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برلماني سوري: رجال أعمال صهاينة 
يتعاونون مع قسد لسرقة النفط

قــال عضــو مجلــس الشــعب الســوري، مهنــد الحــاج 
علــي، يــوم الخميــس، إن »بعــض الفصائــل الكرديــة تتعامــل 

ــا«. ــز مصالحه ــي( مــن أجــل تعزي ــان الصهيون مــع )الكي
صهاينــة  أعمــال  رجــال  هنــاك  أن  إلــى  ولفــت 
بالتعــاون مــع مــا يســمى تنظيــم »قســد« االنفصالــي 
قــد وقعــوا عقــودا الســتثمار وســرقة النفــط الســوري.
الصهاينــة  المســؤولين  تصريحــات  أن  وأكــد 
وتفصيــا  مرفوضــة جملــة  األكــراد  دعــم  بشــأن 
وهــذا يؤكــد أيضــا علــى تواطــؤ الكيــان الصهيونــي 
لتأزيــم الوضــع فــي الجزيــرة الســورية وتأزيــم وضــع 

ــام. ــي ســوريا بشــكل ع الحــرب ف
وأشــار إلــى أن »هــذه التصريحــات ال تســاوي شــيئا 
بالنســبة لنــا ألن هنــاك قــرارا اســتراتيجيا بتحريــر تلــك 
المناطــق مــن أي محتــل«، مشــدا علــى أن »ســلطة 

الدولــة ســوف تعــود شــاء مــن شــاء وأبــى مــن أبــى«.
وقــال الحــاج علــي فــي تصريحــات لبرنامــج عالــم 
زال  مــا  األكــراد  مــن  قســما  »هنــاك  إن  »ســبوتنيك«، 
يراهــن علــى الواليــات المتحــدة األميركيــة وعلــى الكيــان 
الصهيونــي رغــم االتفــاق الموقــع بيــن الحكومــة واألكــراد 
بوســاطة روســيا«، معتبــرا أن هــذا الفصيــل »خائــن للبــاد 
وال تشــملهم مراســيم العفــو وال المصالحــات إال إذا غيــروا 

مــن سياســتهم فــي العمــل والتعاطــي مــع األمــور«.

مسؤول أمريكي يندد بعدم منع بالده 
التطهير العرقي في سوريا

انتقــد مســؤول أمريكــي كبيــر إدارة الرئيــس 
دونالــد ترامــب لعــدم بذلهــا جهــودا كافيــة لمنــع 
ــال  ــذي ق ــى األراضــي الســورية ال ــا عل هجــوم تركي

ــاك. ــي« هن ــر عرق ــه تســبّب بـ«تطهي إن
تايمــز«  »نيويــورك  صحيفــة  وذكــرت 
الخميــس إنهــا حصلــت علــى مذكــرة داخليــة 
كتبهــا ويليــم روبــوك، نائــب المبعــوث األمريكــي 
الخــاص إلــى التحالــف ضــد تنظيــم »داعــش«، 
»لــم  المتحــدة  الواليــات  أن  إلــى  فيهــا  أشــار 
تحــاول« اتخــاذ تدابيــر أقــوى لكبــح الرئيــس 

أردوغــان. التركــي رجــب طيــب 
للتطهيــر  الحثيثــة  »الجهــود  روبــوك  وانتقــد 
العرقــي« مــن جانــب تركيــا وحلفائهــا ضــد األكــراد 
فــي ســوريا والتــي »ال يمكــن تعريفهــا ســوى بأنهــا 

ــي«. ــر عرق ــم حــرب أو تطهي جرائ
المذكــرة:  عــن  نقــا  الصحيفــة  وأضافــت 
»يومــا مــا، عندمــا ســيكتب التاريــخ الدبلوماســي 
سيتســاءل المــرء عمــا حــدث هنــا ولمــاذا لــم 
ــى  ــذا، أو عل ــع ه ــد لمن ــم المســؤولون بالمزي يق
األقــل )لمــاذا لــم( يتحدثــوا بقــوة أكبــر للــوم تركيــا 

