
الدســتور صحــة االنتخابــات وأصــوات الشــعب ولــن 
يســمح ألحــد بالتدخــل فــي أصــوات المقترعيــن.
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لمدة اسبوع واحد..

اليوم.. بدء الحمالت الدعائية لمرشحي 
االنتخابات البرلمانية

االنتخابــات  لجنــة  طهران-فارس:-اعلنــت 
بــوزارة الداخليــة ان الحمــات الدعائيــة لمرشــحي 
انتخابــات الــدورة الحادية عشــرة لمجلس الشــورى 
االســامي ســتبدأ اليــوم الخميــس وتســتمر لمــدة 

اســبوع واحــد.
بــوزارة  االنتخابــات  للجنــة  بيــان  واوضــح 
قانــون  مــن   56 للمــادة  تنفيــذا  انــه  الداخليــة 
انتخابــات مجلــس الشــورى االســامي، والمــادة 40 
ــد  ــان موع ــات، ف ــة لانتخاب ــن الائحــة التنفيذي م
بــدء الحمــات الدعائيــة لمرشــحي الــدورة الحاديــة 
ــامي،  ــورى االس ــس الش ــات مجل ــرة النتخاب عش
ســتبدأ صبــاح اليــوم الخميــس 13 فبرايــر، وتنتهــي 
فــي الســاعة الثامنــة مــن صبــاح يــوم الخميــس 20 
فبرايــر الجــاري، اي 24 ســاعة قبــل فتــح صناديــق 

االقتــراع )الصمــت االنتخابــي(.
الحاديــة عشــرة  الــدورة  انتخابــات  ان  يذكــر 
يــوم  ســتجري  االســامي  الشــورى  لمجلــس 
ــر  ــة 21 فبراير/شــباط الجــاري بمشــاركة اكث الجمع
مقعــدا   290 علــى  يتنافســون  مرشــح   7100 مــن 

برلمانيــا.

كيهــان   – طهــران 
رئيــس  قــال  العربــي:- 
الذريــة  الطاقــة  منظمــة 
ان  صالحــي  اكبــر  علــي 
للوكالــة  الجديــد  المديــر 
الذريــة  للطاقــة  الدوليــة 
رافائيــل غروســي يعتــزم 
ــة  ــارة للجمهوري ــام بزي القي
الوقــت  فــي  االســامية 

. ســب لمنا ا
صالحــي،  واضــاف 

فــي تصريــح ادلــى بــه بعــد اجتماعــه بغروســي 
االجتمــاع  أعمــال  فــي  مشــاركته  هامــش  علــى 
مســؤولية  ان  بفيينــا،  النــووي  لامــن  الــدوري 
ــا تضــم  ــة تتســم بالحساســية النه ــة الدولي الوكال
170 بلــدا فــي عضويتهــا لذلــك ينبغــي لمديــر مثــل 
هــذه المنظمــة الدوليــة أن يتصــرف بشــكل بحيــث 

التكــون ثمــة توجهــات سياســية فــي قراراتــه.
تخلــق  المناوئــة  البلــدان  ان  الــى  ولفــت 
المشــاكل اليــران باســتمرار الســيما بعــد انســحاب 
اميــركا مــن االتفــاق النــووي حيــث يصنــع هــذا البلــد 
المشــاكل والعراقيــل أمــام البلــدان االخــرى بهــدف 

معلنا زيارة مدير الوكالة الدولية لطهران..

صالحي: استمرار الظروف الراهنة ال يخدم مصلحة االتفاق النووي

ــران. ــع اي ــا م خفــض تعاونه
االتحــاد  مــع  اميــركا  تصرفــات  الــى  واشــار 
االوروبــي والبلــدان االخــرى، موضحــا: أنهــا تســعى 
ــدان  ــى البل ــوط السياســية عل ــر ممارســة الضغ عب
ــل  ــى وضــع العراقي ــة ال االخــرى والمنظمــات الدولي

