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السبت 11 ذو الحجة ، 1441 هـ ق 11 مرداد 1399 هـ ش، 1 آب 2020مالعدد )10459( السنة االربعون

في برقيات لنظرائه بالدول اإلسالمية..

جهانغيري يبارك بحلول 
عيد االضحى المبارك

طهــران- ارنــا:- بعــث النائــب األول لرئيــس 
ــة  ــات منفصل ــري برقي ــة اســحاق جهانغي الجمهوري
الــى نظرائــه فــي الــدول االســامية ، هنأهــم فيهــا 

ــارك . ــد االضحــى المب ــول عي بحل
ووصــف جهانغيــري هــذا العيــد بأنــه مظهــر 
األمــر  مقابــل  فــي  الخالصــة  والعبوديــة  الطاعــة 
للشــعوب  والرفعــة  الســعادة  متمنيــا  االلهــي، 

االســامية.
كمــا أعــرب جهانغيــري عــن أملــه فــي أن يعــم 
ــر  ــر فأكث ــامية أكث ــدول االس ــام ال ــم والس التاح
الــذي  كورونــا  فيــروس  علــى  القضــاء  يتــم  وان 
ذلــك  كل  يتحقــق  وان   ، البشــرية  منــه  تعانــي 
ــود كل  ــر وبهمــة وجه ــد الكبي ــي رحــاب هــذا العي ف

العالــم االســامي. الحكومــات وعلمــاء 

لن نسمح الي معتد بالتعرض للبالد..

موسوي: سياسة ايران تعتمد ازالة التوتر وارساء االمن واالستقرار في المنطقة

في الخليج الفارسي ومضيق هرمز..

حرس الثورة االسالمية يعلن انتهاء مناورات 
"الرسول االعظم )ص("  بنجاح

مهنئا نظرائه بمناسبة عيد االضحى المبارك..

قاليباف: الكيان الصهيوني يستغل ظروف مواجهة 
كورونا لضم اجزاء من ارض فلسطين

تخت روانجي: االتفاق النووي ملحق بالقرار 
االممي 2231

نيويــورك- ارنــا:- صــرح ســفير ومندوبنــا الدائــم لــدى منظمــة االمــم المتحــدة مجيــد تخــت روانجــي 
بــان االتفــاق النــووي ملحــق بالقــرار 2231 الصــادر عــن مجلــس االمــن الدولــي.

ــم  ــى مزاع ــر" ردا عل ــي "تويت ــل االجتماع ــع التواص ــى موق ــه عل ــدة ل ــي تغري ــي ف ــت روانج ــب تخ وكت
ــي  ــات المتحــدة تدع ــم المتحــدة: ان الوالي ــة االم ــه بمنظم ــة ل ــووي ال عاق ــاق الن ــان االتف ــن ب االميركيي
عبــر الدعايــة االعاميــة المحمومــة بــان االتفــاق النــووي ليــس لــه اي مكانــة قانونيــة فــي منظمــة االمــم 
المتحــدة اال ان االتفــاق النــووي ملحــق باقــرار 2231 الصــادر عــن مجلــس االمــن الدولــي وهنالــك مســؤوليات 

قانونيــة ملقــاة علــى عاتــق الواليــات المتحــدة لتنفيــذ كليهمــا.
ــووي اال ان  ــاق الن ــذ االتف ــع االعضــاء دعــم تنفي ــب مــن جمي ــرار 2231 تطل واضــاف: ان المــادة 2 مــن الق

ــركا تتنصــل مــن مســؤوليتها. امي

رئيس االركان يهنئ نظراءه في الدول 
االسالمية بعيد االضحى المبارك

طهران-ارنــا:- بعــث رئيــس االركان العامــة للقــوات 
ــة الــى  ــواء محمــد باقــري، برقيــات منفصل المســلحة الل
رؤســاء اركان القــوات المســلحة فــي الــدول االســامية، 

هنأهــم فيهــا بحلــول عيــد االضحــى المبــارك.
وقــدم اللــواء باقــري فــي هــذه البرقيــات خالــص التهنئة 
عيــد  لمناســبة حلــول  االســامية  الــدول  فــي  لنظرائــه 
االضحــى المبــارك واضــاف: ال شــك ان الحــج ومناســكه 
االلهيــة، التــي هــي تجســيد للوحــدة والمــودة والتاحــم 
واالنســجام بيــن االمــة االســامية فــي أداء فريضــة فريــدة، 
تعــد فرصــة ســانحة إلدراك المعــارف القرآنيــة والتعاليــم 
النبويــة والتعــرف علــى قضايــا ومصائــب العالــم االســامي 
خاصــة فــي الظــروف الراهنــة حيــث يتعــرض المجتمــع 
ــد-19"  ــا المســتجد "كوفي ــة بمــرض كورون البشــري لإلصاب
وينبــه كل الــدول والحكومــات لضــرورة التعــاون واعتمــاد 

