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اعترافات غير مسبوقة للكيان الصهيوني بالخسائر المترتبة 
من القصف الصاروخي للمقاومة مؤخرا

دور الوهابية في هجمات 
سريالنكا االرهابية 

عــن  ســريالنكا  فــي  امنيــون  مســؤولون  اعلــن 
اعتقــال داعيــة وهابــي انهــى تحصيلــه العلمــي فــي 
الســعودية، وانــه علــى صلــة بالعقــل المفكــر للهجمــات 
االرهابيــة التــي وقعــت قبــل اســبوعين فــي ســريالنكا.
ويقــول المســؤولون االمنيــون ان هــذا الداعيــة هــو 
»محمــد البــاز« وان لــه عالقــة مــع المخطــط للهجمــات 

االرهابيــة التــي ضربــت ســريالنكا قبــل اســبوعين.
وحســب االعــالم الحكومــي الســريالنكي فــان المتهــم 
مؤســس مركــز »ارشــاد اســالمي« فــي مدينــة »كاتانكــودي«.

قبــل  وقعــت  التــي  االنفجــارات  وكانــت 
اســبوعين فــي العاصمــة الســريالنكية بالتزامــن 
مــع اعيــاد الفصــح المســيحي شــملت اربــع كنائــس 
حيــوان،  حديقــة  وكذلــك  فاخــرة  فنــادق  وثالثــة 
ذهــب ضحيتهــا اكثــر مــن 250 شــخصا. وقــد تبنــى 

تنظيــم داعــش هــذا الحــادث.

دفاعنا الجوي يعلن استعداده لتوفير 
االحتياجات الدفاعية للدول االخرى

طهران-ارنــا:- أكــد قائــد مقــر خاتــم األنبيــاء 
'عليرضــا صباحــي  العميــد  الجــوي  للدفــاع  )ص( 
فــرد'، ان ايــران تمكنــت اليــوم مــن تحقيــق اإلكتفــاء 
الذاتــي فــي توفيــر جميــع احتياجاتهــا الدفاعيــة 
وهــي مســتعدة كذلــك لتوفيــر احتياجــات الــدول 

االخــرى فــي مجــال الدفاعــات الجويــة.
واضــاف العميــد صباحــي فــرد امــس االربعــاء، 
علــى هامــش تفقــده المشــاريع الصاروخيــة والراداريــة 
التــي يتــم تصنيعهــا فــي قســم االكتفــاء الذاتــي التابع 
لمقــر خاتــم االنبيــاء )ص(، انــه بجهــود المتخصصيــن 
المحلييــن تمكنــت ايــران اليــوم مــن تحقيــق اإلكتفــاء 
الذاتــي فــي توفيــر جميــع احتياجاتهــا الدفاعيــة وهــي 
مســتعدة كذلــك لتوفيــر احتياجــات الــدول االخــرى 

فــي مجــال الدفاعــات الجويــة.
وبيــن ان الــذي جعلنــا اكثــر عزمــا وارادة فــي 
هــو  البــالد  داخــل  الدفاعيــة  احتياجاتنــا  تصنيــع 
نقــض العهــود مــن قبــل الــدول الغربيــة، حيــث 
قدمــت هــذه الــدول عبــر هــذا اإلجــراء خدمــة كبــرى 
ــا  ــز إعتمادن ــي تعزي ــث أســهمت ف ــالد، حي ــى الب ال
ــا  ــه قواتن ــا تحتاج ــر م ــة لتوفي ــا الذاتي ــى قدراتن عل

المســلحة للدفــاع عــن اراضــي الوطــن .

على الغرب تحمل مسؤوليته في مكافحة المخدرات..

