
2 شؤون محلية

التحرير

األخبار القصيرة

االربعاء 3 ذو الحجة، 1439 هـ ق 24 مرداد 1397 هـ ش، 15 آب  2018مالعدد )9923( السنة الثامنة والثالثون

مركز ابحاث مجلس الشورى االسالمي يدرس اتفاقية بحر الخزر
 طهران-ارنــا:- قــال رئيــس مركــز أبحــاث مجلــس الشــوري االســالمي كاظــم جاللــي انــه يجــب علــى الحكومــة 
تقديــم الئحــة اتفاقيــة النظــام القانونــي لبحــر قزويــن الــى البرلمــان للمصادقــة عليهــا وســيقوم هــذا المركــز بدراســتها .

العراق يخفض رسوم السياحة لزوار االربعينية
طهران-فارس:- صوت مجلس الوزراء العراقي، على تخفيض رسوم السياحة لزوار الزيارة االربعينية.

ــوزراء صــوت  ــس ال ــان، إن مجل ــي بي ــادي ف ــدر العب ــي حي ــوزراء العراق ــب رئيــس ال ــال مكت وق
ــة". ــارة االربعيني ــزوار الزي ــى تخفيــض رســوم الســياحة ل "عل

مصدر مسؤول ينفي احتمال رفع الحجب عن تويتر
طهران-مهــر:- نفــى مســاعد المدعــي العــام للشــؤون اإللكترونيــة عبــد الصمــد خُــرّم آبــادي 

احتمــال رفــع الحجــب عــن موقــع التواصــل االجتماعــي تويتــر فــي ايــران.

اربعة افالم إيرانية في مهرجان "رجينا" الكندي
طهران-مهر:- تشارك اربعة افالم إيرانية في الدورة الثالثة للمهرجان الدولي "روجينا" في كندا.

واالفــالم هــي "بعــد 21 يومــا" للمخــرج "محمــد رضــا خردمنــدان"، و"كوميديــة انســانية"، للمخــرج "محمــد 
هــادي كريمــي"، وفيلمــان قصيــران همــا "الصحفــي" للمخــرج ""محمــد رضــا خردمنــدان"، وفيلــم "االم".

ثري يهودي: الجيل القادم 
لن يدعم »إسرائيل«

ــي«،  ــودي العالم ــر اليه ــس »المؤتم ــد رئي توع
»رونالــد الودر« فــي مقــال لــه، الحكومة اإلســرائيلية 

بــأن »الجيــل القــادم لــن يدعــم »إســرائيل«.
حــذر رونالــد الودر األمريكــي اليهــودي البــارز 
ــد »إلســرائيل«، الحكومــة اإلســرائيلية مــن  والمؤي
أن قانــون الدولــة القوميــة الــذي تمــت الموافقــة 
»إســرائيل«  بعالقــات  ســيضر  مؤخــرًا  عليــه 
أنــه  كمــا  اليهــودي،  الشــتات  مــع  المســتقبلية 
القــادة  وحــث  »إســرائيل«،  ســيضعف  )القانــون( 
علــى »إعــادة التفكيــر فــي أعمالهــم التدميريــة«.

ــة  ــر صحيف ــه عب ــال ل ــي –مق ــودر ف ــد شــجب ل وق
»نيويــورك تايمــز- عــددًا مــن القــرارات األخيــرة التــي 
اتخذتهــا الحكومــة اإلســرائيلية، بمــا فــي ذلــك قانــون 
الدولــة القوميــة، واســتجواب الشــرطة لحاخــام غيــر 

ــة. ــا بســبب أنشــطته الديني ــي حيف أرثوذكســي. ف
ــد تجــد نفســها  ــودر أن »إســرائيل ق وأوضــح ل
ــاء مشــكوك  ــم مكســور وأصدق مرتبطــة بنظــام قي
فيهــم. ونتيجــة لذلــك، قــد يصبــح قــادة المســتقبل 
او ليــس  أو غيــر مباليــن  الغــرب معادييــن  فــي 
أصبــح  األمــر  إن  وقــال  للدولــة،  انتمــاء  لديهــم 
أكثــر صعوبــة بالنســبة لليهــود فــي »إســرائيل«. 
والواليــات المتحــدة وأماكــن أخــرى للدفــاع عــن 
بعــض أفعالهــا، وهــذا يمكــن أن يــؤدي إلــى انقســام 

بيــن الدولــة وأنصارهــا اليهــود فــي الخــارج.

