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التحرير

السبت 29 رمضان ، 1441 هـ ق 3 خرداد 1399 هـ ش، 23 أيار 2020مالعدد )10405( السنة االربعون

ردا على بومبيو..

شمخاني: لسنا معادين لليهود بل للمجرمين 
والغاصبين وقتلة األطفال

االعلــى  المجلــس  اميــن  اكــد  طهران-ارنــا:- 
لالمــن القومــي علــي شــمخاني باننــا لســنا معاديــن 
ــال. ــة االطف ــن وقتل ــن والغاصبي ــل للمجرمي ــود ب لليه
وكتــب شــمخاني فــي تغريــدة خاطــب فيهــا 
وزيــر الخارجيــة االميركــي مايــك بومبيــو: انــه مــن 
الضــروري ان اذّكــر وزيــر الخارجيــة الخبيــث للنظــام 
االميركــي االرهابــي بانــه خالفــا لحكــم االقليــة 
مــن رعــاة البقــر فــي الغــرب الوحشــي، فــإن القــادة 
المعينيــن فــي الجمهوريــة االســالمية االيرانيــة 
يحظــون بالشــعبية لــدى غالبيــة المواطنيــن وال 

ــاء الشــعب . ــد ابن ــا يري ــون ســوى م يقول
وقــال: بالمناســبة، فاننــا لســنا معاديــن لليهــود 

بــل للمجرميــن والغاصبيــن وقتلــة األطفــال.
مايــك  االميركــي  الخارجيــة  وزيــر  ان  يذكــر 
بومبيــو اتهــم فــي تصريحــات ال اســاس لهــا، ايــران 

ــود. ــاداة اليه ــرارا بمع م

مؤكدا على مبدأ "القدس عاصمة فلسطين"..

الرئيس روحاني: يوم القدس رمز لثبات ووحدة وتالحم المسلمين في الدفاع عن االهداف االسالمية

في رسالة الى نظرائه في الدول االسالمية..

رئيسي: حصول الشعب الفلسطيني على كامل 
الخارجية: حرمان الشعب الفلسطيني حقوقه شرط اساس للسالم الدائم

من ارضه أمر مرفوض

خالل اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء العراقي..

جهانغيري: ايران تدعم وحدة االراضي واالستقرار السياسي في العراق وعودته الى اداء دوره االقليمي
*الكاظمي: سنعمل بجد لمنع بروز اسباب توتر مستحدثة في المنطقة

.."IMO" في رسالة الى منظمة

بعيدي نجاد: اميركا تعّرض امن المالحة 
البحرية الدولية للخطر

لنــدن  فــي  ســفيرنا  اعلــن  لندن-ارنــا:- 
الــى  بعيــدي نجــاد عــن توجيــه رســالة  حميــد 
ــول  ــة )IMO( ح ــة الدولي ــة البحري ــة المالح منظم
التهديــدات االميركيــة لناقــالت النفــط االيرانيــة.

ــه علــى موقــع  وكتــب بعيــدي نجــاد فــي تغريــدة ل
ــا فــي رســالة  التواصــل االجتماعــي "تويتــر": لقــد اعربن
رســمية الــى المنظمــة الدوليــة للمالحــة البحريــة عــن 
قلقنــا العميــق تجــاه التقاريــر الــواردة بــان اميــركا تعتــزم 
ــاه الدوليــة  اعتــراض ناقــالت النفــط االيرانيــة فــي المي
وان تعــرّض امــن المالحــة البحريــة الدوليــة للخطــر.  
واضــاف: ان ايــران ســترد علــى اي تهديــد وان 
مســؤولية اي تداعيــات تنجــم عــن ذلــك ســتكون 

علــى عاتــق اميــركا.
يذكــر ان القــوة البحريــة االميركيــة اعلنــت عــن 
توجيــه 4 ســفن حربيــة وطائــرة "بــي 8 بوســايدون" 
الــى البحــر الكاريبــي العتــراض 5 ناقــالت نفــط 