ــى ســلوكها«. عل

أمير عبد اللهيان: اميركا مسؤولة 
عن مقتل مليون عراقي

لرئيــس  الخــاص  المســاعد  اعتبــر  طهران-مهــر:- 
مجلــس الشــورى االســامي حســين اميــر عبداللهيان،امس 
الجمعــة، بــأن الواليــات المتحــدة األميركيــة هــي المســؤولة 

ــي. ــون عراق ــن ملي ــر م ــل أكث عــن مقت
وقــال اميــر عبداللهيــان فــي صفحتــه علــى تويتــر 
ــو"  ــك بومبي ــة األميركــي "ماي ــر الخارجي ــا وزي مخاطب
إن شــعوب المنطقــة تــدرك جيــدا أن البيــت األبيــض 
هــو المســؤول الرئيســي عــن غــزو العــراق العســكري 
وانشــاء جماعــة داعــش وتصعيــد التوتــر وانتشــار 

الفســاد ومقتــل أكثــر مــن مليــون عراقــي. 
ــان أن المنطقــة ســتكون آمنــة  وأكــد أميرعبداللهي
ومســتقرة بــا شــك دون التدخــل واإلزعــاج األميركــي.

مصالح شعبنا غير قابلة للمساومة..

شمخاني: ايران لن تتنازل امام اجراءات اميركا واوروبا الفعلية

قائد حرس الثورة: مكافحة المخدرات حرب كبرى 
على الصعيد االجتماعي

واعظي: ايران ال تسعى وراء االخالل باالتفاق النووي

في خطبته خالل صالة جمعة طهران..

صديقي: شعبنا اغلق باب التفاوض مع اميركا الى االبد

االركان العامة: االعداء يسعون لركوب موجة المطالب 
المشروعة للشعبين العراقي واللبناني

طهران-فــارس:- اكــد رئيــس االركان العامــة للقــوات المســلحة اللــواء محمــد باقــري بــان االعــداء قامــوا 
خــال االيــام االخيــرة بحياكــة مؤامــرات فــي لبنــان والعــراق للعمــل عبــر ذلــك علــى اســتغال االمــور وركــوب 

موجــة المطالــب المشــروعة للشــعبين.
خــال  الخميــس  يــوم  كلمتــه  وفــي 
للقــوات  المشــترك  الصباحــي  االســتعراض 
المســلحة فــي مدينــة قــم قــال اللــواء باقــري، 
العقــود  مــدى  وعلــى  االيرانــي  الشــعب  ان 
االربعــة االخيــرة قــد ادى االختبــار مــرارا بنجاح، 
اذ اثبــت خــال مرحلــة الدفــاع المقــدس )1980-

1988( ومكافحــة االرهــاب وتهديــدات اميــركا 
و"اســرائيل" المباشــرة بانــه مــاض علــى عهــده 

ــه. ــن اهداف ــع ع ــده ويداف ــف قائ ــدا خل ــف صام ــاحة ويق ــرك الس ــد وال يت ــة وتهدي ــط وصعوب ــى اي ضغ وال يخش
وفــي االشــارة الــى احــداث المنطقــة قــال، ان االعــداء حاكــوا خــال االيــام االخيــرة مؤامــرات فــي لبنــان 
والعــراق الســتغال االمــور وركــوب موجــة المطالــب المشــروعة للشــعبين واالتيــان بحكومــات عميلــة الــى 

ســدة الحكــم فيهمــا اال ان المرجعيــة والشــعبين اللبنانــي والعراقــي قــد تصــدوا لمؤامــرات االعــداء.