والمشــاكل اليــران. 
ونــوه الــى انــه خــال اجتماعــه بغروســي لفــت 
انتباهــه الــى انــه لــو ارادت الوكالــة الدوليــة للطاقــة 
ــان نتائجــه  ــل هــذا االتجــاه ف ــة التحــرك بمث الذري
لــن تكــون حميــدة وفــي هــذا الســياق قــال المديــر 

ــا دون توجهــات  ــا دولي ــة تعــد مرجع العــام ان الوكال
النتائــج  علــى  عملهــا  فــي  تركــز  بــل  سياســية 

ــة. ــة والتقني العلمي
رئيــس  مســاعد  اكــد  اخــرى  جهــة  مــن 
الجمهوريــة رئيــس منظمــة الطاقــة الذريــة بــان 
مصلحــة  يخــدم  ال  الراهنــة  الظــروف  اســتمرار 

النــووي. االتفــاق 
وخــال لقائــه نظيــره الفرنســي فرانســوا جــاك 
فــي العاصمــة النمســاوية فيينــا، اشــار صالحــي 
الــى توقعــات ايــران مــن فرنســا بعــد التوصــل الــى 
االتفــاق النــووي وبــدء التعــاون النــووي الســلمي 
معهــا ووصــف بــدء المســار بانــه كان نجاحــا لكنــه 
وجــه عتابــا لقلــة اهتمــام الجانــب الفرنســي بقضايــا 
التعــاون ومــن ضمنهــا فــي مجــال االنصهــار النــووي.

واشــار الــى ان الجمهوريــة االســامية ليســت 
مرتاحــة للمســيرة الراهنــة كونهــا تمتلــك 16 تقريــرا 
متتاليــا مــن الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة جــرى 
التاكيــد فيهــا علــى التــزام ايــران بتعهداتهــا فــي 
اطــار االتفــاق النــووي لكنهــا لــم تحصــل علــى الحــد 

االدنــى 

الرئيس روحاني يشيد بالمشاركة الحماسية للشعب 
في مسيرات ذكرى انتصار الثورة

مشيرا الى مسيرات 22 بهمن..

اللواء سالمي: الشعب االيراني ماض بقوة 
على نهج الثورة االسالمية

طهران-ارنــا:  اكــد القائــد العــام لحــرس الثــورة االســامية اللــواء حســين ســامي، ان الشــعب االيرانــي 
اثبــت عبــر مســيرات 22 بهمــن )ذكــرى انتصــار الثــورة االســامية فــي 11 شــباط( انــه يواصــل بقــوة وحــزم 

الســير علــى نهــج الثــورة االســامية.
تصريحــات اللــواء ســامي هــذه، جــاءت امــس االربعــاء خــال مراســم ازاحــة الســتار عــن كتابيــن )حــول 

الثــورة االســامية وحــرس الثــورة( فــي جامعــة االمــام الحســين )عليــه الســام( التابعــة للحــرس بطهــران.
واضــاف: انــه وفقــا لتوجيهــات ســماحة قائــد الثــورة االســامية، ان مســار الســعادة فــي مجتمعنــا قائــم 
علــى تعاظــم اقتدارنــا وقوتنــا، وبمــا يلــزم تعزيــز الطاقــات الذاتيــة والمســتوى المعرفــي والتقنــي فــي البــاد.

ــة تقــدم وازدهــار الحضــارة  ــواء ســامي، ان جامعــة االمــام الحســين )ع( يجــب ان تحمــل رآي واكــد الل
االســامية الــى جانــب بلــوغ قمــم التقــدم العلمــي والتقنــي علــى صعيــد العالــم.

وقــال: ان ايــران االســامية وبفضــل البــاري تعالــى ورغــم كافــة المؤامــرات والممارســات 
ــدار والتقــدم؛  ــى مســتويات الكرامــة والشــموخ واالقت الشــيطانية مــن جانــب االعــداء، بلغــت اعل
كمــا ان شــعبنا االبــي اظهــر مــن خــال حضــوره الملحمــي فــي مســيرات 22 بهمــن انــه يواصــل 
بحــزم وقــوة الســير علــى نهــج الثــورة االســامية، وان الديــن االســامي المبيــن والقيــادة الحكيمــة 

افضــل رصيــد لدينــا فــي ســياق تحقيــق هــذه االنجــازات.