ايرانيــة تنقــل الوقــود الــى فنزويــال.
الخطــوة  هــذه  مــن  البــالد  مســؤولو  حــذر  وقــد 
االميركيــة، وفــي هــذا الصــدد وجــه وزيــر الخارجيــة االيرانــي 
ــام لمنظمــة  ــن الع ــى االمي ــف رســالة ال محمــد جــواد ظري
االمــم المتحــدة انتونيــو غوتيريــش وصــف فيهــا التهديدات 
االميركيــة االخيــرة  الالقانونيــة والخطيــرة واالســتفزازية 
قرصنــة بحريــة وخطــرا كبيــرا للســالم واالمــن الدولــي 
علــى  البلطجــة  عــن  الكــف  اميــركا  علــى  بانــه  مؤكــدا 
الصعيــد العالمــي واحتــرام ســيادة القوانيــن الدوليــة خاصــة 

حريــة المالحــة البحريــة فــي الميــاه الحــرة.

بعد خروجها من االتفاق النووي..

السفير دهقاني: اليمكن الميركا االستفادة من القرار 
2231 لتمديد الحظر التسليحي على ايران

منتقدة اإلنقياد األوروبي للوبي الصهيوني..

طهران: حظر وزير الداخلية وقائد الشرطة دليل وهن وارتباك اميركا

صيانة الدستور يؤيد مشروع قانون للتصدي 
لعدائية "للكيان الصهيوني"

طهران-فــارس:- أيــد مجلــس صيانــة الدســتور مشــروع قانــون للتصــدي لالجــراءات المعاديــة للكيــان 
الصهيونــي ضــد الســالم واالمــن.

وكتــب المتحــدث باســم المجلــس عبــاس علــي كدخدائــي فــي تغريــدة يــوم الخميــس، أن مشــروع 
القانــون المســتعجل للتصــدي لالجــراءات المعاديــة للكيــان الصهيونــي ضــد الســالم واالمــن، تــم مناقشــته 

فــي اجتمــاع المجلــس، ولــم يوجــد فيــه مــا يتعــارض مــع الشــريعة االســالمية والدســتور.
ــر  ــن ومعايي ــة بموازي ــة التشــريعات البرلماني ــة الدســتور ينظــر بمــدى مطابق ــر أن مجلــس صيان يذك

ــالد. الشــريعة االســالمية ودســتور الب

بوادر ثورة الفقراء 
في باريس

حادثــة قتــل شــاب فرنســي 18 عامــا فــي باريــس 
الشــارع  اثــارت غضــب  الفرنســية  الشــرطة  يــد  علــى 

العشــوائيات. فــي  الســاكنين  الفقــراء  واحتجاجــات 
وحســب وكالــة رويتــرز فــي تقريــر، فــان مجموعــة 
مــن الشــباب القاطنيــن فــي عشــوائيات باريــس، 
اقدمــوا علــى تنظيــم تظاهــرات احتجاجــا علــى فــرض 
قوانيــن العــزل والحجــر الصحــي بســبب وبــاء كورونــا، 

واحرقــوا العديــد مــن الشــاحنات.
بــدأت  قــد  الفوضــى  هــذه  جدحــة  وكانــت 
االســبوع الماضــي بعــد مقتــل شــاب 18 عامــا فــي 
ــل  ــاء القتي ــال اقرب احــدى عشــوائيات باريــس، اذ ق

ان ســيارة شــرطة قــد دهســته.
وفــي يــوم االثنيــن الماضــي تواجــه شــبان هــذا الحــي 
مــع الشــرطة لتشــتعل االحتجاجــات الــى جميع عشــوائيات 
باريــس. وقــد نقلــت مواقــع التواصــل االجتماعــي صــور 
مكافحــة  وقــوات  الشــرطة  عناصــر  تحــرك  عــن  فيديــو 
الشــغب فــي هــذه المناطــق باتجــاه الشــقق الســكنية، فيمــا 
يحــرق الشــباب حاويــات النفايــات، فتصــدت لهــم قــوى 

ــل مســيلة للدمــوع. االمــن بقناب
كمــا ونقــل نشــطاء علــى مواقــع التواصــل افالمــا 
عــن حــرق الشــاحنات، وانتشــار كثيــف لعناصــر 

االمــن فــي المناطــق الفقيــرة حــول باريــس.