اليوم.. ظريف يشارك في اجتماع اكو في انطاليا

كمالوندي: نسبة التخصيب في منشأة 
فردو ستبلغ 5ر%4

طهران-فــارس:- اســتعرض المتحــدث باســم منظمــة الطاقــة الذريــة بهــروز كمالونــدي احــدث االجــراءات المتخــذة 
فــي منشــاة فــردو النوويــة، معلنــا بــان نســبة التخصيــب فــي 

هــذه المنشــاة ســتبلغ 4.5 بالمائــة صبــاح اليــوم الســبت.
وقــال كمالونــدي فــي تصريــح تلفزيونــي ، حــول 
احــدث االجــراءات المتخــذة فــي الخطــوة الرابعــة 
ــي منشــاة "مســعود  ــة ف ــات النووي ــض االلتزام لخف
علــي محمــدي" )فــردو( للتخصيــب، انــه وفقــا لايعــاز 
الصــادر عــن رئيــس الجمهوريــة فقــد بــدأت الخطــوة 

الرابعــة االربعــاء الماضــي بنقــل 2000 كغــم مــن غــاز هكــزا فلوريــد اليورانيــوم فــي مســتودع مــن منشــأة 
"الشــهيد احمــدي روشــن" )نطنــز( الــى منشــأة فــردو.

التي تواجه سفنها..

بريطانيا تخفض مستوى المخاطر األمنية 
في مضيق هرمز

طهران-فــارس:- خفضــت بريطانيــا مســتوى المخاطــر األمنيــة التــي تواجــه الســفن الرافعــة لعلمهــا فــي مضيــق 
هرمــز يــوم الخميــس، بعــد مــا يربــو علــى شــهر 

مــن إفــراج إيــران عــن ناقلــة نفــط بريطانيــة.
وقالــت متحدثــة باســم الحكومــة البريطانية: 
المملكــة  علــم  ترفــع  التــي  الســفن  ســتتمكن 
المتحــدة قريبــا مــن عبــور مضيــق هرمــز دون 
مرافقــة لصيقــة مــن البحريــة الملكيــة، وذلــك بعــد 

ــذه الســفن". ــر احتجــاز ه ــاض مخاط انخف
تحالــف  بــدأ  متصــل،  ســياق  وفــي 
عســكري بحــري بقيــادة الواليــات المتحــدة 
فــي البحريــن، يــوم الخميــس، رســميا مهمّتــه بزعــم حمايــة الماحــة فــي منطقــة الخليــج الفارســي مــن 
اعتــداءات تعرّضــت لهــا ســفن واتُهمــت إيــران بالوقــوف خلفهــا، اال ان الهــدف الرئيــس منــه هــو ممارســة 

الضغــوط علــى الجمهوريــة االســامية ، إضافــة الــى المزيــد مــن حلــب االمــوال الخليجيــة.

ايران ترفع شكوى ضد المقرر 
الخاص لحقوق االنسان

طهــران- فــارس:- اعلــن رئيــس وفدنــا لحقــوق 
االنســان محمــد جــواد الريجانــي بــان ايــران رفعــت 
شــكوى ضــد المقــرر الخــاص لحقــوق االنســان 

حــول ايــران جاويــد رحمــان.
جــاء ذلــك فــي تصريــح ادلــى بــه اميــن لجنــة 
حقــوق االنســان فــي الســلطة القضائيــة محمــد 
جــواد الريجانــي خــال نــدوة عقــدت فــي مقــر 
مــن  عــدد  فــي جنيــف بحضــور  ايــران  ممثليــة 

االنســان. حقــوق  بمجــال  المهتميــن 
منظمــة  اداء  تجــاه  انتقــادات  لنــا  بــان  واكــد 
االمــم المتحــدة خــال االعــوام االربعيــن الماضيــة 
واضــاف، اننــا نشــهد كل عــام اصــدار قــرار ضــد ايــران 

ــل. بــا منطــق ودلي
تنظــم  التــي  الدولــة  ان  الريجانــي،  وقــال 
دولــة  وتعــد  كمعــدل  عــام  كل  واحــدة  انتخابــات 
ديمقراطيــة ال تســتحق ان يتــم التعامــل معهــا بهــذا 

االنتقائــي. الشــكل 
ــا مقاباتــه  ــد ومنه ــراءات جاوي ــى اج ــار ال واش
المعاديــة اليــران واعتبــر تصرفاتــه  القنــوات  مــع 
بانهــا تتعــارض بشــكل صريــح مــع مهمتــه كمقــرر.