ــه. ــرة لمواجهت ــاءة والمؤث ــراءات البن االج
وجــدد رئيــس االركان التهنئــة بعيــد االضحــى 
لنظرائــه فــي القــوات المســلحة بالــدول االســامية، 
متمنيــا لهــم ولحكومــات وشــعوب دولهــم والقــوات 

المســلحة فيهــا النجــاح والســعادة واالزدهــار.

مستقبال السفير الباكستاني في طهران..

جهانغيري: على اسالم اباد الصدّ بحزم للتحركات االمنية ضد ايران

اجراءات اميركا العدائية االخيرة حمقاء وسخيفة..

واعظي: االتفاق النووي لن يستمر دون رفع 
حظر التسلح على إيران

ــاء الحظــر التســليحي  ــة ، الغ ــر محمــود واعظــي رئيــس مكتــب رئيــس الجمهوري ــا:- اعتب طهران-ارن
المهمــة  االلتزامــات  مــن  ايــران  علــى 
لاتفــاق النــووي ومــن دونــه لــن يســتمر 

االتفــاق.
لــه  تغريــدة  فــي  واعظــي  وكتــب 
االخيــرة  التحــركات  ان  "تويتــر"،:  علــى 
لفــرض  االميركييــن  للمســؤولين 
إرادتهــم علــى اعضــاء مجلــس االمــن 
ــد  ــاكا ألبســط قواع ــد انته ــي، ال تع الدول
المجتمــع الدولــي فقــط، بــل تعــد كذلــك 

الدولــي. للمجتمــع  السياســية  واإلرادة  الــرأي  الســتقالية  إهانــة 

اوباما يهاجم ترامب لطريقته 
في مواجهة المتظاهرين

هاجــم الرئيــس االمريكــي الســابق بــاراك أوبامــا 
ــا إرســال عناصــر مــن الشــرطة  ــد ترامــب، مدين دونال
وجهــود  ســلميين«  »محتجيــن  ضــد  الفدراليــة 
الســلطات »لمهاجمــة حــق تصويــت« األميركييــن.
ــه  ــات المتحــدة مواطني وناشــد أول رئيــس أســود للوالي
خــال تشــييع جــون لويــس احــد أهــم الشــخصيات فــي 
ــي  ــة، ف ــوق المدني ــوق اإلنســان الحق ــاع عــن حق ــة الدف حرك
أتانتــا المشــاركة فــي انتخابــات الثالــث مــن تشــرين الثاني/
نوفمبــر، معتبــرا أنهــا »أهــم اقتــراح فــي كثيــر مــن الجوانــب«. 
وقــال أوبامــا إنــه رغــم التقــدم المحــرز منــذ ســتينات القــرن 
الماضــي والــذي تميــز بالقمــع ضــد ناشــطين مثــل جــون 
ــة ترســل  ــا الفدرالي ــة حكومتن ــا رؤي ــزال بإمكانن لويــس، »ال ي
عمــاء الســتخدام الغــاز المســيل للدمــوع والهــراوات ضــد 

المتظاهريــن الســلميين«.

الشيخ قبالن يحذر من السقوط في مشروع 
الفتنة في لبنان

حــذر المفتــي الجعفــري فــي لبنــان الشــيخ احمــد قبــان مــن الســقوط فــي مشــروع الفتنــة والعــودة 
الــى الفتــن و االقتتــال الداخلــي.

ولفــت شــيخ قبــان  فــي خطبــة عيــد االضحــى امــس الجمعــة فــي بيــروت الــى ان عيدنــا اليــوم 
ــا منــذ نحــو 10 ســنوات ولــم تخمــد ونعانــي مــن افقــار  مغمّــس بالعــداوات والفتــن التــي تطــوق منطقتن
ــكار وتماســيح متعطشــة. ــان اســعار وســلع واحت ــة وحيت ــة اقتصادي ــان وســط أزم ــي لبن وحصــار شــامل ف
ورأى ان قصــة الحيــاد مســتحيلة وهــي غيــر ممكنــة علــى االطــاق، ولنبــادر الــى مصالحــة 
تســحب فتيــل التفجيــر مــن االميركــي، مشــيرا إلــى ان الفتنــة تبــدأ بالكلمــة وال تنتهــي بهــا ولذلــك 
أدعــو الجميــع إلــى عــدم الســقوط فــي مصيــدة المشــروع الدولــي اإلقليمــي الــذي يضيّــق الحصــار 
علــى بلدنــا ويحــول دون قيــام دولــة مدنيّــة التــي وحدهــا تجمعنــا وتحمينــا ألّن أيّ خطــأ فــي 

