لألســلحة 
مــع  ترامــب  دونالــد  يقــف  »لمــاذا  وأضافــت: 
مصنعــي األســلحة ضــد نشــطاء حقــوق اإلنســان؟«.

الصليب األحمر: حوالي 20 ألف عراقي قد يعودون 
من سوريا خالل أسابيع

ذكــر مســؤول كبيــر فــي اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر، األربعــاء، أنــه مــن المتوقــع إعــادة قرابــة 20 ألــف 
عراقــي فــي ســوريا إلــى بلدهــم فــي غضــون أســابيع بموجــب اتفــاق مــع بغــداد.

قــال فابريزيــو كاربونــي المديــر اإلقليمــي لمنطقــة الشــرق األوســط فــي اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر 
لرويتــرز فــي جنيــف إن مــن المتوقــع إعــادة قرابــة 20 ألــف عراقــي فــي ســوريا، بينهــم نســاء وأطفــال فــروا مــن 

آخــر جيــب لتنظيــم الدولــة اإلســالمية، إلــى بلدهــم فــي غضــون أســابيع بموجــب اتفــاق مــع بغــداد.
وتابــع ،ان » اآللف، ومــن بينهــم العديــد مــن زوجــات وأبنــاء مقاتليــن فــي التنظيــم، تدفقــوا مــن الجيــب 
المحاصــر فــي الباغــوز بشــرق ســوريا خــالل األســابيع الماضيــة، ممــا أجبــر قــوات ســوريا الديمقراطيــة علــى 

تأجيــل هجــوم لقتحــام هــذا الجيــب، وهــو األخيــر الــذي ل يــزال تحــت ســيطرة المتشــددين.

قائد الثورة يعين حجة اإلسالم شعباني 
موثقي ممثال لولي الفقيه في همدان

طهران-مهــر:- عيــن قائــد الثــورة اإلســالمية آيــة 
اهلل العظمــى الســيد علــي الخامنئــي حجــة اإلســالم 
والمســلمين حبيــب اهلل شــعباني موثقــي ممثــال 
ــه وإمــام للجمعــة فــي محافظــة همــدان. ــي الفقي لول

العظمــى  آيــة اهلل  اإلســالمية  الثــورة  قائــد  واصــدر 
الســيد علــي الخامنئــي قــرار عيــن بموجبــه حجة اإلســالم 
ــي  ــال لول ــي ممث ــب اهلل شــعباني موثق والمســلمين حبي
الفقيــه وإمــام للجمعــة فــي محافظــة همــدان غــرب إيــران.

هــذا  فــي  اإلســالمية  الثــورة  قائــد  وأعــرب 
القــرار عــن أملــه فــي أن يســتطيع حجــة اإلســالم 
ــام  ــي القي ــعباني موثق ــب اهلل ش ــلمين حبي والمس
بمســؤولياته وواجباتــه علــى أكمــل وجــه ممكــن 
ــن خــالل التواصــل والتنســيق المســتمر  ــك م وذل
مــع الشــخصيات الدينيــة والعلميــة والناشــطين في 
المجــالت الجتماعيــة والثقافيــة فــي المحافظــة.
ــن حجــة اإلســالم والمســلمين  ــر أن تعيي يذك
حبيــب اهلل شــعباني موثقــي ممثــال لولــي الفقيــه 
ــا  ــي خلف ــي محافظــة همــدان يأت ــة ف ــام للجمع وإم

للحــاج شــيخ محمــد طــه محمــدي.

باجتماعه مع رؤساء الدوائر العدلية والنيابة العامة في البالد..

رئيس السلطة القضائية: مكافحة الفساد بحاجة الى عزيمة راسخة وليس هناك اي خطر احمر 

خالل مناورات "الى بيت المقدس" للقوة الجوفضائية..