ــر  ــارس:- أعتب طهران-ف
المتحــدث باســم الخارجيــة 
عبــاس موســوي، أن الحظــر 
االميركــي العاجــز ضــد وزيــر 
الشــرطة  وقائــد  الداخليــة 
فــي  المســؤولين  وباقــي 
وهــن  علــى  دليــل  البــالد، 
ويأســها  االميركيــة  االدارة 

وارتباكهــا.
فــي  موســوي  وأدان 
بيــان يــوم الخميــس، الحظر 
معتبــرا  الجديــد  االميركــي 

ــن  ــى االخري ــرض الحظــر عل ــى ف ــكا عل ــان امري أن إدم
يجســد ســلوكها غيــر القانونــي واالســتبدادي، وخرقهــا 
لــكل النظــم والقوانيــن الدوليــة مــن خــالل سياســاتها 
العدائيــة التــي تســتهدف المؤسســات والمســؤولين 

الشــرعيين فــي الــدول المســتقلة.
يعــد  االخيــر  الحظــر  أن  المتحــدث  وأكــد 

انتهــاكا صارخــا للقــرار الدولــي 1331 وبالتالــي علــى 
المجتمــع الدولــي أن يُخضــع اميــركا للمســاءلة 

علــى هــذه الخروقــات الكبيــرة.
واشــار موســوي الــى أن الواليــات المتحــدة ومــن 
خــالل هــذه االجــراءات تتجاهــل ادبيــات العــرف والقانــون 
الدولــي، وتســتهدف االفــراد والمؤسســات بالحظــر االمــر 

الــذي ينعكــس ســلبا علــى أمــن المنطقــة.

مــن جهــة اخــرى اعــرب موســوي عن اســتغرابه 
النقيــاد اوروبــا للوبــي الصهيونــي متســائال عــن 
فــي  االســتفتاء  تنفيــذ  مــن  خشــيتهم  ســبب 

الفلســطينية. االراضــي 
وقــال موســوي فــي تغريــدة نشــرها علــى موقــع 
ــاد  ــذا اإلنقي ــر« : كل ه ــي »تويت ــل االجتماع التواص
األوروبــي للوبــي الصهيونــي مثيــر لالســتغراب، 
ولمــاذا يجــب ان يتخوفــون مــن تنفيــذ االســتفتاء 

ــي االراضــي الفلســطينية؟ ف
كمــا انتقــد متحــدث الخارجيــة العجــز االوروبــي 
لحقــوق  الصهيونيــة  االنتهــاكات  مواجهــة  فــي 
تغريدتــه:  فــي  وكتــب  الفلســطيني  الشــعب 
ــا اثبتــت تاريخيــا فشــلها فــي كبــح انتهــاكات  اوروب
ــي قمــع  ــة )يعن ــوق االممي ــي للحق ــان الصهيون الكي
الفلســطينيين وضــم اراضيهــم( تحــت يافطــة االمن 
االســرائيلي ولمــاذا يجــب ان يكونــوا متخوفيــن 
مــن اجــراء االســتفتاء كحــل اساســي للمشــكلة 

الفلســطينية؟.

اكــد  طهران-فــارس: 
لرئيــس  االول  النائــب 
اســحاق  الجمهوريــة 
جهانغيــري سياســة البالد 
تحســين  فــي  المبدئيــة 
مــع  العالقــات  وتعزيــز 
خاصــة  الجــارة  الــدول 
تطويــر  واعتبــر  العــراق 
هــذه العالقــات مــن شــانه 
ــوازن  ــات والت ــيخ الثب ترس
فــي العالقــات فــي اطــار 
الــدول،  جميــع  مصالــح 

معلنــا اســتعداد ايــران لتزويــد العــراق بخبراتهــا فــي 
كورونــا. فيــروس  مكافحــة  مجــال 