واوضــح بــان ايــران رفعــت شــكوى ضــده ودعــت 
الــى تحديــد مســؤوليته فيمــا يتعلــق باجراءاتــه.

حركة عدم االنحياز تعارض القيود االميركية 
على دبلوماسيي ايران ودول اخرى

طهران-فــارس:- دعــت حركــة عــدم االنحيــاز، اميــركا لاســراع فــي ازالــة القيــود المفروضــة علــى دبلوماســيي بعــض 
الــدول االعضــاء بالحركــة والعمــل بمســؤولياتها الــواردة فــي اطــار اتفاقيــة المقــر الموقعــة بينهــا وبيــن االمــم المتحــدة.

جــاء ذلــك فــي تصريــح لمســاعد ممثليــة الجمهوريــة االســامية فــي االمــم المتحــدة اســحاق آل حبيــب 
بالنيابــة عــن حركــة عــدم االنحيــاز خــال اجتمــاع اللجنــة السادســة للجمعيــة العامــة حــول موضــوع تقريــر 

لجنــة العاقــات بيــن الدولــة المضيفــة واالمــم المتحــدة.

عالم إيراني يفوز بجائزة معرض نورنبرغ األلماني
ــاز الدكتــور حميــد اهلل أفراســيابيان، خبيــر الطــب التقليــدي اإليرانــي، بجائــزة خاصــة مــن لجنــة  ــا:- ف طهــران- ارن
تحكيــم معــرض نورمبــرغ )IENA( إلنتاجــه عقــار عشــبي لمعالجــة الكبــد الدهنــي وكريــم عشــبي لتجديــد البشــرة.

ويقــام معــرض نورنبــرغ األلمانــي )IENA( ســنويا وهــو واحــد مــن أكبــر التجمعــات للعلمــاء والخبــراء 
فــي المانيــا، تــم تنظيــم برنامــج هــذا العــام بمشــاركة مجموعــات مــن بينهــا االتحــاد الدولــي للمخترعيــن.

وينظــم معــرض نورمبــرغ األلمانــي فــي الفتــرة مــن 30 أكتوبــر إلــى 4 نوفمبــر، ويتضمــن المعــرض مــا 
يقــرب مــن ألــف اختــراع مــن 50 دولــة رائــدة بالعالــم، ممــا يثبــت أنــه واحــد مــن أكبــر التجمعــات فــي العالــم 
مــن العلمــاء والباحثيــن، ويقســم هــذا المنتــدى الدولــي إلــى ثاثــة أقســام ، بمــا فــي ذلــك "االختراعــات 

الصناعيــة" ، "البحــث العلمــي والصناعــي العــام" و "البحــث األكاديمــي والجامعــي".
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طهــران- فــارس: أعلــن المتحــدث باســم وزارة 
خارجيــة الجمهوريــة االســامية، عبــاس موســوي، 
ان وزيــر الخارجيــة، محمــد جــواد ظريــف، يشــارك 
الســبت فــي االجتمــاع الرابــع والعشــرين لــوزراء 
خارجيــة الــدول االعضــاء فــي منظمــة اكــو للتعــاون 

االقتصــادي الــذي يعقــد فــي انطاليــا التركيــة.
االســامية  الجمهوريــة  خارجيــة  وزيــر  وكان 
ــه  ــارات قادت ــرة بزي ــام خــال االســابيع االخي ــد ق ، ق

الــى باكــو والدوحــة وجنيــف.