قائد في حرس الثورة: لن نبادرللحرب ضد احد 
وسيندم من يهدد شعبنا

ــان  ــيد ب ــي رش ــالم عل ــواء غ ــزي الل ــاء )ص(" المرك ــم النبي ــر "خات ــد مق ــد قائ ــارس:- اك طهران-ف
ايــران لــن تبــادر للحــرب ضــد احــد لكنهــا مســتعدة 
للــرد علــى المعتديــن، مشــددا علــى ان مــن يهــدد 

الشــعب اليرانــي ســيندم.
وفــي كلمــة لــه امــس الربعــاء فــي حشــد مــن 
قــادة الحــرس الثــوري والقــوات المســلحة فــي 
منــاورات "الــى بيــت المقــدس" للقــوة الجوفضائيــة 
الجاريــة فــي المنطقــة العامــة فــي هرمــزكان قــال 
ــادر  ــن نب ــذي ل ــت ال ــي الوق ــا وف ــواء رشــيد، انن الل
ابــدا للتهديــد والحــرب مــع اي دولــة لكننا ســنجعل 
ــي  ــي الب ــة الشــعب اليران ــددون بمواجه ــن يه م

ــى فعلتهــم. يندمــون عل
واضــاف، انــه بنــاء علــى ذلــك فاننــا وفــي الوقــت الــذي ل نرحــب بــاي حــرب لكننــا مســتعدون تمامــا 
للــرد علــى اي عــدوان علــى بالدنــا، ومــا ناملــه ال يضطرنــا المعتــدون لنجعلهــم يدركــون هــذه القضيــة عمليــا 

وعبــر تكبيدهــم اثمانــا باهظــة.
واشــار اللــواء رشــيد الــى عــداء الرئيــس الميركــي للشــعب اليرانــي وقــال، ان ترامــب وفــي ظــل 
ــق وتصــور  ــة قــد شــعر بالقل ــران القليمي ــوة اي ــان الصهيونــي والســعودية مــن ق التحريــض مــن قبــل الكي
بانــه بفرضــه الحظــر عليهــا يمكنــه خفــض نفوذهــا بالمنطقــة ولكــن مــا يجــري فــي العــراق وســوريا ولبنــان 

ــه ؟ . ــى خطــأ حســابات ترامــب ومحرضي ــدل عل والمنطقــة عامــة ال ي

قاسمي: طهران وبغداد لن يستأذنا 
أحدًا في عالقاتهما

فيما تملك اميركا عقال صغيرا..

نيويورك تايمز: ايران بحجمها الصغير تملك عقال كبيرا

37 مؤسسة للنشر من اميركا واوروبا تشارك 
في معرض طهران للكتاب

طهران-فــارس:- أعلــن مديــر لجنــة الناشــرين 
الجانــب بمعــرض طهــران للكتــاب احــد رضائــي بــان 
ــا واميــركا ستشــارك  37 مؤسســة للنشــر مــن اوروب

فــي معــرض طهــران الدولــي القــادم للكتــاب.
وقــال رضائــي امــس الربعــاء انــه تــم تســجيل 
طهــران  معــرض  فــي  للمشــاركة  مؤسســة   37

للكتــاب تمثــل 200 ناشــراً.
واضــاف، ان 53 شــركة ســجلت للمشــاركة فــي 
القســم العربــي للمعــرض وتقدمــت بطلــب منحهــا 
فــان  الحــال  وبطبيعــة  مربــع  متــر   1300 مســاحة 
مشــاركة هــذا العــدد ليســت محســومة لغايــة الن.

ويقــام معــرض طهــران الدولــي للكتــاب خــالل 
ــي  ــادم ف ــل /نيســان الق ــى 30 ابري ــرة مــن 24 ال الفت

ــران. ــي )رض(" بطه ــام الخمين ــى "الم مصل
النائب العام للبالد: كندا أصبحت 

مالذا آمنا للمختلسين

اكــد  طهران-ارنــا:- 
رئيــس الســلطة القضائيــة 
ابراهيــم  الســالم  حجــة 
مكافحــة  ان  رئيســي، 
الــى  تحتــاج  الفســاد 
لــدي  الراســخة  العزيمــة 
المســؤولين واجهــزة البــالد.