طهران: ايران تمثل السد االول في التصدي لوصول المخدرات الى اوروبا

بعيدي نجاد: زمن وعود اوروبا السياسية 
بلغ نهاية المطاف

  لندن-ارنــا:- اكــد ســفيرنا فــي لنــدن حميــد بعيــدي نجــاد بــان ايــران تحملــت عــبء الحفــاظ علــى 
االتفــاق النــووي بعــد خــروج اميــركا منــه ووصــف قــرار ايــران فــي خفــض التزاماتهــا فــي اطــار االتفــاق اجــراء 

جديــا، معتبــرا زمــن وعــود اوروبــا السياســية بانــه بلــغ نهايــة المطــاف.
ــز االبحــاث  ــي مراك ــن ف ــة والباحثي ــوات التلفزيوني ــي القن ــن ومندوب ــه للصحفيي ــى ب ــح ادل ــي تصري وف
البريطانيــة، اشــار بعيــدي نجــاد الــى ان ايــران ابــدت مــن نفســها ضبــط النفــس ازاء خــروج اميــركا 
الالقانونــي وغيــر المســؤول مــن االتفــاق النــووي وانتهاكهــا الصــارخ لقــرار مجلــس االمــن الدولــي رقــم 2231 
وقــال، ان كانــت االطــراف االخــرى فــي االتفــاق النــووي مازالــت تتصــور بانــه علــى ايــران التــزام الصبــر فهــذا 

امــر غيــر ممكــن وينبغــي علــى الجميــع الســعي للحفــاظ علــى االتفــاق.
وحــذر االطــراف االخــرى فــي االتفــاق النــووي ان لــم تاخــذ رســالة ايــران بجديــة ولــم تنفــذ التزاماتهــا 
فــان ايــران ســتتخذ الخطــوة الثانيــة واضــاف، انــه وفــي نهايــة مهلــة الـــ 60 يومــا لــو جــاءت االطــراف االوروبيــة 
وتحدثــت عــن التعهــدات والوعــود فقــط فاننــا نــرى بــان هنالــك مشــكلة فــي القضيــة ككل وســتبادر 
الجمهوريــة االســالمية االيرانيــة لتنفيــذ المرحلــة الثانيــة ولكــن لــو اثبتــوا باجــراءات عمليــة التزامهــم 

ــة. ــى الظــروف الطبيعي ــود ال ــع االطــراف لنع ــان هــذه المســالة ستســاعد جمي بتعهداتهــم ف

شعبنا سيهزم التحالف الصهيو-اميركي..

وزير الدفاع: الحظر لم يمنع تنفيذ 
برامجنا ومهامنا الدفاعية

واعظي: لم نتراجع عن قراراتنا رغم 
اصرار واشنطن للتفاوض وزير االتصاالت: تصميم منظومة لتقييم صحة 

االخبار في االجواء االفتراضية
طهران-فــارس:- أعلــن وزيــر االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات محمــد جــواد آذري جهرمــي  تصميــم 

ــة. ــواء االفتراضي ــى االج ــار عل ــة االخب ــم صح ــوزارة لتقيي ــذه ال ــي ه ــة ف منظوم
وبشــأن انتشــار الشــائعات فــي االجــواء االفتراضيــة، قــال آذري جهرمــي: ان نشــر الشــائعات واالخبــار الكاذبــة هي من 
آفــات نظــام نقــل االخبــار بشــكل شــفاهي وعلــى االجــواء االفتراضيــة، مشــيرا الــى ان علمــاء الديــن كذلــك يســتفيدون من 

ــم الرجــال  ــوم كعل بعــض العل
لتحديــد  االنســاب  وعلــم 
صحــة الروايــات، وبذلــك يتــم 
تحديــد الفــرد )الــراوي( الثقــة 
مــن غيــر الثقــة، وفــي عالمنــا 
المعاصــر يطلــق عليــه الخبــرة 

ــة. ــة االعالمي او المعرف
وأضــاف: يتــم تصميم 
مراكــز  فــي  منظومــة 
االتصــاالت  وزارة  ابحــاث 
المعلومــات  وتقنيــة 
ــة  ــرة والمعرف ــز الخب لتعزي