ــس  ــع رئي ــس م ــوم الخمي ــي ي ــال هاتف ــالل اتص وخ
ــري: ان  ــال جهانغي ــوزراء العراقــي مصطفــى الكاظمــي ق ال

الجمهوريــة االســالمية تؤكــد دومــا علــى دعــم االســتقالل 
والســيادة الوطنيــة ووحــدة االراضــي واالســتقرار السياســي 

فــي العــراق وعودتــه الــى اداء دوره االقليمــي.
واكــد بــان تواجــد القــوات االجنبيــة مــن شــانه ان يــؤدي الــى 
تصعيــد التوتــر فــي المنطقــة وقــال، لحســن الحــظ ان البرلمــان 

العراقــي صــوّت بفطنــة وذكاء لصالــح خــروج القــوات االجنبيــة.
فــي  اكثــر  تزعــزع  االمــن  ان  الــى  واشــار 
المنطقــة بعــد اغتيــال قــادة المقاومة الشــهيد قاســم 
ســليماني والشــهيد ابــو مهــدي المهنــدس واضــاف، 
ان تنميــة وتطويــر العالقــات بيــن طهــران وبغــداد 

ــة.   ــي المنطق ــن واالســتقرار ف ــم االم ــه دع يمكن
وفــي جانــب اخــر مــن تصريحــه قــال جهانغيــري، اننــا 
نواجــه فــي الظــروف الراهنــة تحديــات مختلفــة مثــل مــرض 
تقريبــا  العالــم  دول  لجميــع  مشــاكل  خلــق  الــذي  كورونــا 
ولحســن الحــظ ان حكومــة وشــعب العــراق حققــا مــن خــالل 
اتخــاذ سياســات مناســبة نجاحــات جيــدة فــي الســيطرة علــى 

ــا. ــروس كورون البقية على الصفحة7في

طهران-فارس:-اكــد الرئيــس حســن روحانــي 
ــرا  ــدأ »القــدس عاصمــة فلســطين«، معتب ــى مب عل
يــوم القــدس العالمــي رمــزا لثبــات ووحــدة وتالحــم 
المســلمين فــي الدفــاع عــن االهــداف االســالمية.

واعتبــر الرئيــس روحانــي اقامــة مراســم نصــرة 
ــرة  ــة االخي ــي الجمع ــوم ف الشــعب الفلســطيني المظل
مــن شــهر رمضــان المبــارك، ســنة حســنة باالســم 
المبــارك »يــوم القــدس« ورمــزا لثبــات ووحــدة وتالحــم 

ــداف االســالمية.   ــن االه ــاع ع ــي الدف المســلمين ف
واكــد رئيــس الجمهوريــة بــان الشــعب االيرانــي 
االبــي والواعــي كان علــى الــدوام رائــدا للحــركات 
التوعويــة اســتلهاما مــن اهــداف الثــورة وتاكيــدات 
االمــام الراحــل )رض( فــي نصــرة الشــعوب المظلومــة 
االعــزل  الفلســطيني  الشــعب  خاصــة  العالــم  فــي 
»ومادامــت قلوبكــم ايهــا الشــعب االيرانــي المتواجــد 
فــي الســاحة دومــا متصلــة ببحــر التعاليــم االســالمية 
والثوريــة فــان الكفــاح ضــد الظالميــن والدفــاع عــن 

سيســتمر،  المظلوميــن 
الحمــاس  هــذا  الن  ذلــك 
نابعــان  االرادة  وهــذه 
عاشــوراء  مدرســة  مــن 

والملهمــة«. االشــراقية 
رغــم  انــه  وصــرح 
عــدم توفــر امكانيــة اقامــة 
عــن  الدفــاع  مراســم 
الفلســطيني  الشــعب 
ضــوء  فــي  حضوريــا 
الظــروف الراهنــة وضــرورة 
البروتوكــوالت  التــزام 