القاهــا  كلمــة  وفــي 
الدوائــر  رؤســاء  باجتمــاع 
العدليــة والنيابــة العامــة فــي 
ارجــاء البــالد، اشــار رئيســي 
الفســاد  مكافحــة  ان  الــى 

لتتحقــق مــن خــالل اصــدار البالغــات فقــط بــل ان 
المواطنيــن يجــب ان يلمســوا العزيمــة الراســخة لــدي 
المســؤولين والجهــزة الحكوميــة فــي هــذا المجــال.
وتابــع ان قضيــة مكافحــة الفســاد تعتبــر اليــوم 
مطلبــا جــادا لــدى كافــة ابنــاء الشــعب؛ مضيفــا انــه 
ينبغــي علــى الدوائــر التــي تتولــي شــؤون الرقابــة 

اجــراءات  تتبنــى  بــان  القضائيــة  الســلطة  فــي 
لضمــان ســالمة الجهــاز القضائــي.

فــي  احمــر  اي خطــر  ليــس هنــاك  انــه  واكــد 
ــب  ــام بمطال ــرا الهتم ــاد؛ معتب ــة الفس ــة مكافح قضي

الشــعب بأنــه يشــكل احــد المبــادئ الخــرى للســلطة 
القضائيــة فــي هــذه الفتــرة الجديــدة مــن نشــاطاتها.
المواطنيــن  مــع  العالقــات  اقامــة  ان  وقــال: 
ــا لهــم تعتبــر  ــن القضاي ــتماع مطالبهــم وتبيي واس
ضــرورة ماســة واذا تــم اصــدار حكــم او انجــاز اجــراء 

فيجــب ان نتحــدث مــع المواطنيــن بشــأنه.
وكلــف حجــة الســالم رئيســي المســؤولين 
تقديــم خططهــم  الــى  القضائيــة  الشــؤون  فــي 
وبرامجهــم لتعزيــز آليــة العالقــات بيــن الموطنيــن 

مــع الســلطة القضائيــة.
الثــورة  قائــد  اصــدره  الــذي  البيــان  ان  واكــد 
الثــورة  لنتصــار  الـــ40  الذكــرى  فــي  الســالمية 
الثانيــة  الخطــوة  'بيــان  عنــوان  تحــت  الســالمية 
للثــورة الســالمية'، بانــه يشــكل وثيقــة متقنــة لرســم 

البــالد. قطاعــات  كافــة  فــي  التطــور  وتحقيــق 

طهران-مهــر:- قــال النائــب العــام فــي البــالد 
دولــة  أن  والمســلمين منتظــري  اإلســالم  حجــة 
كنــدا أصبحــت مــالذا آمنــا للمفســدين القتصاديين 

ــرة. ــالس كبي ــات اخت ــون بعملي ــن يقوم وم
وعقــد منتظــري امــس الربعــاء مؤتمــرا صحفيــا 
القضــاء  بيــن  الوطيــدة  العالقــة  إلــى  فيــه  أشــار 
ــة  ــا هــذه العالق ــوات الشــرطة  فــي البــالد واصف وق

وأكــد  النائــب العــام  فــي البــالد علــى ضــرورة بالعالقــة الدائمــة والقريبــة.
ــى أن   ــة كمــا هــي نظــرا إل أن تســتمر هــذه العالق
الشــرطة تقــوم بالعديــد مــن األعمــال التــي تقضــي 

بهــا الســلطة القضائيــة.
أحــد  ارجــاع  إمكانيــة  عــن  ســؤال  وحــول 
المتهميــن فــي ملــف الشــركات البتروكيماويــات 
باســم » مرجــان شــيخ اإلســالمي« إلــى البــالد 
ــة  ــن الشــرطة الدولي ــد بي ــاون جي ــاك تع ــال » هن ق
ومؤسســة القضــاء وإن إيــران لــو تقــدم طلبــا لهــذا 
الجهــاز الدولــي فإنــه يقــوم حســب مــا تتيــح لــه 

القانونيــة«. قدراتــه 
وأشــار فــي الســياق نفســه إلــى كنــدا ووصفهــا 
بأنهــا أصبحــت مــالذا آمنــا للمفســدين القتصاديين 

ومــن يقومــون بعمليــات اختــالس كبيــرة.