طهران-ارنــا:- اشــاد رئيــس الجمهوريــة حســن 
فــي  للشــعب  الحماســية  بالمشــاركة  روحانــي 
مســيرات الذكــرى الـــ 41 النتصــار الثــورة االســامية 

فــي ايــران.
ــان اصــدره بالمناســبة لفــت الرئيــس  وفــي بي
روحانــي الــى ان المشــاركة الحماســية والواعيــة 
ــيرات  ــي مس ــوري ف ــي والث ــي االب ــعب االيران للش
ــرة  ــد عــرض م ــورة االســامية ق ــرى انتصــار الث ذك
ــر مشــاهد الوحــدة  ــر اكث ــز وباه ــق متمي اخــرى بال
والتاحــم والميثــاق الوطنــي خلــودا امــام انظــار 

ــم. العال
واضــاف، ان المشــاركة 
والوحدويــة  الخالصــة 
للشــعب  والواعيــة 
مختلــف  فــي  االيرانــي 
انحــاء البــاد فــي مراســم 
احيــاء هــذا اليــوم الميمــون 
الــذي تزامــن هــذا العــام 
استشــهاد  اربعينيــة  مــع 
الحــاج  الشــهيد  القائــد 
قــد  ســليماني  قاســم 
اضفــت بركــة وهيبــة مضاعفــة وابــرزت خاصــة فــي

صيانــة  مجلــس  اميــن  طهران-فارس:-أكــد 
الدســتور آيــة اهلل احمــد جنتــي ان ممثلــي جميــع 
التيــارات السياســية يشــاركون فــي االنتخابــات 
المقبلــة  االنتخابــات  ان  موضحــا  التشــريعية، 

تمامــا. تنافســية  ســتكون 
الدســتور  صيانــة  مجلــس  اجتمــاع  وفــي 
ــة اهلل جنتــي، تأســيس  ــاء ، وصــف آي امــس االربع
الثــورة  عــن  المنبثقــة  االســامية  الجمهوريــة 
ــات اهلل،  ــن آي ــدة م ــا واح ــة بانه ــامية المبارك االس
مضيفــا: النظــام اإلســامي فــي إيــران منبثــق عــن 
إرادة الشــعب ، وطيلــة 41 عامــا الماضيــة تمكــن مــن 
التغلــب علــى جميــع المشــكات مثــل التهديــدات 
الشــعب  مــن  بدعــم  الناعمــة،  غيــر  و  الناعمــة 
وتحــت قيــادة اإلمــام الخمينــي )رض( وقائــد الثــورة.

المليونيــة  الشــعبية  المســيرات  ان  واضــاف: 
يــوم أمــس )ذكــرى انتصــار الثــورة( والتــي تزامنــت 
مــع اربعينيــة القائــد الشــهيد الفريــق الحــاج قاســم 
ســليماني هــي بــا شــك مــن مصاديــق "ايــام اهلل"، 
وقــد اثبــت ابنــاء الشــعب مــرة أخــرى أنــه علــى 
الرغــم مــن وجــود بعــض المشــكات المتعلقــة 
األســعار،  وارتفــاع  والبطالــة  معيشــتهم  بســبل 

لن نسمح بالتالعب بنتائج االنتخابات..

جنتي: ممثلو جميع االجنحة السياسية يشاركون في االنتخابات التشريعية
فإنهــم ملتزمــون بمبــادئ وقيــم الثــورة اإلســامية 
ويجــب علــى المســؤولين معرفــة قــدر هذا الشــعب 

ــب والعمــل بجــد لحــل مشــاكله. الطي
وفــي جانــب آخــر مــن حديثــه، اشــار اميــن 
مجلــس صيانــة الدســتور الــى ان اعــداء الجمهورية 
مقاطعــة  علــى  التحريــض  يحاولــون  االســامية 
االنتخابــات التشــريعية المقبلــة وتقليــل المشــاركة 