»العميل السعودي« عبد ربه يزور 
مصر ويتوعد باإلنتصار!!

أعلنــت المصــادر المصريــة، ان علــي عبــد العــال، 
الرئيــس  مــع  التقــى  النــواب،  مجلــس  رئيــس 
هــادي  منصــور  ربــه  عبــد  المســتقيل  اليمنــي 
ــى آخــر  ــان ال ــرة، وتطــرق الطرف ــي القاه ــاء ف الثالث

تطــورات األزمــة اليمنيــة.
وبحســب المصــادر، »عبــد ربــه« والــذي يعمــل 
وفــق أجنــدات الســعودية فــي اليمــن، توعــد  و مــن 
ــالل  ــدوان خ ــف الع ــل تحال ــى فش ــارة ال دون اإلش
ــي و  ــعب اليمن ــع  الش ــنوات لتركي ــن 3 س ــر م أكث
ــوات العــدوان  ــان ق الحــاق الهزيمــة بهــم ، توعــد ب

ــن«. ــى »الحوثيي ــا عل ســتنتصر قريب
ومــن جانبــه أكــد علــي عبــد العــال رئيــس مجلــس 
الــدم المصــري  اللقــاء أن  النــواب فــي مصــر خــالل 
مُختلــط بالــدم اليمنــي منــذ الحــروب المشــتركة فــي 
الســتينات،  وأن اليمــن امتــداد اســتراتيجى لمصــر 

ــي البحــر األحمــر. ــا ف ــة أمنه لحماي

وزير الداخلية: البالد تتمتع 
بظروف امنية مميزة

 طهران-إرنــا:- أكــد وزيــر الداخليــة عبــد رضــا 
رحمانــي فضلــي، ان الظــروف األمنيــة للبــالد فــي 
مســتوى جيــد جــدا وال يوجــد أي داعــي لقلــق رجــال 
األعمــال؛ مردفــا ان الجماعــات اإلرهابيــة عاجــزة عــن 

ــم مــن الحــدود. ــى 15 كل ــرب مــن 10 ال ــدم اق التق
الوطنــي  'الملتقــى  لــه خــالل  وفــي تصريــح 
رحمانــي  أشــار  اإلقتصاديــة  للمؤسســات  األول 
ثمــة  انــه  مؤكــدا  الحظــر؛  ظــروف  الــى  فضلــي 
قــرارات اتخــذت مــن قبــل الحكومــة فــي مجــال 
ــا ادى  ــارس 2018؛ بم ــهر م ــذ ش ــة من ــة الصعب العمل
الــى انطالقــة فريــدة مــن نوعهــا إلدارة الســوق فــي 

ظــل الظــروف الراهنــة.

شعبنا احبط المخططات..

شمخاني: الحرب االقتصادية الحالية اكثر تعقيدا من الحرب العسكرية

جنتي: على المسؤولين اتخاذ مبادرات ثورية 
خالل مؤتمر للتقريب..لتحسين ظروف البالد

اراكي: هوية االمة االسالمية رهن بوحدتها

مع بدء التحقيق مع 850 متهما..

ارسال وثائق وادلة 31 مخالفة لكبار المدينين للنظام 
المصرفي الى القضاء 

إبرام إتفاق حدودي بين ايران والعراق

برلماني: الطائفة اآلشورية في ايران 
ال تحتاج إلى دموع اميركا

طهران-مهــر:- أكــد النائــب اآلشــوري فــي مجلــس 
ــا" أن المجتمــع  الشــورى االســالمي "يوناتــن بــت كلي
المســيحي واالتحــاد العالمــي اآلشــوري فــي ايــران، ال 
يحتــاج إلــى ذرف دمــوع امريكــي وهــو يعيــش بســالم 

وراحــة فــي ظــل نظــام الجمهوريــة االســالمية.
وأصــدر بــت كليــا بيانــًا يحمــل عنــوان "التبنــي 
االميركــي لألقليــات الدينيــة فــي العالــم"، حيــث 
ضــد  الموجهــة  الجرائــم  البيــان  هــذا  فــي  أدان 