طهــران- كيهــان العربــي:- تناولــت صحيفــة 
»نيويــورك تايمــز« فــي مقــال حــول زيــارة الرئيــس 
لليــد  طهــران  امتــالك  ســبب  لبغــداد،  اليرانــي 
ــة بواشــنطن،  ــراق مقارن ــي الع ــا ف ــى ونفوذه الطول
وتنقــل عــن مســؤول عراقــي: علــى عكــس ايــران 
ــر. ــا صغي ــرًا إل ان عقله ــًا كبي ــركا حجم ــك امي تمل

الرئيــس  زيــارة  اهــداف  تحليلهــا  وضمــن 
روحانــي للعــراق، واقرارهــا بالنفــوذ اليرانــي فــي 
ــى  ــز« ال ــورك تايم ــة »نيوي ــارت صحيف ــراق، اش الع
ــي  ــران ف ــوذ اي ــل نف اســباب فشــل واشــنطن لتقلي

هــذا البلــد، اذ تقــول:
الماضــي  الثنيــن  روحانــي  زيــارة  »وتأتــي 
ــد بسلســلة  ــذا البل ــر ه ــت م ــي وق ــداد ف ــى بغ ال
الســنوات  خــالل  وكبيــرة  صغيــرة  تغييــرات 
الســاس  الرابــح  ايــران  كانــت  فيمــا  الخيــرة. 
ــي  ــام الماضــي ف ــة الع ــات البرلماني ــي النتخاب ف
والذيــن  الشــعبي،  الحشــد  فمجاميــع  العــراق. 
ــون  ــران، يمثل ــة باي ــات قوي ــم عالق ــط اكثره ترب

الالعــب المؤثــر فــي سياســة العــراق«.
الســابق  الرئيــس  صــرح  ذلــك  الــى 
للبرلمــان العراقــي »محمــود المشــهداني« ردًا 
علــى ســؤال صحيفــة »نيويــورك تايمــز« حــول 
الســاحة  مــن كســب  ايــران  تمكنــت  كيــف 

العراقيــة فيمــا تلــكأت اميــركا، قائــاًل:

بعقــل  ولكــن  »ان ليــران حجمــًا صغيــرًا 
ــرًا رغــم  ــاًل صغي ــركا عق ــك امي ــا تمل ــر بينم كبي

كبــر حجمهــا«.
البرلمانــي  الزرفــي«  »عدنــان  شــدد  بــدوره 
العراقــي فــي الــرد علــى هــذا الســؤال، بــان ليــران 
ــًا بالســاحة السياســية والعســكرية  حضــورًا واضح
للعــراق وهــي اآلن تعــزز مــن تواجدهــا القتصــادي 
التواجــد  يقتصــر  بينمــا  العــراق،  فــي  والثقافــي 

الميركــي علــى الحضــور العســكري«.
وتســتطرد الصحيفــة: »لــم تمــض علــى 
العراقــي  النــواب  مجلــس  رئيــس  زيــارة 

»محمــد الحلبوســي« ليــران الســبوع، الــذي 
ــى  ــة حت ــات الثنائي ــز العالق تحــدث عــن تعزي
»عبــد  العراقــي  الثقافــة  وزيــر  زيــارة  جــاءت 
عــن  للحديــث  ليــران  الحمدانــي«  الميــر 
مشــاريع تنقيــب اآلثــار وســبل تبــادل الخبــرات 

بيــن البلديــن.
آخــر  جانــب  فــي  الصحيفــة  وتناولــت  كمــا 
علــى  الميركيــة  العقوبــات  قضيــة  المقــال  مــن 
ايــران، لتقــول: »ان ايــران تســعى حاليــًا لتطويــر 
التبــادل التجــاري مــع العــراق، وذلــك لتقليــل ضغــوط 