الصحيــة )للوقايــة مــن فيــروس كورونــا( »اال ان المهــم 
والــذي يمنــح قضيــة فلســطين وتحريــر القــدس عمقــا 
ومعنــى ويثيــر الرعــب والهلــع فــي قلــوب غاصبــي قبلة 
ــة  ــى، هــو الحضــور المعنــوي وصالب المســلمين االول
االرادات الطامحــة لتحريــر القــدس الشــريف والتــي ال 
يســاورها ادنــى شــك فــي النصــرة االلهيــة فــي تحريــر 

المحتلــة«. االراضــي 
ــم  ــوم العظي ــذا الي ــي ه ــس روحان ــا الرئي وحيّ
والمصيــري ووحــدة وتضامــن الشــعب االيرانــي فــي 

هــذا اليــوم المهــم خاصــة فــي المرحلــة الحساســة 
الراهنــة التــي يســعى فيهــا االســتكبار العالمــي 
والتهديــدات  الحظــر  اجــراءات  مــن  بسلســلة 
ــاط  ــة، الثب ــالق الحــرب االقتصادي ــانية واط الالانس
تحقيــق  امــام  العقبــات  وخلــق  الشــعب  همــم 

واالســالمية. الوطنيــة  االهــداف 
وقــال، اننــي اؤكــد مــرة اخــرى علــى المبــدأ غيــر 
القابــل للتغييــر وهــو »القــدس عاصمــة فلســطين« 
حليــف  هــو  النهائــي  االنتصــار  ان  والشــك 

والصابريــن. المجاهديــن 

وزارة  اعتبــرت  العربــي:-  كيهــان   - طهــران 
الخارجيــة االيرانيــة خطــوة ضــم الضفــة الغربيــة 
لالراضــي المحتلــة بانــه سيشــعل نــار الغضــب 
ــان الشــعب  ــت ان حرم واالحتجــاج العالمــي واعلن

الفلســطيني مــن ارضــة أمــر مرفــوض .
واعلنــت الخارجيــة فــي تغريــدة علــى تويتــر 
الصهيونــي  والكيــان  اميــركا  محــاوالت  عقــب 
لضــم الضفــة الغربيــة الــى االراضــي المحتلــة مــن 
قبــل هــذا الكيــان وقــال ان الهــدف األمريكــي-

اإلســرائيلي الشــرير بضــم الضفــة الغربيــة يواجــه 
ــة«. ــات عالمي احتجاج

اتخــاذ خطــوة  ان  التغريــدة  هــذه  فــي  وجــاء 
الغضــب  لنــار  اشــعال  هــو  االتجــاه  هــذا  فــي 

. العالميــة  واالحتجاجــات 
الشــعب  حرمــان  ان  الخارجيــة:  وذكــرت 

مرفــوض.  أمــر  ارضــة  مــن  الفلســطيني 
الصهيونــي  العــدو  كيــان  وزراء  رئيــس  وكان 
ومحادثــات  مناقشــات  أن  اعلــن  ياهــو«  »نتــن 
ــوزراء حــول ضــم الضفــة الغربيــة وغــور  مجلــس ال
ــة ســتبدأ فــي يوليــو. األردن الــى األراضــي المحتل

وبموجــب هــذه الخطــة، ســيتم ضــم جميــع 
الضفــة  فــي  الصهيونيــة  المســتوطنات  مناطــق 
الغربيــة إلــى أجــزاء أخــرى مــن فلســطين المحتلــة، 
والتــي تشــكل حوالــي 30 فــي المائــة مــن إجمالــي 

ــة . ــة الغربي ــاحة الضف مس

طهران-ارنــا:- اكــد ســفيرنا فــي بروكســل غــالم 
حســين دهقانــي بــان االتحــاد االوروبــي يمكنــه 
الوقــوف امــام الســلوك االميركــي الــذي يشــكل 

تهديــدا للقوانيــن الدوليــة واالمــن العالمــي.
صــرح  نيــوز«  »يــورو  قنــاة  مــع  حــوار  وفــي 
االتفــاق  بانهيــار  ترغــب  ال  ايــران  بــان  دهقانــي 
النــووي، معربــا عــن املــه بــان ال يمــدد مجلــس 
ايــران  االمــن الدولــي الحظــر التســليحي علــى 

اميــركا. ضغــوط  تحــت 
االتحــاد  بــان  تعتقــد  مازالــت  ايــران  ان  واضــاف، 
االوروبــي يمكنــه الوقــوف امــام ممارســات اميــركا الالقانونيــة 
وســلوكياتها المهــددة للقوانيــن الدوليــة واالمــن العالمــي.