ــات. ــي هــذه االنتخاب ف
مراحــل  انتهــاء  الــى  جنتــي  اهلل  آيــة  وأشــار 
مجلــس  ان   : وقــال  المترشــحين،  أهليــة  دراســة 
بالتاعــب  ألحــد  يســمح  لــن  الدســتور  صيانــة 
بنتائــج االنتخابــات ، وقــال: حتــى اعــان النتائــج 
النهائيــة لانتخابــات ســوف يصــون مجلــس صيانــة 

المتحدث باسم الحكومة ينفي شائعات 
حول استقالة روحاني

باســم  المتحــدث  نفــى  طهران-فــارس:- 
الحكومــة علــى ربيعــي شــائعات حــول اســتقالة 

روحانــي. حســن  الجمهوريــة  رئيــس 
وقــال ربيعــي فــي تصريــح صحفــي  امــس 
االربعــاء، لقــد قلــت ســابقا بــان الحكومــة باقيــة الــى 
جانــب الشــعب لغايــة 3 آب /اغســطس عــام 2021 
)الفتــرة القانونيــة لنهايــة مهــام الحكومــة الحاليــة(، 

ــام. ــى االم ــا هــي ال وان رؤيته
ــث  ــائعة تب ــبقا اي ش ــي مس ــا ننف ــاف، انن واض

حــول اســتقالة رئيــس الجمهوريــة.

والمستشــار  المســاعد  اكــد  بوشــهر-ارنا:  
فــي  المســلحة  للقــوات  العــام  للقائــد  االعلــى 
ــوي  ــم صف ــى رحي ــواء يحي الشــؤون العســكرية الل
ــا فشــل  ــرن سيفشــل كم ــة الق ــان مشــروع صفق ب

الجديــد. االوســط  الشــرق  مشــروع 
الجماهيريــة  الحشــود  فــي  كلمتــه  وفــي 
بمدينــة بوشــهر خــال مســيرات ذكــرى انتصــار 
الثــورة االســامية، قــال اللــواء صفــوي، ان مشــروع 
اســتفزت  الصهيونيــة  االميركيــة  القــرن  صفقــة 
مشــاعر مليــار و 600 مليــون مســلم مــن ضمنهــم 
ــون مســلم فــي غــرب اســيا وشــمال  نحــو 700 ملي
افريقيــا ضــد الصهاينــة واالميركييــن المجرميــن 
ــد  ــط الجدي ــرق االوس ــروع الش ــل مش ــا فش ومثلم
فــان مشــروع صفقــة القــرن سيفشــل ايضــا ويبقــى 

الخــزي لبعــض الحــكام العــرب.
واضــاف، ان صحــوة ونهضــة شــعوب العــراق 
وســوريا وافغانســتان ســتتصاعد ضــد صفقــة القــرن 

عــن  المدافعيــن  الشــهداء  دمــاء  وان  المخزيــة 
المقدســات والقائــد ســليماني ســتثمر عــن تصعيــد 
المواجهــة ضــد اميــركا والصهاينــة مــن افغانســتان 
الــى العــراق وســوريا ولبنــان وفلســطين المحتلــة.

واكــد بــان جبهــة المقاومــة اليــوم فــي حــال 
االميركيــة  الجبهــة  فيمــا  واالنتصــار  التقــدم 
ــع  ــال الفشــل والتراج ــي ح ــي االن ف ــة ه الصهيوني

اســيا. غــرب  منطقــة  كل  مــن 

اللواء صفوي: مشروع صفقة القرن سيفشل كما فشل 
مشروع الشرق االوسط الجديد

برلماني مسيحي: الشهيد سليماني أنقذ حياة اكثر 
من 30 ألف مسيحي من يد داعش

ــس الشــورى  ــي مجل ــة ف ــة المســيحية اآلشــورية والكلداني ــب عــن الطائف ــد النائ ــارس:- اك طهران-ف
االســامي يوناتــن بــت كليــا، بــان الطائفــة مدينــة للقائــد الشــهيد قاســم ســليماني، الفتــا الــى انــه انقــذ 

حيــاة اكثــر مــن 30 الــف مســيحي مــن يــد تنظيــم داعــش االرهابــي فــي شــمال العــراق.
ــة اآلشــورية  ــال، ان الطائف ــه وق ــة الشــهيد قاســم ســليماني ورفاق ــا بمناســبة اربعيني ــت كلي ــزى ب وع