عليهــا«. الميركيــة  العقوبــات 

وزير االتصاالت: سيشهد البالد نموًّا في مجال 
تقنية المعلومات رغم الحظر

طهــران - ارنــا :– اكــد وزيــر التصــالت وتكنولوجيــا المعلومــات 'محمــد جــواد اذري جهرمــي'، انــه 
ايــران ورغــم ظــروف الحظــر لكنهــا ستشــهد تقدمــا 
فــي مجــال تقنيــة المعلومــات خــالل العــام القــادم 

)اليرانــي – يبــدأ فــي 21 مــارس 2019(.
باجتمــاع  الربعــاء  امــس  لــه  تصريــح  وفــي 
الناشــطين فــي مجــال الفضــاء الفتراضــي، اوضــح آذري 
ــة  ــود الناجم ــه نظــرا لظــروف الحظــر والقي ــي ان جهرم
نحــو  البــالد  فــي  الخــري  القســام  ســتتجه  عنــه، 
فــي  المتاحــة  الفــرص  مــن  والســتفادة  الســتثمار 
مجــال تقنيــة المعلومــات وهــو مــا يــؤدي الــى تحســن 

المجــالت. فــي هــذه  الظــروف 
ونــوّه وزيــر التصــالت وتقنيــة المعلومــات بتوجيهــات ســماحة قائــد الثــورة الســالمية حــول التنســيق 
بيــن الجهــات والمراكــز المعنيــة بهــدف تأســيس مركــز وطنــي للفضــاء الفتراضــي، وايضــا التخطيــط 

ــى للفضــاء الفتراضــي فــي البــالد. لتأســيس المجلــس العل
ــدم التكنولوجــي وليــس مــن الحكمــة  ــوف بوجــه التق ــه ل يمكــن الوق ــى ان وشــدّد آذري جهرمــي عل

القيــام بذلــك.
واضــاف، ان تكنولوجيــا المعلومــات تضطلــع بــدور مؤثــر فــي ســائر المجــالت ومنهــا الثقافــة والقتصــاد وحتــي 

السياســة؛ بمــا يســتدعي التعــرف علــى الفــرص المتوفــرة فيهــا وتوظيفهــا فــي خدمــة المصالــح الوطنيــة.

وزارة  باســم  المتحــدث  اكــد  طهران-ارنــا:-   
بيــن  العالقــات  ان  قاســمي  بهــرام  الخارجيــة 
ايــران والعــراق قائمــة علــى اســاس حســن الجــوار 
والتعــاون الســتراتيجي؛ مؤكــدا ان البلديــن لــن 
يســتأذنا احــدا مــن اجــل اســتمرار هــذه العالقــات.
فــي  هــذه  قاســمي  تصريحــات  وجــاءت 
ــر  ــة وغي ــى التصريحــات التدخلي معــرض ردّه عل
المهنيــة التــي اطلقهــا ممثــل أمريــكا الخــاص 
لشــؤون إيــران 'برايــان هــوك' حــول زيــارة رئيــس 
وحفــاوة  العــراق  الــى  الســالمية  الجمهوريــة 
الحكومــة  لقيــه مــن جانــب  الــذي  الســتقبال 

والشــعب فــي هــذا البلــد.
انــه  الخارجيــة:  باســم  المتحــدث  واضــاف 
ليــس مســتغربا غضــب هــذا المســؤول المريكــي، 
وذلــك ألنــه يبــدو ان بــالده ورغــم إنفاقهــا مليــارات 
لــم  لكنهــا  الوســط،  الشــرق  فــي  الــدولرات 
لــدى  المنشــودة  بالمكانــة  تحظــى  ان  تســتطع 
ــا عــن  ــذي ينجــم قطع ــر ال ــة؛ الم شــعوب المنطق

السياســات العدوانيــة والعســكرية والتدخليــة التــي 
يمارســها هــذا البلــد.

ــى المســؤولين  ــه ينبغــي عل واكــد قاســمي، ان
الســيئ  ســلوكهم  عــن  يكّفــوا  ان  المريكييــن 
طيلــة  عليــه  اعتــادوا  الــذي  الواهــي  وجشــعهم 
العقــود، وان يركــزّوا علــى هــذه النقطــة الساســية 
وتقريــر  التدخــل  عهــد  بــان  تمامــا  والواضحــة 

المصيــر للــدول الخــرى قــد ولــى منــذ امــد.