االعالميــة، هــذه المنظومــة مــن شــأنها تقييــم صحــة االخبــار وتحديــد هــل ان مصــدر هــذا الخبــر موثــق؟
ــد مــن  ــال: البــد ان نضــع أداة تحــت تصــرف المواطنيــن، تزي ــى آليــة مواجهــة الشــائعات، وق وأشــار ال
ــدرس  ــات ت ــن تشــكيل مجموع ــد م ــم، الب ــذا المه ــق ه ــن اجــل تحقي ــار، وم ــم االخب ــى تقيي ــم عل قدرته

ــا. ــدى صحته ــن عــن م ــن للمواطني ــار وتعل االخب

قائد حرس الحدود: إيران في طليعة 
نشنال اينترست: اليران قدرات عسكرية كبيرة مكافحة المخدرات

طهران/كيهــان العربــي: كتبــت »نشــنال اينترســت«؛ ان اليــران قــدرة 
عســكرية فاعلــة ومميتــة، ويمكنهــا ان توجــه الميــركا ضربــات هالكــة.

تنافــس جيوبوليتيكــي  فــي تحليلهــا: هنالــك  الصحيفــة  واســتطردت 
بيــن واشــنطن وطهــران فــي الشــرق االوســط  تســبب فــي خلــق حالــة مــن 

االنســداد السياســي.
كمــا وان الميــركا تنافــس مــع الصيــن لســنوات للتغلغــل فــي اجــزاء مــن اســيا 
والهنــد والمحيــط الهــادئ. فيمــا ان ايــران تــرى ضــرورة منــع الغربييــن مــن اعــادة 
الهيمنــة علــى الــدول واعــادة التاريــخ للــوراء  وهــو مــا تؤمــن بــه الصيــن كذلــك. 

فركــزت طهــران علــى مناطــق خاصــة فهــي ال تطمــع النشــاء امبراطوريــة.
وحــول القــوة الردعيــة اليــران فــي الخليــج الفارســي والمنطقــة تقــول 
»نشــنال اينترســت«: بامــكان ايــران اذا وقــع نــزاع ان توجــه صواريخهــا باتجــاه 
ــج الفارســي الحــاق االضــرار  ــم الخلي ــا بتلغي ــا ويمكنه ــة. كم ــوات االميركي الق
لالســاطيل االميركيــة بعــد ســوقها نحــو العمــق الملغــم. كمــا وبامــكان ايــران 
االســتفادة مــن الميليشــيات لمهاجمــة القواعــد الجويــة والبحريــة االميركيــة. 

وتســعى ايــران لغلــق مضيــق هرمــز.
ان اســاس  قــدرات ايــران لمواجهــة اميــركا تتلخــص  فــي ثالثــة مجــاالت: 
البحريــة  المواجهــة  وفــي  البالســتية،  الصواريــخ  مــن  لترســانة  امتالكهــا 
ــع  ــا م ــرا عالقته ــق(، واخي ــق المضي ــدد بغل ــي ته ــيما وه ــة )الس ــر متكافئ الغي

الميليشــيات الغيــر حكوميــة.

ــي  ــل ف ــا العســكرية تتمث ــران حســب نظريته ــر الي ــر ســالح مؤث وان اكث
امتالكهــا لترســانة ضخمــة مــن الصواريــخ البالســتية، وهــي مــن طــراز شــهاب، 
وكذلــك ســجيل1، ســجيل 2 الخطــرة للغايــة، فهــي )ســجيل( صواريــخ متوســطة 
المــدى علــى مرحلتيــن، جربتــه ايــران عــام 2008، تعمــل بالوقــود  الصلــب ممــا 
يقلــل مــن فتــرة اطالقهــا، وقدرتهــا علــى المنــاورة. وكان وزيــر الدفــاع االميركــي 
حينهــا »روبــرت غيتــس« قــد قــال فــي جلســة اســتماع للكونغــرس االميركــي 
عــام 2009؛ ان صواريــخ ســجيل ذات المــدى 2000  الــى 2500 كيلومتــر بامكانهــا 

اســتهداف اســرائيل.
فيمــا تتمتــع ســجيل 2 بدقــة التصويــت. والعامــل المهــم االخــر هــو قــدرة 

ايــران غلــق هرمــز. ولهــا غواصــات كذلــك بامكانهــا غلــق مســار المضيــق.
وتعتبر غواصة غديرة 150 طن اهم غواصة بهذا المجال.