ــي ســوريا. ــر اآلشــوريين ف ــرة لتحري ــودا كبي ــذل جه ــه ب ــة للشــهيد ســليماني لكون مدين
وقــال بــت كليــا، انــه فــي العــراق حينمــا هجــم الدواعــش علــى اربيــل )فــي كردســتان العــراق(، والتــي 
فيهــا حــي يقطنــه اكثــر مــن 30 الفــا مــن اآلشــوريين وكانــوا علــى بعــد ســاعتين فقــط مــن الوصــول اليهــا ادى 

حضــور القائــد ســليماني الــى دحرهــم عنهــا وانقــاذ ســكان الحــي.
واضــاف، كذلــك حينمــا كان 300 مــن اآلشــوريين اســرى بيــد داعــش فــي ســوريا تحدثــت انــا مــع القائــد 
ســليماني للعمــل علــى انقاذهــم حيــث اثمــرت جهــوده عــن تحريــر 225 منهــم وكان البقيــة وعددهــم 75 قــد 

استشــهدوا علــى يــد التنظيــم.

بذكرى انتصار الثورة االسالمية..

تواصل برقيات التهنئة من رؤساء ومسؤولي 
العديد من الدول الى رئيس الجمهورية

طهران-ارنــا:- تلقــى الرئيــس حســن روحانــي 
الثــورة  انتصــار  ذكــرى  لمناســبة  تهنئــة  برقيــات 
االســامية فــي ايــران مــن العديــد مــن رؤســاء 

الــدول. ومســؤولي 
ــس  ــأ الرؤســاء والمســؤولون هــؤالء، الرئي وهن
ــبة  ــي لمناس ــعب االيران ــة والش ــي والحكوم روحان
الذكــرى الـــ 41 النتصــار الثــورة االســامية فــي ايران.

وجــاءت البرقيــات مــن قبــل كل مــن: ملــك 
العــراق  وزراء  ورئيــس  اســبانيا  وملــك  بلجيــكا 
ورئيــس وزراء تايلنــد والحاكــم العــام فــي اســتراليا 
ورؤســاء الفلبيــن وكازاخســتان وقرغيزيــا والجزائــر 
والصيــن  وروســيا  وكرواتيــا  والمانيــا  وتونــس 
وطاجيكســتان  ولبنــان  وافغانســتان  وايطاليــا 
ورئيــس المجلــس السياســي األعلــى فــي اليمــن 

المشــاط". "مهــدي 

أكاديمي عماني: الشعوب العربية ليست راضية عن التطبيع العربي الصهيوني
الدكتــور  العمانــي  واألكاديمــي  الباحــث  أكــد 
ليســت  العربيــة  الشــعوب  أن  باعبــود  اهلل  عبــد 

الصهيونــي. العربــي  التطبيــع  عــن  راضيــة 
وقــال الخبيــر العمانــي فــي الشــؤون االقليميــة 
والدوليــة » ال بــد ان تعــي دول المنطقــة وتحــاول ان 
تتعلــم الــدروس مــن ايــران وتعتمــد علــى نفســها 

وموردهــا وشــعبها قبــل االعتمــاد علــى االخريــن«.
لهــا  يكــون  ان  للمنطقــة  الوقــت  وأضــاف، حــان 
نموذجهــا االقتصــادي المســتقل الــذي يعتمــد علــى 
والطبيعيــة  البشــرية  مواردهــا  وعلــى  امكانياتهــا 

وتتعــاون فيمــا بينهــا وتتــرك الخافــات بحيــث تصبــح 
بســام. الجميــع  ويعيــش  منتعشــة  المنطقــة 

المنطقــة  دول  ان  إلــى  العمانــي  األكاديمــي  ونــوه 
ــا.  ــم تســتطع الخــروج منه ــة مفرغــة ل ــي حلق اصبحــث ف
قائــا، كل دول المنطقــة بحاجــة الــى خطــوات بنــاء الثقــة 
ــدول حتــى نبعــد الخــوف  وحــوار صريــح فيمــا بيــن كل ال

ــران. ــة واي ــدول العربي ــل ال ــن قب ــود م ــس الموج والتوج
وأكــد الخبيــر العمانــي فــي الشــؤون االقليميــة والدوليــة 
العربــي  التطبيــع  عــن  راضيــة  ليســت  العربيــة  الشــعوب  ان 
الصهيونــي ولكــن ليــس لديهــا القــوة او االمكانيــة لتفعــل شــيئًا.