بومبيو وخيبة االمل االميركية
بــدأت علــى مالمــح بومبيــو وهــو يتحــدث فــي مؤتمــر دولــي خيبــة 
المــل الميركيــة وبصــورة واضحــة عندمــا اعلــن عــن وجــود صعوبــات 
كبيــرة لتحقيــق تحالــف الشــرق الوســط الســتراتيجي، ولكــن حــاول 
ــم  ــن مــن حلفائه ــى الخري ــاق ال ــل هــذا الخف ــن اجــل ان ل ينتق وم
ــى وقــت طويــل ولعــدة  ــاج ال ــأن تحقيــق هــذا المــر يحت مســتدركا ب

اســباب لــم يقــف ال عنــد بعضهــا فقــط.
ويعكــس تصريــح رئيــس الدبلوماســية الميركيــة الصــورة القاتمــة 
ــن العالــم، لن  ــال ع ــة فض ــل السياســة الميركيــة فــي المنطق لفش
اميــركا اليــوم لــم تعــد تلــك الدولــة الكبــرى التــي تســتطيع ان تفــرض 
ارادتهــا علــى الخريــن، بــل هــي تســتعطف الــدول مــن اجــل ان يقفــوا 
ــر ان  ــب اخ ــن جان ــب، وم ــن جان ــذا م ــا ه ــق اهدافه ــي تحقي ــا ف معه
الوضــاع بيــن دول  العالــم تتقاذفهــا اليــوم الزمات الداخليــة والخارجية 
لــم تســمح لهــا أن تســاير الهــواء الميركيــة، ومــا يقــال عــن تحالــف 
الشــرق الوســط الســتراتيجي وكمــا قــال بومبيــو سيشــمل الــدول 
العربيــة فــي الخليــج الفارســي والردن ومصــر، وكمــا عبــر بومبيــو  ان 
الــذي يجمعهــا هــو توجهاتهــا الموحــدة اي وبمعنــى أدق وهــي التــي 
تتفــق مــع التصــور الميركــي الصهيونــي، ممــا يمكــن القــول ان هــذه 
الــدول تعصــف بهــا اليــوم الحــداث الداخليــة بحيــث يهــدد وجودهــا، 
ــارات  ــن والم ــن قطــر والســعودية والبحري ــت الزمــة بي ــك لزال وكذل
ــذا فــان التفــاق وبمثــل هــذه الظــروف قــد ل يجــد طريقــة  قائمــة، فل
للتنفيــذ، وقــد عاشــت المنطقــة الفشــل الذريــع الــذي منيــت بهــا 
الــى  فــي طريقهــا  انفرطــت بعضهــا  والخــرى  والتــي  التحالفــات 
التفتيــت، والســؤال لبومبيــو هــو ايــن مصيــر مجلــس  التعــاون الــذي 
هــو اآلن فــي مهــب الريــح، وايــن التحالــف الدولــي الــذي لــم يبــق فيــه 
ــذي  ــي ال ــف العرب ــن التحال ــدان، واي ــي المي ــا ف ــركا وحده ســوى امي
لــم يــر النــور رغــم كل الضجــة التــي رافقنــه، وهكــذا وبطبيعــة الحــال 
فــان بومبيــو يعلــم جيــدا ان الوضــاع القائمــة  فــي المنطقــة تعيــش 
حالــة مــن التغييــر النوعــي فــي الوعــي خاصــة علــى مســتوى رفضهــا 
الهيمنــة عليهــا  مــن اي جهــة او دولــة علــى دولــة اخــرى، وكذلــك 
ان الــذي يريــد لخططــه ومشــاريعه ان تجــد لهــا مجــال او طريقــا 
للتنفيــد عليــه  ان يعتمــد علــى الشــعوب قبــل الحــكام لن الرادة 
اليــوم هــي للشــعوب وهــي التــي تغيــر المعــادلت وتقلــب الطــاولت 