وقــال، ان ايــران ال ترغــب بانهيــار االتفــاق النــووي 
شــريطة ان تنفــذ الــدول االخــرى التزاماتهــا فــي اطــاره.
ــا  ــركا النه ــا بامي ــغل لن ــا ال ش ــال، انن ــع قائ وتاب
خرجــت مــن االتفــاق النــووي ولكــن لــو نفــذ بقيــة 
االعضــاء التزاماتهــم فباالمــكان انقــاذه وان يكــون 
ــم  ــي ت ــان االهــداف الت ــد ب ــاون ونعتق اساســا للتع

ــق.     ــة للتحق ــة قابل ــن البداي ــا م ــط له التخطي
ولفــت الــى ان اميــركا لــم تفــرض الحظــر فقــط 
علــى ايــران بــل تضغــط علــى الــدول االخــرى ايضــا 

لفــرض الحظــر علــى ايــران.

واشــار الــى خــروج اميــركا مــن االتفــاق النــووي واكــد 
ال معنــى لقولهــا بانهــا يمكنهــا االســتفادة مــن القــرار 2231 
لتمديــد الحظــر التســليحي علــى ايــران الن االتفــاق 

والقــرار مترابطــان وال ينفــكان عــن بعضهمــا بعضــا.
واعتبــر ان التفــاوض مــع اميــركا غيــر وارد نظــرا 
لســلوكياتها وممارســاتها وفرضهــا الحظــر والضغــوط، 
ــة اخــرى  ــران فقــط بــل اي دول مؤكــدا بانــه ليــس اي
لــن ترضــى بخــوض المفاوضــات فــي مثــل هــذه 

ــوط. ــر والضغ ــة والحظ ــر المتكافئ الظــروف غي
وحــول توقعــات ايــران مــن اوروبــا اكــد بانــه عليهــا 
ابــداء رد الفعــل الجــاد ازاء ســلوكيات اميــركا وقــال، ان 
الجميــع ينتظــر مــن االتحــاد االوروبــي ابــداء رد الفعــل 
لكننــا لــم نــر مثــل هــذا االمــر لغايــة االن، ففــي الــكالم 

كانــت اوروبــا جيــدة لكنهــا لــم تكــن كذلــك عمليــا.   
وفــي الــرد علــى ســؤال ان اســتمرت التهديدات 
االميركيــة ضــد ناقــالت النفــط االيرانيــة المتجهــة 
الــى فنزويــال قــال، ان االمــر يتعلــق بســلوك اميــركا 
وبطبيعــة الحــال فقــد اثبتنــا نحــن مــن قبــل باننــا 
نبــدي ردود الفعــل المناســبة تجــاه اي اجــراء يــؤدي 

الــى تضييــع حــق ايــران.

الســلطة  رئيــس  اعتبــر  طهران-فــارس: 
حصــول  رئيســي  ابراهيــم  اهلل  آيــة  القضائيــة 
الشــعب الفلســطيني علــى كامــل حقوقــه بانــه هــو 
الشــرط االســاس الســتتباب الســالم الدائــم، معلنــا 
ــوق  ــة هــذه الحق ــي لمتابع اســتعداد القضــاء االيران
والبــت فــي جرائــم واعتــداءات الكيــان الصهيونــي 

فــي المحافــل الوطنيــة والدوليــة.
وفــي رســالة وجههــا رئيــس الســلطة القضائيــة 
آيــة اهلل ابراهيــم رئيســي الــى نظرائــه فــي الــدول 