المســلمين ومختلــف األقليــات الدينيــة.
وعلــق "بــت كليــا" فــي هــذا البيــان علــى موقــف 
وتصريحــات المســؤولين فــي الواليــات المتحــدة حيــال 
األقليــات الدينيــة، قائــاًل: :مــن األفضــل على السياســيين 
االمريــكان بعهــد ترامــب، أن يفكــروا فــي تصرفاتهــم 
ــدال  ــة، ب ــات الديني ــم ضــد األقلي ــي العال االســتعراضية ف
ــع  ــدًا أن المجتم ــن، مؤك عــن أن يتأســفوا ألجــل اآلخري
المســيحي فــي ايــران واالتحــاد العالمــي اآلشــوري ، ال 
يحتــاج إلــى ذرف دمــوع امريــكا وهــو يعيــش بســالم 

ــة االســالمية. ــي ظــل نظــام الجمهوري وراحــة ف

مسؤول قضائي يفند الشائعات بشأن تسلل 
عناصر القاعدة عبر الحدود

قاسمي: مزاعم الروسي صفروف حول 
بحرالخزر ال اساس لها

قريباً.. رئيس وزراء أرمينيا يزور طهران

غوتيرش يرحب بالتوقيع على اتفاقية بحر الخزر
طهران-ارنــا:- رحــب االميــن العــام لالمــم المتحدة'انطونيــو غوتيــرش بالتوقيــع علــى اتفاقية 

النظــام القانونــي لبحــر الخــزر معتبــرا اياهــا وثيقــة تاريخيــة ودليــال علــى التعــاون االقليمــي.
و قــال الناطــق باســم غوتيــرش ان االميــن العــام لالمــم المتحــدة اصــدر بيانــا رحــب فيــه 

بالتوقيــع علــى االتفاقيــة التــي تمــت مــن قبــل الــدول الخمــس المطلــة علــى بحــر الخــزر.
واعتبــر غوتيــرش االتفاقيــة المبرمــة مــن قبــل جمهوريــة اذربيجــان وايــران 
ــي و  ــاون اقليم ــة لتع ــة تاريخي ــا وثيق وتركمنســتان وروســيا وكازاخســتان بانه

تلعــب دورا اساســيا فــي حفــظ االمــن االقليمــي و الدولــي.

وجــاء فــي البيــان ان هــذه الوثيقــة هــي لتنظيــم القضايــا التاريخيــة بيــن الــدول 
المطلــة علــى بحــر قزويــن وتعتبــر وثيقــة مهمــة للحــد مــن التوتــرات االقليميــة.

كما بارك االمين العام هذا االنجاز االقليمي المهم للموقعين عليه.
مــن جهــة اخــرى قــال المتحــدث باســم لجنــة األمــن القومــي والسياســة 
الخارجيــة فــي مجلــس الشــورى اإلســالمي، علــي نجفــي خوشــرودي إن 
وزيــر الخارجيــة محمــد جــواد ظريــف ســيقدم يــوم الثالثــاء القــادم شــرحا حــول 

ــي لبحــر الخــزر . ــة النظــام القانون اتفاقي

ايــروان – وكاالت انبــاء:- قــال ســفير أرمينيــا 
لــدى طهــران »آرتاشــيس تومانيــان« بــأّن رئيــس 
وزراء بــالده »نيكــول باشــينيان« ســيزور طهــران 

ــي.  ــس روحان ــن الرئي ــا م ــوة رســمية تلقاه بدع
ــارة رئيــس وزراء  ــأّن زي ــي، ب ــن الســفير االرمين واعل
تحديــده  دون  الجــاري  العــام  خــالل  ســتكون  بــالده 
الموعــد الدقيــق للزيــارة فضــاًل عــن إمكانيــة إجتماعهمــا 
قبــل هــذا الموعــد فــي مناســبة دوليــة أو ملتقــى عالمــي.

واضــاف: أّن ســعة وفــرص التعــاون االقتصــادي بيــن 

البلديــن عاليــة وخصبــة جــدًا مؤكــدًا علــى ضــرورة التركيــز 
األكثــر علــى مجــال تبــادل الطاقــة والمجــاالت التــي تتوفــر 
فيهــا إمكانيــة االســتثمار والنشــاط فــي شــتى المجــاالت.