السعودية تتخوف من خسائر باهظة لتراجع الطلب على النفط
ذكــرت مصــادر، لوكالــة »رويتــرز«، إّن الســعودية تريــد أن يوافــق منتجــو النفــط العالميــون علــى خفــض 
ســريع لإلمــدادات فــي ظــل تأثيــر فيــروس كورونــا فــي الصيــن علــى الطلــب، مــع إدراكهــا أّن تأخيــرات فــي 

الماضــي أدت إلــى انهيــارات باهظــة التكلفــة لألســعار.
ــرف  ــة تع ــادة روســيا، وهــي مجموع ــم بقي ــك« وحلفائه ــاع منتجــي »أوب ــى إقن ــف الســعودية عل وتعك

ــس آجــًا. ــى التصــرف عاجــًا ولي ــم بحاجــة إل ــك+«، بأنه باســم »أوب
أشــارت المصــادر إّن المملكــة تتوقــع أن التأثيــر علــى الطلــب علــى النفــط مــن المحتمــل أن يكــون أكبــر 
هــذه المــرة مــن وبــاء متازمــة التهــاب الجهــاز التنفســي الحــاد )ســارس( فــي عامــي 2002 و2003، بســبب دور 

الصيــن الحالــي األهــم فــي االقتصــاد العالمــي.
ــا يقــض مضاجــع  ــى 54 دوالراً، مم ــام إل ــل هــذا الع ــن 11 دوالرًا للبرمي ــر م ــط بأكث ــت أســعار النف وتراجع

ــن. ــي الصي ــف شــخص ف ــن أل ــر م ــاة أكث ــذي أودى بحي ــا ال ــروس كورون ــع انتشــار في ــن م المنتجي
ــًا  ــًا ثمين ــر النفطــي الســعودي إّن »أوبــك+« ربمــا تكــون فقــدت هــذه المــرة وقت ــة بالتفكي ــى دراي أضــاف مصــدر عل
لمنــع هبــوط فــي ســعر النفــط، وهــو مــا يزيــد الرهــان علــى أن موســكو وباقــي المنتجيــن ســيدعمون خفضــا محتمــا.

مسؤول روسي: تمديد الحظر التسليحي على ايران 
ليس مطروحا في مجلس االمن

طهران-فــارس: أكــد مديــر قســم الحــد وعــدم 
الروســية  الخارجيــة  وزارة  فــي  التســلح  انتشــار 
فاديميــر ارماكــوف ان تمديــد الحظــر التســليحي 
علــى ايــران فــي قــرار 2231 ليــس مطروحــا فــي 

مجلــس االمــن.
وقــال ارماكــوف، فــي تصريــح صحفــي ادلــى 
بــه لوكالــة انبــاء ســبوتنيك، ان مجلــس االمــن 
ــد هــذا الحظــر  ــت حــول تمدي ــزم الب ــي اليعت الدول
ــوط  ــي الضغ ــركا ف ــتمرار امي ــى اس ــارة ال ــي االش ف
فــي  ايــران  علــى  التســليحي  الحظــر  لتمديــد 

االمــن.  مجلــس 
واضــاف: اســتطيع القــول بثقــة ان المشــاورات 
ومحادثــات رســمية حــول اعــادة النظــر فــي قــرار 
مجلــس االمــن 2231، ال فــي مجلــس االمــن وال فــي 

مــكان آخــر. 
وتابــع: اننــي ارغــب فــي طــرح هــذا الموضــوع 
ان قــرار 2231 حــول النشــاطات المرتبطــة بتوريــد أو 
تصديــر االســلحة والذخائــر العســكرية مــن ايــران 
الــى الخــارج اليضــم ايــة آليــة أو خيــار لتمديــد 