ــن. ــى  الطامعيــن والحاقدي عل
وفــي نهايــة المطــاف ان اميــركا ادركــت اليــوم انهــا قــد خســرت كل مــا 
عندهــا وانهــا ل تجــد مــن يشــتري بضاعتهــا الكاســدة والفاســدة، فلــذا عليهــا 
ــه وان تكــف  ــا ان بقــي لهــا شــيء من ــى مــاء وجهه ــاظ عل ومــن اجــل الحف
ــد  ــا  بع ــد يده ــا او تم ــدس انفه ــي وان لت ــا الحقيق ــود لحجمه شــرها وتع
اليــوم فــي شــؤون الــدول الخــرى لن الشــعوب الواعيــة والحاضــرة فــي 

ــا. ــى بترهــا وقطعه ــدان ســتلجأ ال المي

في بيانه الختامي ،اذا كان بنية انتزاع الذريعة من العدو..

مجلس خبراء القيادة: االنضمام الى المعاهدات الدولية 
كباليرمو وCFT  يعد خطأ استراتيجيا

طهــران- فــارس:- دعــا مجلــس خبــراء القيــادة 
فــي الجمهوريــة الســالمية اليرانيــة، يــوم الربعــاء، 
المســؤولين اليرانييــن الــى بــذل الهتمــام بإحباط 
محــاولت العــداء لترويــج الفســاد ومحاربــة الثقافــة 

الدينيــة ونشــر الســلبيات الجتماعيــة.
الســادس،  الرســمي  اجتماعــه  ختــام  وفــي 
أصــدر مجلــس خبــراء القيــادة بيانــا أكــد فيــه ضــرورة 
الهتمــام العملــي ببيــان الخطــوة الثانيــة للثــورة 
كوثيقــة  الثــورة،  قائــد  اصــدره  الــذي  الســالمية 
اساســية هامــة، واتخــاذ التدابيــر الالزمــة لتطبيقــه.

الجمهوريــة  نظــام  أداء  ان  البيــان  وأضــاف 
ويبعــث  للغايــة  ومشــرق  ناجــح  الســالمية 
علــى المــل رغــم المؤامــرات الواســعة لالعــداء، 
ــى  ــراد الشــعب ال ــع المســؤولين وأف ــا جمي داعي
ــات والخــالق  ــر للمعنوي ــدور المؤث ــام بال الهتم
تحقيــق  فــي  الســالمية  المعيشــة  واســلوب 
التقــدم الشــامل للمجتمــع، وبــذل الهتمــام الجاد 
الفســاد  لترويــج  العــداء  محــاولت  لمواجهــة 
ونشــر  الدينيــة  الثقافــة  علــى  والتأثيــر ســلبا 

الجتماعيــة. واآلفــات  الســلبيات 
ولفــت البيــان الــى ان القتصــاد اليرانــي يواجــه 
بعــض المشــكالت، وأن ســبيل الحــل يكمــن فــي 

الجهاديــة  والدارة  المحليــة  بالقــدرات  الهتمــام 
القتصــاد  سياســات  واعتمــاد  بالــذات،  واليمــان 
المقــاوم، ويمكــن رفــع مســتوى القتصــاد مــن خــالل 
الدارة الصحيحــة لنظــام التوزيــع والشــراف، ودعــم 
القتصاديــة  والمؤسســات  المعرفيــة  الشــركات 
والنتاجيــة المتوســطة والصغيــرة، وتقويــة قطــاع 
التعــاون، والهــم مــن ذلــك تفعيــل الدبلوماســية 

ــوار. ــع دول الج ــة م ــة خاص القتصادي
ورأى البيــان ان انضمــام الجمهوريــة الســالمية 
 CFTالــى المعاهــدات الدوليــة كمعاهــدة باليرمــو و
وغيرهمــا، اذا كان بنيــة انتــزاع الذريعــة مــن العــدو، 
إذ يؤكــد مجلــس  فإنــه يعــد خطــأ اســتراتيجيا، 

البقية على الصفحة7خبــراء القيــادة