ــة نســبة التعــاون  وشــدّد »تومانيــان« علــى قّل
ــرص المتاحــة والســعة  ــة بالف ــن مقارن ــن البلدي بي
المتوفــرة الفتــًا الــى ضــرورة بذلهمــا جهــودًا لتنميــة 
وتطويــر هــذه الفــرص مــع اإلشــارة الــى زيادة نســبة 
رغبــة رجــال االعمــال االيرانييــن فــي االســتثمار أو 

بــدء نشــاطات اقتصاديــة فــي أرمينيــا.

باســم  المتحــدث  اعتبــر  طهران-ارنــا:- 
الشــخص  مزاعــم  قاســمي  بهــرام  الخارجيــة 
ــم يكــن  ــذي ل الروســي المدعــو رجــب صفــروف ال

فــي اي وقــت مــن االوقــات ضمــن الوفــد الروســي 
ال  بانهــا  اعتبرهــا  بحرالخــزر،  حــول  المفــاوض 

لهــا وال يعتــدّ بهــا. اســاس 
ــوات  ــي احــدى القن ــا جــاء ف ــى م ــرد عل ــي ال وف
المزاعــم  بشــان  الفارســية  باللغــة  االجنبيــة 
ــو 'رجــب  ــي المدع ــخص الروس ــاقها الش ــي س الت
صفــروف' قــال قاســمي، ان دراســة للماضــي تبيــن 
ــت مــن  ــي اي وق ــم يكــن ف ــان هــذا الشــخص ل ب
االوقــات ضمــن الوفــد الروســي المفــاوض مــع الوفــد 

ــزر. ــر الخ ــول بح ــي ح االيران
الشــخص  وتصريحــات  مزاعــم  ان  واعتبــر 
ــة واضــاف، الشــك ان  ــدة الي مصداقي ــور فاق المذك
طــرح مثــل هــذه المزاعــم التــي ال اســاس لهــا فــي 
مثــل هــذا الوقــت انمــا يجــري لتحقيــق اهــداف 
معينــة وممنهجــة مــن قبــل عناصــر ومراكــز خاصــة.

طهران-إرنــا:- اعتبــر مســاعد رئيــس الســلطة 
القضائيــة للشــؤون الدوليــة محمــد جــواد الريجانــي، 
إثــارة األجــواء مــن قبــل وســائل اإلعــالم األجنبيــة 
حــول  المثــارة  الشــائعات  مفنــدا  'مغرضــة'؛  بأنهــا 
التصريحــات المنســوبة اليــه بشــأن 'تســلل عناصــر 

ــة'. ــر األراضــي اإليراني ــة عب ــة القاعــدة اإلرهابي جماع
وفيمــا اعتبــر الزوبعــات المثــارة مــن قبل وســائل 
اإلعــالم األجنبيــة بأنهــا 'مغرضــة'، اوضــح الريجانــي 
ــه بشــأن تســلل  حــول التصريحــات المنســوبة الي
ــال، 'ان  ــة قائ ــر األراضــي اإليراني عناصــر القاعــدة عب
مــا صرحــت بــه خــالل حــواري الخــاص مــع تلفزيــون 
الجمهوريــة اإلســالمية فيمــا يخــص تســلل عناصــر 
أن  دون  مــن  اإليرانيــة  األراضــي  عبــر  القاعــدة 
الدخــول  علــى ختــم  تحتــوي جــوازات ســفرهم 
ــة  ــال عــن المزاعــم الخاوي والخــروج، كان مجــرد نق
الخاصــة  التحقيــق  لجنــة  تقريــر  يطرحهــا  التــي 
بأحــداث 11 ســبتمبر فــي امريــكا ضــد إيــران ولــم 

ــا'. ــة نظــري الشــخصية بتات ــن وجه تك

طهران-ارنــا:- تــم امــس الثالثــاء التوقيــع علــى إتفــاق 
حــدودي بيــن ايــران والعــراق بحضــور العميــد قاســم 
حامــد  والفريــق  الحــدود  حــرس  قــوات  قائــد  رضائــي 
عبــداهلل ابراهيــم الحســيني قائــد قــوات حــرس الحــدود 