ســبطانتان  ولهــا  كشــفها،  يتعــذر  ممــا  حجمهــا  بصغــر  تمتــاز  وهــي 
النــوع. هــذا  مــن  غواصــة  عشــرين  ايــران  وتملــك  لالطــالق. 

الــى ذلــك تعتبــر الصواريــخ المضــادة  للســفن فــي الخليــج الفارســي واحــدة 
مــن اآلليــات  القيمــة اليــران فــي الحــرب غيــر المتكافئــة. هــي تعمــل بالوقــود 

الصلــب ومداهــا 300 كيلومتــر وتحمــل رؤوس زنتهــا 650 كيلوغــرام.
ويتمثــل حــزب اهلل بالقــدرة االخــرى اليــران. وهــو حــزب تأســس عــام 1980 
بمســاعدة الحــرس الثــوري االيرانــي لمواجهــة اســرائيل. وتعتبــر االن كهديــة 

اليــران وتتســبب فــي زيــادة نفوذهــا فــي المنطقــة.

الول مــرة يتنــاول صنــدوق تقييــم االضــرار فــي 
دائــرة الضرائــب لكيــان االحتــالل الصهيونــي حجــم 
الخســائر التــي لحقــت بالمبانــي والشــاحنات فــي 
المــدن والمســتوطنات الصهيونيــة خــالل حــرب 
اليوميــن فــي غــزة. فيمــا ال ينشــر الصهاينــة اي 

ــر عــن خســائرهم البشــرية! تقري
وحســب تقريــر لوكالــة االنبــاء الفلســطينية 
»ســما« فقــد صــرح صنــدوق تقييــم االضــرار التابــع 
لدائــرة الضرائــب للكيــان الصهيونــي، بــان مــدن 
»اشــدود وعســقالن« شــهدت خســائر كبيــرة، ففــي 
اشــدود تهدمــت 166 مبنــى وتســعين ســيارة وفــي 

ــى وخمســين ســيارة. عســقالن 182 مبن
المســتوطنات  »ان  التقريــر:  فــي  وجــاء 
الصهيونيــة مثــل؛ كريــات كات وســديروت، وســائر 

شــهدت  غــزة  لقطــاع  المجــاورة  المســتوطنات 
رد  اثــر  الســيارات  وعشــرات  مبنــى   130 خســائر 

بالصواريــخ. المقاومــة 
وقــال الصنــدوق: تلقينــا فــي االيــام الماضيــة 
ــون بتعويضــات  اتصــاالت مــن 754 شــخصا يطالب
عــن االضــرار التــي لحقــت بمنازلهــم اكثرهــا فــي 

»اشــدود« و«عســقالن«.
فــي  هاجــم  قــد  الصهيونــي  الكيــان  وكان 
الرابــع مــن مايــس مناطــق مــن قطــاع غــزة، 
تــم  وقــد  صاروخــا.   690 بـــ  المقاومــة  فــردت 
بوســاطة  النــار  الطــالق  وقــف  الــى  التوصــل 
مصريــة وقطريــة واالمــم المتحــدة فــي الســادس 
ــد  ــدوء بع مــن مايــس، وشــهدت قطــاع غــزة اله

يوميــن مــن الحــرب.