ــال. ــن واإلقتت ــى الفت ــودة إل ــي الع حســابات البعــض يعن

في شهر محرم

قريبا..االعالن عن التعليمات الخاصة باقامة 
مراسم العزاء الحسيني

طهران-ارنــا:- صــرح وزيــر الداخليــة عبدالرضــا رحمانــي فضلــي انــه ســيتم قريبــا االعان عــن التعليمات 
الخاصــة باقامــة مراســم العــزاء فــي ذكــرى استشــهاد ابــي عبــداهلل الحســين )ع( فــي شــهر محرم.

ــة  ــة واالجتماعي ــة األمني ــى هامــش اجتمــاع اللجن ــن عل ــح للصحفيي ــي فــي تصري ــال رحمانــي فضل وق
الفرعيــة المنبثقــة عــن اللجنــة الوطنيــة لمكافحــة كورونــا، انــه جــرى خــال االجتمــاع بحــث عــدة قضايــا 
بينهــا اقامــة مراســم شــهر محــرم الحــرام حيــث دُعــي خبــراء مختلــف الجهــات التنفيذيــة والصحيــة 

ــة. ــات الازم ــداد التعليم ــى اع ــة ال والعاجي

ملتقيا مفتي مسلمي بلغاريا..

سفيرنا لدى صوفيا: جعل الشيعة في مواجهة السنة 
والعرب في مواجهة ايران من اهداف االعداء

بلغراد-ارنا:- التقى سفيرنا في صوفيا محمد جواد رسولي، المفتي العام للمسلمين في بلغاريا مصطفى عليش حاجي.
وفــي هــذا اللقــاء ، اهــدى الســفير رســولي 500 نســخة مــن المصحــف الشــريف لمفتــي المســلمين فــي 

بلغاريــا، مهنئــا لمناســبة عيــد االضحــى المبــارك.
وقــال الســفير  رســولي، اننــا اليــوم نمــر بمرحلــة حساســة فــي التاريــخ حيــث يعتــزم الكيــان الصهيونــي واميــركا تمريــر مــا 
يســمى بـــ "صفقــة القــرن" وضــم اجــزاء مــن الضفــة الغربيــة للكيــان اللقيــط فــي ســياق قضــم المزيــد مــن اراضــي المســلمين 
ولكــن بفضــل البــاري تعالــى ووعــده وجهــاد المســلمين ســوف لــن يُســمح بحــدوث هــذا االمــر ومــن واجبنــا جميعــا فــي هــذه 

الظــروف ايصــال صــوت الشــعب الفلســطيني المظلــوم الــى اســماع العالــم.

سفيرنا لدى بغداد يلتقي وزيرة 
الهجرة العراقية

بغداد-إرنــا:- إلتقــى ســفيرنا لــدى العــراق، إيــرج 
ــذا  ــي ه ــن ف ــرة والمهجري ــرة الهج ــجدي، بوزي مس
البلــد، الســيدة إيفــان فائــق يعقــوب جابــرو ، وبحــث 

معهــا فــي المواضيــع ذات اإلهتمــام المشــترك.
ــز  ــاء ســبل تعزي ــان خــال اللق  وناقــش الجانب

ــن. ــن البلدي ــاون بي التع
وأعلنــت وزيــرة الهجــرة والمهجريــن العراقيــة 

ــران. ــارة إي ــن إســتعدادها لزي ع
وكان إجتمــع مســجدي ، مــع مستشــار األمــن 

البقية على الصفحة7الوطنــي العراقــي، قاســم األعرجــي.