ــران. ــادة حــرس الحــدود بطه ــز قي ــي مرك ــي ف العراق
ــدودي  ــادس الح ــى الس ــش الملتق ــى هام وعل
ــذي تضمــن  ــن وال ــن البلدي ــد بي المشــترك المنعق
توقيــع إتفــاق تعــاون حــدودي مشــترك قــال رضائــي 
بــأّن البلديــن تفصلهمــا حــدود بريــة ومائيــة بطــول 
1609 كيلومتــرات وهــذا مــا يزيــد مــن ضــرورة التعــاون 

بينهمــا فــي المجــال الحــدودي.
وأّكــد العميــد رضائــي علــى ضــرورة مواصلــة 
إقامــة هــذه الملتقيــات لتعزيــز األمــن الحــدودي 
والقيــام بدوريــات ثنائيــة متزامنــة علــى الحــدود 
منــاورات  وإقامــة  والخبــرات  المعلومــات  وتبــادل 

مشــتركة. عســكرية 

وأعــرب رضائــي عــن ســرورة لفــرح 
وســعادة الشــعب العراقــي بعــد التخلــص 
مــن داعــش داعيــًا الــى تكثيــف التعــاون 

ــن. ــن الجارتي ــي بي الحــدودي الثنائ
ــود مكافحــة  ــى إدراج بن ــت ال ــا لف كم
تنقلهــا  ومنــع  الشــريرة  الجماعــات 
ومكافحــة الجماعــات االرهابيــة وجماعــات 
الســلع  وتهريــب  المخــدرات  تهريــب 
فضــاًل عــن مكافحــة القرصنــة البحريــة 

. االتفاقيــة  فــي  الــزوارق  وســرقة 
وصــرح العميــد رضائــي ان ايــران مســتعدة العــادة 
فتــح حــدود خســروي وعلــى الحكومــة العراقيــة ان 
ــزوار  ــل ال ــة الالزمــة لتســهيل تنق ــى التحتي ــر البن توف
ــر  ــه الســالم عب ــة االمــام الحســين علي خــالل اربعيني

ــذ الحــدودي. هــذا المنف

طهران-فــارس:- أعلــن رئيــس كتلــة 
محاربــة الفســاد االقتصــادي فــي مجلــس 
 ، خجســته  اميــر  االســالمي  الشــورى 
ان الكتلــة بــادرت الــى إرســال الوثائــق 
واألدلــة الــى القضــاء بشــأن 31 مخالفــة 

لكبــار المدينيــن للنظــام المصرفــي.
وقــال خجســته: ان خطــاب قائــد الثــورة 
االســالمية ، أثبــت عمــق معرفتــه بوضــع 
االقتصــادي  المجــال  فــي  وخاصــة  البــالد 
للمواطنيــن  المعيشــية  والمشــكالت 

االســالمي. النظــام  تواجــه  التــي  والتحديــات 
السياســات  انتقــد  ســماحته  ان  وأضــاف: 
االقتصاديــة للحكومــة بشــفافية، واســتخدم عبــارة 
ــد  ــه اك ــة اال ان ــه للحكوم ــع دعم ــر«، وم ــدم التدبي »ع
ــي مســاءلة واســتيضاح  ــان ف مشــروعية حــق البرلم
المســببين باالضطرابــات االقتصاديــة االخيــرة، ومــن 
ــرعة. ــادي بس ــق االقتص ــذا الفري ــر ه ــروري تغيي الض
ــة والســريعة  ــة العادل ــد خجســته ضــرورة المحاكم وأك
ــي  ــرة الت ــن، وأشــاد بالرســالة االخي للمفســدين االقتصاديي
ــي  ــورة.. وف ــد الث ــى قائ ــة ال ــا رئيــس الســلطة القضائي رفعه
بشــأن  وأدلــة  وثائــق  بإرســال  مــرارا  قمنــا  الشــأن  هــذا 
المخالفــات، بمــا فيهــا قدمنــا الــى الســلطة القضائيــة 31 مــن 
مرتكبــي المخالفــات مــن كبــار المدينيــن للنظــام المصرفــي، 