طهــران- ارنــا:- اكــد القائــد العــام لحــرس الثــورة 
ــان الحــرس  ــواء حســين ســامي ب االســامية الل
المافيــا  مكافحــة  اســتراتيجية  يعتمــد  الثــوري 
المخــدرات،  وترويــج  وانتــاج  لتهريــب  الرئيســية 
علــى  كبــرى  المخــدرات حربــا  مكافحــة  معتبــرا 

االجتماعــي. الصعيــد 
وفــي تصريــح ادلــى بــه للصحفييــن الخميــس 
تاهيــل  العــادة  لمركــز  زيارتــه  هامــش  علــى 
المدمنيــن علــى المخــدرات قــال اللــواء ســامي 

ــى  ــوري ال ــرس الث ــول الح ــي دخ ــبب ف ــول الس ح
ســاحة مكافحــة الظواهــر االجتماعيــة الســلبية، ان 
ــل بمكافحــة  ــوري تتمث فلســفة وجــود الحــرس الث

اي ظاهــرة تلحــق الضــرر بالمواطنيــن.
واكــد بــان الحــرس الثــوري يعتمد اســتراتيجية 
لتهريــب  الرئيســية  والمافيــا  الرؤســاء  مكافحــة 
علينــا  انــه  واضــاف،  المخــدرات  وترويــج  وانتــاج 
الوصــول الــى مرحلــة بحيــث يكــون ثمــن ارتــكاب 
ــا. ــن ارتكابه ــن ع ــي المجرمي ــا لثن ــة باهظ الجريم

ــي  ــرى ف ــا كب ــر مكافحــة المخــدرات حرب واعتب
مجــال القضايــا االجتماعيــة واشــار الــى ان الحــرس 
الثــوري دخــل الســاحة بحركــة جهاديــة للقضــاء 
ــن  ــر م ــون االس ــلبية وص ــرة الس ــذه الظاه ــى ه عل
تداعياتهــا الســيئة الن الشــعب االيرانــي جديــر 
بالحيــاة الكريمــة والطيبــة والنشــاط والشــخصية 
الرفيعــة وال ينبغــي ان تتواجــد فيــه مثــل هــذه 

الظواهــر االجتماعيــة الســلبية.

رئاســة  مكتــب  رئيــس  قــال  طهران-فــارس:- 
الجمهوريــة محمــود واعظــي : نحن ال نبنــي برامجنا 
علــى االخــال باالتفــاق النــووي وانمــا نســعى للقيــام 

بمــا يليــق ومســتوى الشــعب االيرانــي.
وفــي تصريــح لــه يــوم الخميس خــال مجلس 
ادارة المــدن الجنوبيــة لمحافظــة بوشــهر اضــاف 
واعظــي، ان كا مــن الصيــن وروســيا اعربــت عــن 
تضامنهــا معنــا عقــب االعــان عــن تنفيــذ الخطــوة 
الرابعــة للتعهــدات المنصوصــة فــي االتفــاق النــووي، 

والــذي بــدا عبــر ضــخ الغــاز الــى 1044 جهــاز طــرد 
مركــزي فــي منشــاة فــرودو النوويــة.

وتابــع : لقــد اكــد البلــدان روســيا والصيــن، انــه 
ال يمكــن القبــول بــان تقــوم الجمهوريــة االســامية 
بينمــا  التعهــدات،  بتنفيــذ  واحــد  جانــب  مــن 

تتجاهــل االطــراف االخــرى وعودهــا.
ــى  ــة، ال ــة الجمهوري ــب رئاس ــس مكت ــار رئي واش
ان ايــران وكمــا اعلنــت بوضــوح فــي وقــت ســابق، 
فهــي مســتعدة للتراجــع عــن خطواتهــا شــرط ان تعــود 
مجموعــة دول 5+1 الــى مــا تعهــدت خــال العــام 2017.

للترويــج  امريــكا  محــوالت  رغــم  انــه   : واضــاف 
ــو  ــي نح ــن المض ــزا ع ــات عاج ــران ب ــاد اي ــان »اقتص ب
التنميــة«، لكننــا تمكنــا وبفضــل توجيهــات ســماحة 
قائــد الثــورة االســامية وجهود المســؤولين والســلطات 
ــواء  ــن احت ــاد م ــي الب ــاث وســائر المؤسســات ف الث

سياســة الضغــوط القصــوى االمريكيــة.