ــران(. ــى اي )الحظــر التســليحي عل

ايران تستضيف المؤتمر الدولي الثاني للسالم وفض النزاعات
طهران-ارنــا:  اعلــن مديــر االمانــة العامــة لمؤتمــر الســام وحــل النزاعــات الدوليــة علــي اكبــر عليخانــي 

عــن عقــد هــذا المؤتمــر الدولــي فــي نســخته الثانيــة فــي طهــران خــال شــهر حزيران/يونيــو القــادم.
وقــال عليخانــي ان المؤتمــر الدولــي الثانــي للســام وفــض النزاعــات ســيعقد يومــي 9 و 10 حزيــران / 

يونيــو القــادم بطهــران، مبينــا ان اخــر مهلــة الرســال المقــاالت ســيكون 19 شــباط/ فبرايــر الحالــي.
واضــاف: تقــرر خــال عقــد المؤتمــر االول للســام وفــض النزاعــات فــي العــام الماضــي ان تكــون امانتــه 

العامــة فــي جامعــة طهــران وان يعقــد ســنويا.
ــي  ــب والباق ــن اجان ــا 60 لمحققي ــال منه ــول 300 مق ــم قب ــر االول ت ــال المؤتم ــه خ ــي ان ــن عليخان وبي
لباحثيــن مــن ايــران واســتضاف المؤتمــر 15 شــخصية علميــة واكاديميــة مــن مختلــف بلــدان العالــم فضــا 

عــن مشــاركين مــن الجمهوريــة االســامية.

ضفادع تلك البركة
حسين شريعتمداري

ــا  ــد كان ملتزم ــري«. فق ــي الجعف ــد تق ــة »محم ــوم العام ــب المرح ــن مرات ــه م ــع اهلل برحمت رف
بجلســة فــي بيتــه )شــارع زيبــا ـ زقــاق حــاج قاضــي( ليالــي الخميــس، وفــي احــدى محاضراتــه تطــرق 
لقصــة نقلهــا عــن الفيلســوف والقــس الفرنســي »فليســيته روبــر دوالمنــه« عــاش فــي القــرن الثامــن 

عشــر، وســانقلها بشــيء مــن التحفــظ؛
فــي ذلــك اليــوم عــادت الضفــادع  متأخــرة الــى واحتهــا التــي تســكن والليــل قــد ارخــى ســدوله، 
وهــي اول مــرة  تتأخــر الضفــادع لمحــل اســتقرارها، وقــد رمقــت بنظراتهــا داخــل الواحــة فامتــأل كيانهــا 
الخــوف، إذ تــم غــزو المســتنقع! مــن قبــل االعــداء. فجنــود االعــداء يرتــدون الثيــاب البيــض المشــربة 
بالرصاصــي، وقــد انتشــروا فــي انحــاء الواحــة. تجمعــت الضفــادع لتتشــاور امرهــا وحضــر االجتمــاع 
مــن مســتنقعات اخــرى، وقــرروا مهاجمــة العــدو. فاصــدر قائدهــم امــر الهجــوم؛ واحــد، اثنــان، ثاثــة... 
ــدو شــمااًل  ــا لضــرب الع ــدأت الحــرب، مســتعرضة كل قوته ــادع داخــل المســتنقع، وب ــزت  الضف فقف

وجنوبــًا ومــن اعلــى ومــن اســفل، ولــم يعطوهــم فرصــة اللتقــاط االنفــاس.
ــال، فيمــا انهــار العــدو بالكامــل.  ــادع امــر وقــف القت ــد الضف ــم تمــض ســاعة حتــى اصــدر  قائ ول
وتنفســت الضفــادع الصعــداء وهــم مزهــوون باالنتصــار، فغطســوا فــي المســتنقع ليقضــوا باقــي الليــل 
بأمــان. وبلغــت القصــة الــى حيــث يســأل »دوالمنــه« مــن طابــه؛ هــل تعلمــون مــن هــو العــدو الــذي 
كان قــد غــزا المســتنقع؟ انهــا اســقاطات لمجــرة درب التبانــة وقــد انعكســت علــى مســطح المســتنقع. 