ــك. ــا ذل ــا اســتعدادنا لنشــر االســماء مهمــا كلفن وأعلن
الفســاد  محاربــة  كتلــة  رئيــس  وأعــرب 

فــي ملفــات  البــت  املــه ببــدء  االقتصــادي، عــن 
الفســاد االقتصــادي بســرعة فــي المحكمــة الخاصــة 
فــي  القضائيــة  الســلطة  رئيــس  اقترحهــا  التــي 
ــورة ووافــق عليهــا ســماحته. ــد الث ــى قائ رســالته ال
مــن جهتــه اعلــن قائــد قــوى االمــن الداخلــي بطهران 
العميــد حســين رحيمــي عــن ضبــط واحضــار نحــو 850 
الســلطات  مــن  باوامــر  التحريــات  لشــرطة  شــخصا 
القضائيــة فــي اطــار متابعــة ملفــات المتهميــن بالتالعــب 

ــة. ــة االجنبي ــة والعمل بســوق المســكوكات الذهبي
وقــال العميــد رحيمــي فــي تصريــح ادلــى بــه ، 

ان التحقيقــات مازالــت جاريــة مــع هــؤالء.
ــي  ــط واالحضــار هــذه  ف ــات الضب ــي عملي وتات
اطــار الجهــود المبذولــة مــن قبــل االجهــزة االمنيــة 
ــات الفســاد االقتصــادي  ــة لمكافحــة عملي والقضائي
والعملــة  الذهبيــة  المســكوكات  بســوق  والعبــث 

ــن. ــض االنتهازيي ــل بع ــن قب ــة م االجنبي

خبــراء  مجلــس  رئيــس  قــال  طهران-ارنــا:- 
القيــادة ايــة اهلل احمــد جنتــي، انــه ينبغــي علــى 
مســؤولي البــالد فــي ضــوء الوضــع الراهــن، القيــام 
بمبــادرات ثوريــة لبــث روح االمــل داخــل المجتمــع 
كمــا  الراهنــة  االقتصاديــة  الظــروف  وتحســين 

ســطروا هــذه الجهــود ابــان الثــورة االســالمية.
وفــي تصريــح لــه امــس الثالثــاء خــالل اجتمــاع 
ــادة،  ــراء القي ــس خب ــة لمجل ــق التابع ــة التحقي لجن
ــة  ــى المشــاكل االقتصادي ــة اهلل جنتــي ال تطــرق اي
بهــا  بمــر  التــي  الصعبــة  المعيشــية  والظــروف 

ــات فــي اســواق البــالد  الشــعب اليــوم جــراء التقلب
ــة. ــرة الذهبي ــة واللي ــة الصعب وخاصــة ســوقي العمل
القيــادة علــى  واكــد رئيــس مجلــس خبــراء 
البــالد بضــرورة اتخــاذ تدابيــر  المســؤولين فــي 
مناســبة مــن شــانها ان تبعــث علــى االمــل داخــل 
المجتمــع وبمــا يضمــن تحســين الظــروف العصيبة 

ومعالجــة هــذه المعضــالت.
وفــي ســياق متصــل، نــوّه رئيــس مجلــس 
ــورة االســالمية  ــد الث ــات قائ ــادة بتوجيه ــراء القي خب
ــام  ــرارا للقي ــى المســؤولين م ــد ســماحته عل وتأكي
بخطــوات ثوريــة وان يكونــوا علــى قــدر المســؤولية 
فــي هــذا الســياق؛ وبمــا يضمــن لهــم مســاندة 

الشــعب ومواكبتــه.

االعلــى  المجلــس  اميــن  اكــد  طهران-ارنــا:- 
لالمــن القومــي علــي شــمخاني ان ثمــة آليــات 
جديــدة تــم اتخاذهــا لتفعيــل القطــاع الخــاص و 
و  النخبــة  مشــاركة  تعزيــز  امــام  المجــال  فســح 
الخبــراء االقتصادييــن مــن هــذا القطــاع فــي اتخــاذ 