طهران-إرنــا:- أكــد قائــد حــرس الحــدود العميــد 
قاســم رضائــي، ان إيــران اإلســالمية وعلــى الرغــم 
ــا  ــة، م ــات الدولي ــم المنظم ــع بدع ــدم التمت ــن ع م

زالــت فــي الخــط األمامــي لمكافحــة المخــدرات.
المنظمــات  دعــم  ان   ، رضائــي  وأضــاف 
الدوليــة إليــران كان مجــرد كالم ولــم تقــم هــذه 
ــع؛  ــى أرض الواق المنظمــات باتخــاذ أي إجــراء عل
مصرحــا ان إيــران تتوقــع مــن الــدول التــي تدعــي 

مكافحــة المخــدرات، أن تقــوم 
متطــورة  بمعــدات  بتزويدهــا 

ــدد. ــذا الص ــي ه ف
ضــرورة  الــى  أشــار  كمــا 
اإلســتمرار فــي مكافحــة ظاهــرة 
المخــدرات  وترانزيــت  إنتــاج 
فــي أفغانســتان وذكــر، أنــه فــي 
العــام 2000، كان إنتــاج المخــدرات 
فــي أفغانســتان 200 طــن، ولكــن 
ــد عــن  ــا يزي ــى م اآلن وصــل ال
مــن  يعــد  ممــا  طــن؛  آالف   9

هواجــس حــرس الحــدود.
ــان  ــة أطن ــق ثماني ــران تدف ــع إي ــى من ــوّه ال ون
مــن المخــدرات الــى البــالد، حتــى اآلن هــذا العــام 
)اإليراني-بــدأ مــن 21 آذار/مــارس(، وأعــرب عــن أملــه 
فــي اتخــاذ خطــوات جيــدة لمكافحــة المخــدرات 
عبــر تعزيــز التعــاون مــع قــوات حــرس الحــدود فــي 

آفغانســتان وباكســتان.

رئاســة  مكتــب  رئيــس  أكــد  طهران-مهــر:- 
الجمهوريــة محمــود واعظــي علــى عــدم تنــازل ايــران مــن 
ــن عــن  ــا اعل ــووي، كم ــاق الن ــرة حــول االتف ــا االخي قراراته
تلقــي روحانــي 19 اتصــاال للحــوار مــع البيــت االبيــض.

هامــش  علــى  للصحفييــن  واعظــي  وصــرح 
اجتمــاع مجلــس الــوزراء، فيمــا يتعلــق بقــرارات ايــران 
فيمــا يخــص االتفــاق انــووي: أن الحكومــة لــم تتنــازل 
ابــدا عــن قراراتهــا، وســوف ننفــذ كافــة االجــراءات 
المرحلــة  60 يومــا وبعدهــا ســننفذ  المعلنــة خــالل 

الثانيــة مــن االجــراءات التــي ســتعلن حينهــا.
وفيمــا يتعلــق بتصريحــات رئيــس الجمهوريــة 
ــال  ــران ق ــع اي ــاوض م ــنطن للتف ــاوالت واش ــن مح ع

ــه الرئيــس  ــا لمــا قال واعظــي: وفق
زيارتــه  اثنــاء  أن  روحانــي، 
اتصــاالت  تلقــى  قــد  لنيويــورك 
مــن 19 جهــة وســيطة مــن اجــل 
اجــراء جلســة حــوار، والجــواب كان 
ــووي،  ــاق الن »مــن خــرج مــن االتف
يجــب أن يلتــزم بتعهداتــه اوال«.
ــده  وأضــاف واعظــي: كل مــا تري
ايــران هــو ان تنفيــذ الوعــود وليــس 

القــول علــى االلســن فقــط.
وفيمــا يتعلــق باقتــراح ايــران 
لتصديــر النفــط الــى اوروبــا بنســبة مليــون ونصــف 
برميــل أوضــح واعظــي: كمــا قــال روحانــي فــي 
كلمتــه يــوم االربعــاء الماضــي أن علــى الجانــب 
الموضــوع  وهــذا  بتعهداتــه،  يلتــزم  ان  االوروبــي 

ــدات. ــذه التعه ــن ه ــزءا م ــو ج يشــكل ه
وحــول موضــوع الحاجــة االوروبيــة لـــ120 يــوم 
مــن اجــل تنفيــذ القنــاة الماليــة االوروبيــة قــال: 
باعتقــادي هــذا ليــس صحيحــا، ومــا تــم تســجيله 
وآليتــه محــددة، ال يحتــاج اكثــر مــن اســبوع حتــى 

ــذ. ــز التنفي ــل حي يدخ
وفــي الختــام ذكــر واعظــي: مــن المقــرر ان 
ــالث  ــدول الث ــة ال ــن وزارء خارجي ــاع بي ــد اجتم يعق
ــران وان يتــم  واالتحــاد االوروبــي حــول موضــوع اي

التفــاوض مــع ايــران، حينهــا ســنطرح مطالبنــا.