طهــران- ارنــا:- دعــا امــام جمعة طهــران الموقت 
حجــة االســام كاظــم صديقــي، المســؤولين لعــدم 
التعويــل علــى التفــاوض مــع اميــركا مجــددا، مؤكــدا 
بــان الشــعب االيرانــي اغلــق بمســيراته يــوم 4 

نوفمبــر بــاب التفــاوض مــع اميــركا الــى االبــد.
وفــي خطبتــه فــي مراســم صــاة الجمعــة لهــذا 
االســبوع فــي طهــران اشــار حجــة االســام صديقي 
الــى المشــاركة الشــعبية الواســعة فــي مراســم 
اليــوم الوطنــي لمقارعــة االســتكبار العالمــي يــوم 4 
ــال، ان اعــان  ــر الجــاري وق ــي /نوفمب ــون الثان كان
الشــعب كراهيتــه لنظــام االســتكبار العالمــي وعلــى 
رأســه اميــركا مؤشــر الــى عمــق وعيــه تجــاه الخطــر 

ــن  ــدد البشــرية والســام واالم ــذي يه ال
وحقــوق الشــعوب مــن قبــل اميــركا.

رأى  االيرانــي  الشــعب  ان  واضــاف، 
خيانــة اميــركا منــذ العــام 1953 حينمــا اطاحــت 
بحكومــة مصــدق رغــم انــه كان قــد وثــق بهــا 

ــركا. ــق بامي ــن يث ــة كل م ــي قص ــذه ه وه
وتابــع خطيــب جمعــة طهــران، ان مصدق 
وثــق باميــركا ليتخلــص مــن شــر بريطانيــا اال 
انهــم نفــذوا انقابــا ضــده واطاحــوا بــه ومــن 

ثــم قامــوا بــكل مــا يحلــو لهــم وجــاءوا بحكومــة غيــر 
كفــوءة الــى الســلطة ونهبــوا ثــروات البــاد.

واشــار الــى مؤامــرات اميــركا ضــد الشــعب االيرانــي 

والجمهوريــة االســامية علــى مــر العقــود، الفتــا الــى ان 
االمــام الراحــل ايــد حركــة الطلبــة الســائرين علــى نهــج 
ــر التجســس االميركــي  ــى وك ــي الســيطرة عل ــام ف االم
)الســفارة االميركيــة الســابقة بطهــران( ووصــف هــذه 
الحركــة بالثــورة الثانيــة ، اذ ان الثــورة االولــى كانــت 
ــورة  ــي فيمــا كانــت الث للتخلــص مــن االســتبداد الداخل
االســتبداد  ومقارعــة  االســتقال  اجــل  مــن  الثانيــة 

الخارجــي.

البقية على الصفحة7

البقية على الصفحة7

االعلــى  المجلــس  اميــن  أكــد  طهران-مهــر:- 
لألمــن القومــي علــي شــمخاني أن مصالــح الشــعب 
اســتمر  ولــو  للمســوامة،  قابلــة  غيــر  االيرانــي 
االميركيــون واالوروبيــون بوتيــرة اجراءاتهــم الفعليــة، 
فليــس لهــم ســوى الندامــة فــي نهايــة المطــاف.

 18 الـــ  الملتقــى  خــال  شــمخاني  وصــرح 
ــم  ــذي اقي ــاد ال ــي انحــاء الب ــن ف ــن العامي للمدعي
فــي مدينــة مشــهد المقدســة ، صــرح: الحقــوق 
ــة  ــر قابل ــح الشــعب االيرانــي غي المشــروعة ومصال
ــون  ــون واالوروبي ــتمر االمريكي ــو اس ــوامة، ول للمس
بوتيــرة اجراءاتهــم الفعليــة، بأمــل أن تتنــازل ايــران، 
ــة المطــاف. ــي نهاي ــة ف ــم ســوى الندام ــس له فلي

واعتبــر هــدف اميــركا مــن متابعــة اســتراتيجية 
الضغــوط القصــوى هــو التاثيــر علــى ارادة جبهــة 
المقاومــة القويــة والمقارعــة لاســتكبار وقــال، ان 
اميــركا باســتخدامها ادوات حــرب الجيــل الرابــع 
تســعى عبــر ايجــاد االرهــاق والتــآكل فــي هيكليــات 
وادوات القــدرة لــدى الــدول المســتقلة توفيــر ظــروف 