للبــالد. المهمــة  القــرارات 
و خــالل اجتمــاع هيئــة غرفــة التجــارة والصناعــة 
والمناجــم والزراعــة فــي طهــران بمشــاركة العاملين 
امــس  اضــاف شــمخاني  الخــاص،  القطــاع  فــي 
الثالثــاء ان هــذا القطــاع يضطلــع اليــوم بــدور كانــت 
الثمانــي  فتــره  خــالل  الشــعبية  التعبئــة  تتــواله 

ــاع المقــدس. ســنوات مــن الدف

الخــاص  القطــاع  ان  واكــد 
حقــق نجاحــا باهــرا فــي التصــدي 
للتهديــدات الكبيــرة التــي كانــت 

البــالد. تواجههــا 
وتابــع قائــال انــه فــي الوقــت الــذي 
كان يعتقــد أكبر الخبراء االســتراتيجيين 
ايــران  بــان  العســكرية  الشــؤون  فــي 
مــن  تمكنــا  فإننــا  الحــرب،  ستخســر 
تعبئــة  عبــر  المعــادالت  هــذه  قلــب 
طاقاتنــا و التعويــل علــى االرادة القويــة 
حيــث  المضحــي  االيرانــي  للشــعب 

الهيمنــة. نظــام  الشــعب جميــع مخططــات  احبــط 
ــى  ــه اشــار ال ــن تصريحات ــب اخــر م ــي جان وف
ــكا  ــا امري ــي تقوده ــة الت ــة الحالي الحــرب االقتصادي
ووصفهــا بانهــا اكثــر تعقيــدا مــن الحــرب العســكرية 

و اكــد ان العنصــر الوحيــد الــذي يمكــن أن يغيــر 
التــوازن غيــر المرجــو الحالــي هــو اعــادة اســتخدام 
التجــارب الســابقة و الطاقــات الكبيــرة التــي يتمتــع 
بهــا الشــعب و القطــاع الخــاص و االفــادة منهــا عنــد 
اتخــاذ القــرارات و انتهــاج السياســات االقتصاديــة.

للمجمــع  العــام  االميــن  قــال  ســنندج-ارنا:- 
العالمــي للتقريــب بيــن المذاهــب االســالمية آيــة اهلل 
'محســن اراكــي' ان وحــدة االمــة االســالمية ليســت 
اســتراتيجيه فحســب بــل تعــد مــن المبــادئ الدينيــة 
و ان هويــة االمــة االســالمية رهــن بوحدتهــا كمــا جــاء 

فــي احاديــث الرســول االكــرم)ص(.
واضــاف آيــة اهلل اراكــي امــس الثالثــاء امــام 
المؤتمــر الوطنــي االول للتقريــب بيــن المذاهــب 
والرؤيــة  'الفــرص  عنــوان  تحــت  االســالمية 
انــه ان تعرضــت االمــة االســالمية  المســتقبلية' 
العــذاب  نــزول  يعنــي  فهــذا  والتفرقــة  للتشــتت 
االلهيــة  الرحمــة  عــن  وابتعادهــا  عليهــا  االلهــي 

مؤكــدا علــى أن اهــم حاجــة فــي العالــم االســالمي 
اليــوم هــي تعزيــز الوحــدة بيــن المســلمين.

الوحــدة  ان  للتقريــب  العــام  االميــن  وبيــن 
واالتحــاد بيــن ابنــاء االمــة االســالمية وبيــن جميــع 
فرقهــا وبيــن الســنة والشــيعة هــو مــن يجعــل االمــة 
تقتــرب مــن الرحمــة االلهيــة وبالتالــي االنتصــار 

والتغلــب علــى اعدائهــا المتربصيــن بهــا.

الءات حسمت الموقف نهائيا
الخطــاب االخيــر لقائــد الثــورة االســالمية االمــام الخامنئــي وضــع حــدا لــكل  
التكهنــات واالســتنتاجات والتحليــالت التــي خرجــت الــى العلــن حــول التعامــل 
مــع الرســائل االميركيــة المتناقضــة او مراوغــات الرئيــس ترامــب وتصــوره الخاطــئ 
والباطــل بانــه يســتطيع وعبــر االعيبــه الصبيانيــة احــراج القيــادة االيرانيــة امــام العالــم 
او اثــارة الشــعب االيرانــي ضدهــا او ارهابــه بالحــرب التــي هــي خــارج طاقتــه وطاقــة 
ــع الرؤســاء االميركييــن الذيــن  ــه فقــط بــل ان جمي ــركا وهــذا ليــس مختــص ب امي
ســبقوه لــم يتجــرؤا حتــى مــن االقتــراب منهــا مــع ان بعضهــم طبــل ليــل نهــار بــان 
ملفهــا فــوق الطاولــة لكنهــم غــادروا البيــت االبيــض وبقيــت تحــت الطاولــة يتراكــم 