القــدس  يــوم  لمناســبة  االســالمية 
العالمــي، اشــار الــى محــاوالت اميــركا 
علــى  االوروبيــة  الحكومــات  وبعــض 
االحتــالل  لمواصلــة  عقــود   7 مــدى 
والخــداع،  والقــوة  بالمــال  الصهيونــي 
المصيــر«  تقريــر  »حــق  علــى  واكــد 
معتبــرا  شــعب،  الي  يُنكــر  ال  كحــق 
ــدس  ــا للق ــي تثبيت ــدس العالم ــوم الق ي
عاصمــة ابديــة لفلســطين مــن البحــر 

الــى النهــر.   
وصــرح رئيــس الســلطة القضائيــة بــان »المقاومــة« 
هــي مبــادرة الشــعب الفلســطيني لالســتمرار فــي 

البقية على الصفحة7حياتــه،

االمام الخامنئي وخطاب يوم القدس العالمي 
فــي خطابــه التاريخــي بمناســبة يــوم القــدس العالمــي امــس الجمعــة 28 رمضــان 1441 ، اكــد قائــد 
الثــورة االســالمية المعظــم ســماحة آيــة اهلل الســيد علــي الخامنئــي )ان النضــال مــن اجــل فلســطين 
جهــاد فــي ســبيل اهلل وفريضــة اســالمية الزمــة( مشــددا علــى )ان هــذا النضــال هــو مســألة انســانية 

اكيــدة وان حصــر القضيــة باالطــار الفلســطيني هــو خطــأ فــادح(.
ــم البشــرية  ــي الجرائ ــي العصــر الحاضــر ال توجــد ف ــه ف ــال )ان ــد قائ ــام القائ وصــرح ســماحة االم

ــا(. ــة تضاهــي حجــم اغتصــاب فلســطين وتشــريد اهله جريم
ــوم القــدس؛  ــد ذكــرى ي ــة لتخلي ــج الجوهري ــان مــن المهــم القــول ان احــدى النتائ ممــا مضــى ف
ــر مــن 72  ــة اكث ــة الصــراع االســالمي ـ الصهيونــي طيل ــر حاســم فــي عملي ــود المقاومــة كأث هــو صع
عامــا شــهدت فيهــا القضيــة الفلســطينية الكثيــر مــن التحــوالت والمنعطفــات، ولكــن مســيرة الجهــاد 

ــات واالالعيــب االســتكبارية. ــى فــي خضــم التحدي والمقاومــة بقيــت هــي الصــوت االعل
ــن ألحــق بالشــعب  ــظ الثم ــالل الغاصــب فشــال باه ــع االحت ــرت مســيرة التســوية م ــك اظه ــل ذل ــي مقاب ف
الفلســطيني واالمــة االســالمية خســائر جســيمة ماديــة ومعنويــة، وهــو مــا يســتدعي اخــذ العبــرة والتجربــة مــن 
االنخــراط فــي دهاليــز المفاوضــات العقيمــة التــي قامــت اميــركا واوروبــا برعايتهــا خــالل الحقبــة الماضيــة والتــي 
كان مــن نتائجهــا صفقــة القــرن المشــؤومة التــي اباحــت كل شــيء للعــدو الصهيونــي الغاصــب وزعمائــه القتلــة.

فــي هــذا المجــال اوضــح ســماحة قائــد الثــورة )ان المحادثــات مــع الواليــات المتحدة والــدول الغربية 
هــي تجربــة مــرة وخاســرة فــي القضيــة الفلســطينية ذلــك ان الهــدف مــن زرع الكيــان الصهيونــي هــو 

ايجــاد قاعــدة دائمــة للغــرب فــي غــرب آســيا(.
ــي  ــوق االســرائيلي ف ــن التف ــل ع ــا قي ــدا م ــرة ج ــة كبي ــة النضــال وبدرج ــد قوضــت مســيرة المقاوم لق
ــي حــرب تمــوز 2006،  ــة ف ــرى مذل ــات قاصمــة ولهزيمــة كب ــي لضرب ــان الصهيون ــد تعــرض الكي ــة وق المنطق
جعلتــه يعيــش انكماشــا متزايــدا فــي مقابــل اســتكبار وتغطــرس طــال امدهمــا نتيجــة هرولــة المتخاذليــن 