انهيارهــا مــن الداخــل.
ــر  ــر االســتقرار واالمــن منقطــع النظي كمــا اعتب
والهــدوء فــي اســواق العملــة الصعبــة واالســتقرار 
االقتصــادي فــي البــاد حصيلــة لتنفيذ اســتراتيجية 

المقاومــة النشــطة، معربــا عــن املــه بــان 
والتضامــن  الوحــدة  ظــل  فــي  نتمكــن 
بيــن  والتاحــم  والتنســيق  الوطنــي 
جميــع الســلطات، مــن تيئيــس العــدو 
مــن مواصلــة مســاره الفاشــل وارغامــه 
القانونيــة  بالحقــوق  االقــرار  علــى 

االيرانــي.   للشــعب 
واضــاف، ان ظــروف اليــوم فــي العراق 
وحلفائهــا  اميــركا  ومحــاوالت  ولبنــان 
واالجتماعيــة  االقتصاديــة  المطالــب  اســتغال 
ــة  ــن لزعزع ــي البلدي ــن مواطن ــة م ــروعة لفئ المش
االمــن واالســتقرار فيهمــا ، تتــم متابعتهــا بالضبــط 

علــى اســاس مؤشــرات حــرب الجيــل الرابــع.
وقــال شــمخاني، اننــا وفــي ضــوء معرفتنــا 
النظيــر  منقطــع  والــدور  للشــعب  العميقــة 
للمرجعيــة فــي العــراق ســيواجه ســيناريو اميــركا 
واذنابهــا االقليمييــن الفشــل ايضــا فــي هــذا البلــد 

كفتنــة داعــش.

المرجعية العليا تحذر من التآمر الخارجي
بعــد مــرور فتــرة مــن الزمــن علــى التظاهــر الســلمي المطالــب بالحقــوق المشــروعة فــي العــراق 
وماجــرى فيــه مــن احــداث مؤســفة راح فيــه بعــض الضحايــا وتعطلــت فيــه الحيــاة بمختلــف مرافــق 
الحيــاة اوضحــت للعراقييــن ان هنــاك ايــاد حاقــدة وعابثــة قــد دســت انفهــا فــي اخــراج هــذه التظاهــرات 
مــن ســلميتها وادخالهــا فــي  نفــق الفوضــى  المظلــم  لتحقيــق مــآرب اجراميــة لبعــض الــدول 
المعاديــة للعمليــة السياســية منــذ  نشــوئها ولهــذا اليــوم، والتــي عجــزت بــل فشــلت فــي الوصــول 
الــى ماربهــا رغــم اســتخدامها مختلــف االســاليب االجراميــة، فلذلــك وجــدت فرصتهــا فــي اســتغال 
الحــراك الشــعبي الســلمي مــن خــال دغدغــة بعــض المشــاعر الغاضيــة والذهــاب بهــا ولاســف الــى 

ان تخــرج عــن  اطارهــا الشــرعي والقانونــي.
ــر مســار  ــي تغيي ــم ف ــدور االســاس والمه ــا ال ــركا والســعودية كان لهم ــع  ان امي واتضــح للجمي
التظاهــرات الســلمية بحيــث ارادت ان تصــل باالوضــاع  الــى حالــة االحتــراب الداخلــي خاصــة 
الشــيعي ـ الشــيعي الن التظاهــرات وقعــت فــي المحافظــات الشــيعية دون غيرهــا مــن المحافظــات 
العراقيــة كالمنطقــة الغربيــة والشــمالية، والمؤســف فــي االمــر والــذي حــز فــي نفــوس المتظاهريــن  
الســلميين انهــم وجــدوا مــن ابنــاء تلــك المحافظــات ليــس فقــط وقفــوا متفرجيــن علــى مــا يحــدث 
بــل انهــم ومــن خــال التقاريــر التــي  عكســتها المؤسســات االمنيــة واالســتخبارية ان جماعــات مــن 
تلــك المحافظــات اندســت فــي صفوفهــم اليصــال الوضــع الــى االقتثــال الداخلــي باســتخدام الســاح 