طهران-ارنــا:- اكــد وزيــر الدفــاع 
ــد  ــوات المســلحة العمي واســناد الق
اميــر حاتمــي، ان الشــعب االيرانــي 
االمريكييــن  جبهــة  ســيذيق 
والصهاينــة مــرارة الهزيمــة؛ قائــال: 
ان الجمهوريــة االســالمية بلغــت 
ــة  ــى المســتويات الدفاعي ــوم اعل الي
والعســكرية لصــد كافــة تهديــدات 
امريــكا  االكبــر  الشــيطان  وجشــع 

االقليمييــن. واذنابهــا 
فــي  حاتمــي  العميــد  ونــوّه 

تصريــح لــه امــس االربعــاء، الــى ان القــوى االســتكبارية 
اقــرّت اليــوم باقتــدار وجاهزيــة قواتنــا المســلحة.

وتابــع: انــه لمــن دواعــي الفخــر واالعتــزاز ان 
ظــروف الحظــر لــم تمنعنــا مــن تنفيــذ برامجنــا 
القــوة  ورفــع مســتوى  لتعزيــز  الدفاعيــة  ومهامنــا 

الرادعــة فــي البــالد.
وفــي ســياق متصــل، اشــار وزيــر الدفــاع واســناد 
القــوات المســلحة ان القــوات المســلحة حققــت 
ــاف  ــة اضع ــاردة بنســبة ثالث ــف االعــداء زي رغــم ان
خــالل العــام الماضــي مقارنــة بالعــام الــذي ســبقه، 

فــي مجــال االبحــاث والمشــاريع العلميــة الدفاعيــة.
كمــا تطــرق العميــد حاتمــي الــى فشــل مؤامــرات 
المقاومــة  مواجهــة  فــي  ومخططاتهــم  االعــداء 
االســالمية علــى صعيــد المنطقــة، والســيما الهزائــم 
فــي  التكفيريــة   – االرهابيــة  للجماعــات  االخيــرة 
ســوريا والعــراق؛ مؤكــدا ان هــذه االنتصــارات شــكلت 
ضربــة قاصمــة علــى كيــان الشــيطان االكبــر امريــكا 

وحلفائهــا االقليمييــن حمــاة االرهــاب.
وتابــع، ان االمريكييــن وعقــب هــذه الهزائــم 
المشــينة لجــأوا الــى شــن حــرب اقتصاديــة شــاملة 

ــي. ضــد الشــعب االيران

طهران-فــارس:- قدمــت الجمهورية االســالمية 
ــر مــن 4 آالف شــهيد فــي مكافحــة  حتــى اآلن، اكث
انتــاج  تضاعــف  حيــن  فــي  المخــدرات،  تهريــب 
ــد المجــاور افغانســتان 50 مــرة  المخــدرات فــي البل

ــة. ــل القــوات االميركي ــذ غزوهــا مــن قب من
واعلــن االميــن العــام للجنــة مكافحــة المخدرات 
ــط  ــم ســنويا ضب ــه يت ــي، ان ــد اســكندر مومن العمي
فــي  المخــدرات  انــواع  مــن  800 طــن  مــن  اكثــر 

ــا. ــى اوروب ــا يذهــب ال ــالد، معظمه الب
واضــاف : نتعامــل مــع أبعــاد المواجهــة والعــالج 

االضــرار  مــن  والحــد 
ــن  ــة بشــكل متزام والوقاي
جميــع  مــع  وبالتنســيق 