عليهــا الغبــار  وســتبقى حتــى قيــام الســاعة.
مشــكلة االدارة الحاليــة التــي يقودهــا صقــور الصقــور فــي الواليــات المتحــدة 
االميركيــة والذيــن يعتمــدون علــى اســتراتيجية المــال والقوة، في تنفيــذ مخططاتهم 
انهــم يجهلــون الواقــع االيرانــي لذلــك نراهــم يتخبطــون فــي محاســباتهم الواهيــة 
ــع  ــذا الواق ــون به ــي لحظــة الحصــاد يصطدم ــران وف ــة ضــد اي ــم التآمري ومخططاته

ويرتــدون علــى اعقابهــم خائبيــن.
وليــس غلــوا وهــذا مــا اعترفــت بــه الكثيــر مــن االوســاط والشــخصيات الغربيــة 
ــن  ــا م ــا اقتربن ــران ونســتنتج بانن ــد اي ــه ض ــط ل ــا نخط ــة ان كل م ــا االميركي ومنه
اهدافنــا، فجــأة يطــل قائــد الثــورة ويتحــدث الــى جماهيــره وينســف كل مــا نســجناه 

ــة. وان اســتغرق بعضهــا ســنينا طويل
قــراءة قائــد الثــورة االســالمية للســاحة العالميــة ودهاليزهــا خاصــة االميركيــة 
واستشــرافه للمســتقبل ورؤيتــه الثاقبــة وتحليلــه الواقعــي لالمــور غيــر خــاف علــى 
احــد ومــا رســمه فــي خطابــه االخيــر بوضعــه الــالءات الكبيــرة امــام الرئيــس ترامــب  
وادارتــه قطــع الشــك باليقيــن بانــه لــن تقــع الحــرب للعوامــل التــي يعرفهــا الجميــع 
وال تفــاوض مــع االدارة الحاليــة اذا افترضنــا فرضــا ان مفاوضــات ســتجري مســتقبال 
وهــذا يعنــي ان ايــران شــطبت تمامــا علــى ادارة ترامــب وانهــا ال تكتــرث  باجــراءات 
حظرهــا التــي ولــدت ميتــة ونقلــت المعركــة الــى الســاحة االميركيــة لتكــون بيــن 
ــر  ــى  ان مــا حصــل مــن تعث ــورة االســالمية عل ــد الث ــز قائ ترامــب وخصومــه. فتركي
فــي الوضــع االقتصــادي او المالــي مؤخــرا كان نتيجــة لقصــور فــي ادارة بعــض 
المســؤولين ولــو كان اداءهــم وتدبيرهــم بشــكل افضــل لمــا حــدث، ذلــك فالعقوبــات 
لــم يكــن لهــا ذلــك التاثيــر الكبيــر علــى اوضاعنــا وهــذا فــي الواقــع خيــب آمــال اميــركا 
وســحب البســاط مــن تحــت ارجــل ترامــب وادارتــه للضغــط علــى ايــران ومحاصرتهــا 
مــن اجــل فــرض التراجــع عليهــا او الحصــول علــى مكاســب يحلــم بهــا، فايــران 
ســتواصل نهجهــا الثابــت والقويــم وســتتخطى هــذه المرحلــة بنجــاح وســتثبت 
للعالــم والميــركا بالــذات ان هــذه التهديــدات ســتحول الــى فــرص وســتخرج مرفوعــة 
الــرأس كمــا خرجــت فــي الســابق وبانجــازات كبيــرة ومذهلــة وان حظرهــا النفطــي 
المقــرر فــي تشــرين الثانــي القــادم ال تجنــي منــه شــيئا هــو االخــر بــل سيســبب لهــا 

المزيــد مــن الفضائــح وســيكون وبــاال عليهــا.
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