فالمجــرة تتشــكل مــن مليــارات النجــوم.. فيمــا تصــورت الضفــادع المتعبــة انهــا قــد دمــرت العــدو!
وباالمــس فــي الذكــرى الـــ 41 النتصــار الثــورة االســامية، خرجــت مســيرات الشــعب العظيمــة 
فــي انحــاء البــاد الــى الشــوارع، لتؤكــد وللمــرة الـــ 41 وفاءهــا للثــورة االســامية. وفــي مختلــف انحــاء 
العالــم تــم التشــديد علــى انفــراد هــذه الثــورة فــي خصوصياتهــا، اذ يتجــدد الحضــور المليونــي 
للشــعب بحماســة تفــوق ســابقاتها تفاعــا وعــددا. فيمــا ســعت وســائل االعــام المعاديــة لحجــب 
هــذه الحقائــق عــن شــعوبها، ولكنهــا تعلــم جيــدا انهــا تواجــه فــي ايــران ثــورة اســامية قــد انبثقــت 
مــن اعمــاق  وجــود الشــعب، وقــد جــرب العــدو حظــه العديــد مــن المــرات وتيقــن عــدم قدرتــه علــى 

مواجهــة هــذا الشــعب.
وتمــر احــدى واربعــون عامــا علــى الثــورة االســامية، فيمــا اغلقــت جميــع الفــرص علــى القــوى 

الدوليــة التــي اســتخدمت كل قدراتهــا لمواجهــة هــذه الثــورة، فــكان العجــز حليفــه.
وهــذه المســألة اكثــر بداهــة لتحتــاج الــى تفاســير وتحاليــل معقــدة. وتكفــي نظــرة الــى باكــورة 
الثــورة االســامية ومقارنتهــا مــع مــا نعيشــه اليــوم، لتتضــح لنــا ان العــدو يئــس  مــن كل الحيــل 
والخــدع التــي بذلهــا خــال 41 عامــا. فكانــت مؤامــرات تكفــي بعضهــا الفشــال اكبــر القــوى. إنهــا 
ــا  عامــا بعــد  حقيقــة، وبرغــم تعاضــد االعــداء، ليــس بقينــا صامديــن وحســب بــل تتعــزز قدراتن
آخــر، لتمتــد الثــورة لمختلــف المناطــق، حقيقــة الشــك فيهــا علــى بقــاء الثــورة االســامية وعجــز 
الخصــوم ولســت ادعــي عــدم تضررنــا مــن االعــداء، فالضــرر طبيعــي فــي خضــم المواجهــة العتيــدة 
والمســتديمة، وانمــا الــذي نعنيــه عــدم الحــاق ضــرر مهلــك هــذا اوال وثانيــا اننــا الحقنــا باالعــداء 
ضربــات بالصميــم، حتــى اصبحــت منطقــة غــرب آســيا واجهــة عــرض الندحــارات اميــركا وحلفائها، 
وهــذا مــا يطيــل ســرده. واقــرب مثــال علــى ذلــك مــا نعايشــه اليــوم فــي حادثــة شــهادة قائــد القلــوب 
ــه  ــد شــهادته وافول ــز بع ــع ســليماني العزي الشــهيد قاســم ســليماني. فمــن كان يتصــور ان يّطل
عــن عالمنــا الســفلي، علــى افئــدة مئــات الماييــن مــن الطاهريــن فــي مختلــف اصقــاع العالــم، 
ليتحــول فكــره ومشــربه اســوة تســتقطب القلــوب وتســتهوي شــرائح عظيمــة بمئــات الماييــن 

مــن الشــعوب االســامية؟
فاميــركا وحلفاؤهــا الغربيــون والعبريــون والعــرب فــي  مواجهتهــم اليــران االســامية  اشــبه بتلــك الضفــادع 

فــي قصــة »فليســيته روبــر دوال منــه« التــي انبــرت لتحــارب نجــوم مجــرة درب التبانــة!
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