المتاحــة. األدوات 
العميــد  ولفــت 
اســكندري، الــى أنــه اســتنادا 
التــي  التحقيقــات  الــى 
أكثــر  إنفــاق  تــم  اجريــت، 
مــن 11 بالمائــة مــن إجمالــي 
علــى  القومــي  الناتــج 
وغيــر  المباشــرة  التكاليــف 
ــالد. ــي الب ــة بمكافحــة المخــدرات ف المباشــرة المتعلق
ــة مكافحــة المخــدرات،  ــام للجن ــن الع ــد االمي وأك
مكافحــة  عمليــة  علــى  تأثيــر  لــه  كان  الحظــر  ان 
المخــدرات، مضيفــا: ان الجــزء االكبــر مــن المخــدرات 

ــا. ــى اوروب ــا ال ــم تهريبه ــالد يت ــي تدخــل الب الت

مــن جهتــه قــال قائــد الشــرطة العميد حســين اشــتري 
ان الجمهوريــة االســالمية قدمــت 4 آالف شــهيد مــن اجــل 
ــاج المخــدرات زاد 50  ــى انت مكافحــة المخــدرات، مشــيرا ال

ضعفــا فــي افغانســتان بعــد الغــزو االميركــي.
واضــاف العميــد اشــتري ان ايــران تمثــل الســد 
االول فــي التصــدي لوصــول المخــدرات مــن افغانســتان 
الــى اوروبــا، وقدمــت آالف الشــهداء فــي هــذا الســبيل، 
ولــوال التزامهــا بالمبــادئ والقيــم، لــكان بامكانهــا مثــال 
ــر  ــأن توف ــة، ب ــب الدولي ــات التهري ــع عصاب ــق م ان تتف
ــع  ــدم توزي ــا شــريطة ع ــور اراضيه ــا لعب ــرا آمن ــم مم له
ــي، لتصــل المخــدرات  ــي الداخــل االيران المخــدرات ف
الــى حدودهــا الغربيــة او الشــمالية الغربيــة، دون ان 
العكــس لعلهــا كانــت  تقــدم هــذه الخســائر وعلــى 
تحصــل علــى فوائــد ايضــا. لذلــك علــى الــدول االوروبية 
ــران  ــاعدة اي ــي مس ــؤوليتها ف ــا ومس ــل دوره ان تتحم

ــب المخــدرات. ــي التصــدي لتهري ف

ارادة شعبنا صلبة ولن تهزم
عايــش المراقبــون لمــا عليــه الوضــع فــي المنطقــة و خــالل االســبوعين الماضييــن وحالــة الضجيــج 
والصخــب الــذي اوجــده المعتــوه ترامــب مــن مــْل  الميــاه البحريــة فــي المنطقــة بالبــوارج  الحربيــة 
حتــى وصلــت الــى حاملــة الطائــرات الــى ارســال قاذفــات بــي 52 والتــي صاحبتهــا موجــة عارمــة مــن 
االعــالم المرئــي والمســموع والمقــروء بحيــث يتــراءى للكثيريــن ان اجــراس الحــرب بــدأت تــدق وان 

المنطقــة علــى شــفا هــذه الحــرب.
وفــي خضــم هــذا الضجيــج والــذي اخــذ مأخــذه وكمــا هــو معــروف عــن مواقــف ترامــب غيــر 
المتزنــة  بــدأ تراجعــه مســتجديا طهــران بارســال رقــم هاتفــه وبصــورة مضحكــة الــى الســفارة 
ــى أي  ــه ال ــم هاتف ــوا رق ــان يوصل ــح واشــنطن ب ــي ترعــى مصال ــران الت ــي طه السويســرية ف
مســؤول لكــي يتجــاذب معــه اطــراف الحديــث، وكأن ايــران وفيمــا اذا ارادت ان تتحــدث معــه 