ــي فلســطين والقــدس الشــريف. ــع غاصب ــع المشــينة م ــات التطبي باتجــاه طــاوالت االستســالم وفعالي
وقــد اشــاد ســماحة قائــد الثــورة بــدور المقاومــة وتنامــي نفوذهــا مؤكــدا علــى )ان المقاومــة اربكــت الكيــان 
الصهيونــي اربــاكا شــديدا حتــى اصبحــت العوائــق امامــه اصعــب فأصعــب( مشــيرا الــى )ان تطــورات االوضــاع 

فــي ســاحة الصــراع اظهــرت بــان جبهــة المقاومــة تــزداد قــوة وان جبهــة االســتكبار آخــذة بالضعــف(.
ان ســماحة االمــام الخامنئــي )دام ظلــه( يطالــب االمــة االســالمية كافــة بــان تعيــش التعبئــة العامــة 
لمواكبــة الجهــاد المقــدس الــذي تمارســه المقاومــة فــي اكثــر مــن جبهــة ، محــذرا االمــة فــي الوقــت 
ــادي الشــعوب االســالمية وهــي مســؤولة عــن  ــا تع ــة النه ــوى الغربي ــى الق ــاد عل ــن االعتم نفســه م
ــاءه فــي فلســطين ولبنــان ودول عربيــة اخــرى، مؤكــدا ســماحته  الكــوارث والمجــازر التــي طالــت ابن
علــى )ان العــدو الصهيونــي ال يمكــن الحديــث معــه اال مــن خــالل القــوة وان المقاومــة التــي جســدتها 

حركتــا حمــاس والجهــاد االســالمي الــى جانــب حــزب اهلل، قــد اتمــت الحجــة علينــا(.
ــدا لالمتيــن االســالمية  ــر تهدي ــان »اســرائيل« ليســت العــدو االكث ــد ف ومــن وجهــة نظــر الســيد القائ
والعربيــة، فقــد شــبهها ســماحته )بانهــا الجائحــة التــي لــن تبقــى وســيتم القضــاء عليهــا( مؤكــدا )ان هــدف 

الجهــاد هــو تحريــر االرض الفلســطينية مــن البحــر الــى النهــر وعــودة الفلســطينيين الــى ارضهــم(.
ــد مــن االتحــاد والتضامــن والوعــي  ــى مزي ــا نكــون ال ــا احــوج م ــك يجعلن ــى ذل لكــن الوصــول ال
ــه  ــش اتعــس ســنوات حيات ــي يعي ــان الصهيون ــان الكي ــن ب ــر واليقي ــرات بوضــوح اكب ــراءة المتغي وق
بعدمــا كان قــد طغــى متمــردا علــى كل القوانيــن الدوليــة واالنســانية، ولكنــه غــدا اليــوم متخبطــا فــي 

ــه الفــزع والخــوف مــن كل جانــب. ســلوكياته ويســيطر علي
ــدو  ــد الع ــلح ض ــاح المس ــم الكف ــا تدع ــى انه ــرارا عل ــرارا وتك ــدت م ــالمية اك ــة االس ان الجمهوري
الصهيونــي وهــي تضــع امكاناتهــا تحــت تصــرف المجاهديــن الفلســطينيين النــزال الضربــات الماحقــة 
بــه، وقــد قدمــت كبــار الشــهداء وعلــى رأســهم الشــهيد الفريــق قاســم ســليماني فــي هــذا الطريــق، 
وقــد اكــد ســماحة االمــام الخامنئــي ان يــوم القــدس العالمــي ســيكون لــه الــدور الفاعــل كمــا هــو اليــوم 
فــي دعــم المقاومــة والفعاليــات الجماهيريــة الهادفــة الــى تضييــق الخنــاق علــى الصهاينــة وطردهــم 

وتحريــر فلســطين مــن احتاللهــم. 