ضــد المتظاهريــن والقــوات االمنيــة.
وباالمــس اشــارت المرجعيــة العليــا الــى هــذا االمــر محــذرة المتظاهريــن الســلميين مــن 
اســتغال تظاهراتهــم مــن قبــل قــوى داخليــة وخارجيــة لاضــرار فــي العــراق والعراقييــن مــع تاكيدهــا 
ان هــذه االطــراف التــي لــم تســمها والمعروفــة لــدى العراقييــن كان لهــا  الــدور فيمــا اصــاب العــراق 

ــى مــدار الســنوات الســابقة. مــن اذى عل
ممــا يتقــدم يوضــح ان المرجعيــة العليــا كانــت تراقــب الوضــع عــن كثــب وبدقــة متناهيــة وبــكل 
التفاصيــل بحيــث ان تحذيرهــا لــم  يــات مــن فــراغ، بــل هــو قائــم علــى مــا يحــدث  فــي الشــارع 
العراقــي مــن قبــل اعــداء الشــعب الداخلييــن  وهــم ايتــام صــدام المقبــور الذيــن يريــدون اعــادة 
ــوراء. باالضافــة الــى التدخــل  الخارجــي ســواء كان مــن قبــل االميــركان أوالصهاينــة  ــة الــى ال العجل
ــي  ــع التواصــل االجتماع ــه مواق ــا اثبتت ــوال  وكم ــداق  االم ــن اغ ــدول خاصــة الســعودية م ــض ال وبع
بالصــوت والصــورة لكــي  تصــل بهــذا البلــد  الــى االنهيــار، ومــا مؤتمــر الريــاض الــذي دعيــت اليــه ابنــة 
المقبــور صــدام رغــد وبعــض السياســيين العراقييــن الذيــن كانــوا ضمــن االطــار السياســي العراقــي 
بعــد 2003 لكــي يحيكــوا حلقــة التآمــر علــى العــراق لاجهــاض علــى الوضــع السياســي القائــم، ومــن 
المؤســف فــي االمــر  والــذي اثــار حفيظــة العراقييــن ان هــذا المؤتمــر الــذي يســتهدف امــن العــراق 
ــف  ــد ل ــازم وق ــف ح ــة باتخــاذ موق ــة العراقي ــل الحكوم ــن قب ــه م ــم نجــد اي اشــارة الي واســتقراره ل

الصمــت الخارجيــة العراقيــة والــذي الزال موضــع تســاؤل مــن قبــل العراقييــن؟.
واخيــرا والمهــم فــي االمــر فــان المرجعيــة العليــا قــد اشــارت بموقــف االبطــال مــن القــوات 
المســلحة التــي تواجــه داعــش اليــوم خاصــة ابنــاء مــن قــوات الحشــد الشــعبي بمطالبتهــا العراقييــن 
علــى ان يثمنــوا موقفهــم البطولــي فــي الحفــاظ علــى وحــدة العــراق ارضــا وشــعبا ومقدســات وطالــب 
المتظاهريــن مــن عــدم المســاس  بهــم بــل دعمهــم والوقــوف معهــم ممــا يشــكل انهــا تقــف معهــم 

وتســاندهم فــي مهمتهــم البطوليــة ضــد داعــش واذيالهــا فــي العــراق.
والبــد مــن االشــارة ان موقــف المالكــي مــن الســعودية كان ســليما  حيــث كانــت هــي 
الداعــم االساســي لداعــش االرهابــي والتــي غيــرت اســلوبها اليــوم باســتخدام الحــرب 
الناعمــة ضــد العــراق والعراقييــن. ممــا يفــرض علــى الحكومــة العراقيــة اتخــاذ موقــف حــازم 
ــم  ــي تع ــى الت ــي الفوض ــد ف ــا ي ــا لهم ــع انهم ــت وبالواق ــان ثب ــركا اللت ــعودية وامي ــن الس م

العــراق اليــوم وبشــكل ســافر. 
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