عاجــزة عــن الحصــول علــى رقــم هاتفــه؟.
والالفــت ايضــا فــي حالــة التناقــض التــي يعيشــها الرئيــس االميركــي  ترامــب ففــي الوقــت 
ــة  ــي  المنطق ــة ف ــاه االقليمي ــي المي ــة ف ــات عســكرية هائل ــن امكاني ــه م ــا لدي ــذي يحشــد م ال
تنطلــق التصريحــات المتناقضــة مــن ان ارســاله هــذه المعــدات العســكرية ال يعنــي انــه يريــد 
الحــرب مــع طهــران، والســؤال هنــا فــاذا كان االمــر كمــا يقــول فمــا الــذي دفعــه للوصــول باالوضــاع 

الــى مــا هــي عليــه اليــوم؟. 
وباالمــس اتضــح تمامــا للعالــم اجمــع ان االدارة االميركيــة تعيــش حالــة مــن التخبــط الكبيــر اذ 
وفــي الوقــت الــذي تنشــر احــدى الصحــف االميركيــة خبــرا مفــاده ان احــد المســؤولين العســكريين 
فــي البنتاغــون يعلــن عــن ارســال العديــد مــن الجنــود الــى المنطقــة  يأتــي نفــي ترامــب عــن ذلــك  

وانــه لــم يصــدر امــرا بذلــك.
اذن هــذه الضجــة االميركيــة المفتعلــة لــم ولــن يكــون هدفهــا الحــرب كمــا اكــد ذلــك قائــد الثــورة 
االســالمية االمــام الخامنئــي مؤكــدا »نحــن ال نبحــث عــن حــرب وال هــم حيــث يعلمــون أن الحــرب 
لــن تكــون لصالحهــم«، ورد وبصــورة قاطعــة  علــى طلــب ترامــب بالتفــاوض بالقــول »أن إيــران لــن 

تتفــاوض مــع األمريكييــن حــول االتفــاق النــووي«.
وبرؤيــة ثاقبــة وواعيــة اشــار فيهــا الــى قضيــة مهمــة وهــي ان »هــذه المواجهــة مــع أمريــكا ليســت 
مواجهــة عســكرية بــل هــي مواجهــة إرادات والشــعب اإليرانــي ســينتصر حتمــًا«، معتبــرا أن التفــاوض 

مــع واشــنطن ســمٌ مضاعــف«.
وفــي جانــب اخــر كشــف  قائــد الثــورة صــورة مــن التدخــل الســلبي والالمشــروع لــالدارة االميركيــة 
فــي الشــأن الداخلــي االيرانــي بالقــول انهــم نذا«يطالبوننــا بالتفــاوض حــول أســلحتنا ويســألون لمــاذا 
ــن  ــن م ــي ال نتمك ــخ ك ــات الصواري ــض مدي ــا بخف ــدى، ويطالبونن ــة الم ــم طويل ــون صواريخك تصنع

قصــف معســكراتهم فــي حــال اســتهدفونا«.
ــد  ــورة وبالحــرف الواح ــد الث ــال قائ ــا ق ــع عندم ــرد القاط ــاء ال ــاف ج ــة المط ــي نهاي وف
»يقولــون لنــا تعالــوا لنتحــدث عــن عمقكــم االســتراتيجي فــي المنطقــة يعنــي يطالبوننــا 
بالتخلــي عــن هــذا العمــق .. ال يمكــن التفــاوض مــع هــؤالء  )األمريكييــن( الذيــن ال 

ــأي شــيء«. يلتزمــون ب
ومــن خــالل ماتقــدم يمكننــا القــول ان قائــد الثــورة االســالمية قــد وضــع االصبــع علــى الجــرح وبصــورة 
قطــع فيهــا دابــر كل التكهنــات واوضــح الموقــف الصلــب للشــعب االيرانــي تجــاه الهلوســة االميركيــة 
ــي  ــة الت ــه وصمــوده هــذه االســاليب الكارتوني ــال مــن صالبت ــه او تن ــه اليمكــن ان ترهب الفاشــلة مــن ان

ــوي االميركــي المهــزوم. يمارســها الكاب
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