البقية على الصفحة7

طهــران- ارنــا:- اعتبــر النائــب 
الجمهوريــة  لرئيــس  االول 
ترســيخ  جهانغيــري،  اســحاق 
المناطــق  فــي  والهــدوء  االمــن 
لتوســيع  ضــرورة  الحدوديــة 
العاقــات التجاريــة بيــن طهــران 
االخيــرة  مطالبــا  ابــاد؛  واســام 
لصــد  حازمــة  اجــراءات  باتخــاذ 
التحــركات االمنيــة ضــد ايــران.
ســفير  مــع  لقائــه  وفــي 
باكســتان لــدى ايــران رحيــم حيــات 

لاســتقرار  ارتياحــه  عــن  جهانغيــري  اعــرب  قريشــي، 
االمنــي المتزايــد علــى صعيــد الحــدود المشــتركة بيــن 
ايــران وباكســتان، قائــا: ان موقــف الجمهوريــة االســامية 
التحــركات  لكافــة  بحــزم  الصــد  فــي  متمثــل  االيرانيــة 

االمنيــة الحدوديــة ضــد باكســتان، ونتوقــع مــن الحكومــة 
لصــد  اجــراءات حازمــة  بدورهــا  تتخــذ  ان  الباكســتانية 

ايــران. االمنيــة ضــد  التحــركات 
ونــوه النائــب االول لرئيــس الجمهوريــة الــى ضــرورة 
االرتقــاء بمســتوى العاقــات التجاريــة واالقتصاديــة بيــن 

ــا ان تحقيــق هــذه االهــداف  ــاد؛ مبين طهــران واســام اب
يعتمــد علــى تعزيــز االمــن واالســتقرار والســام داخــل 

المناطــق الحدوديــة المشــتركة.
وفيمــا نــوه الــى الفــرص المتاحــة، بمــا فــي ذلــك 
التجــار  بيــن  التعــاون  لتوســيع  الســككية،  الطــرق 
واصحــاب القطــاع الخــاص فــي ايــران وباكســتان، دعــا 
جهانغيــري الــى وضــع ســتراتيجيات مشــتركة لتعزيــز 
ــة.   ــات الثنائي ــة العاق ــي تنمي دور القطــاع الخــاص ف
كمــا اعــرب عــن ارتياحــه العــادة النشــاطات داخــل 
الحــدود المشــترك بيــن ايــران وباكســتان، بعــد تعطيلها 
علــى  متمنيــا  كورونــا؛  فيــروس  تفشــي  مــن  للحــد 
مســؤولي البلديــن ببــذل الجهــود فــي اطــار التعليمــات 
الصحيــة والوقائيــة، للحــؤول دون توقــف النشــاطات 

ــد. ــة مــن جدي ــذ الحدودي ــي المناف ــة ف التجاري
الــى  وعلــى صعيــد اخــر، تطــرق جهانغيــري 
التطــورات االقليميــة وممارســات الكيــان الصهيونــي 
المظلــوم،  الفلســطيني  الشــعب  ضــد  الجائــرة 
فضــا عــن اخــر المســتجدات فــي العــراق وســوريا 
ــران  ــاون طه ــى تع ــدا عل ــان، مؤك وافغانســتان ولبن
و اســام ابــاد لمكافحــة الجماعــات االرهابيــة بــكل 
حــزم؛ وقــدم العــزاء الــى باكســتان حكومــة وشــعبا 
االرهابــي االخيــر بمدينــة  الحــادث  فــي ضحايــا 
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طهــران- مهــر:- اعلنــت  قــوات حــرس الثــورة عــن انتهــاء 
ــاورات »الرســول االعظــم )ص(« الـــ 14 فــي منطقــة الخليــج  من
الفارســي ومضيــق هرمــز بتنفيــذ كل الســيناريوهات المتصــورة 

وتحقيــق االهــداف المرســومة مــن قبــل بنجــاح.
عــن  للحــرس  العامــة  العامــة  العاقــات  واعلنــت 
انتهــاء منــاورات »الرســول االعظــم )ص(« الـ 14 المشــتركة 
بنجــاح بتحقيقهــا جميــع االهــداف المرســومة لهــا مســبقا 
وقالــت، ان هــذه المنــاورات التــي جــرت بمشــاركة القــوة 
فــي  الثــوري  للحــرس  الجوفضائيــة  والقــوة  البحريــة 
مضيــق  وغــرب  الفارســي  والخليــج  هرمــزكان  منطقــة 
هرمــز انتهــت بنجــاح مــع تحقيــق جميــع الســيناريوهات 
البــر  مجــاالت  فــي  العمانيــة  التركيبيــة  والتمرينــات 

والبحــر والجــو والفضــاء.
واوضحــت بانــه تــم خــال المنــاورات تنفيــذ تمرينــات 
ــخ  ــي اطــاق الصواري ــت ف ــة تمثل ــدة ومتنوع ــة معق عماني
الباليســتية مــن اعمــاق االرض وتدميــر منظومــات العــدو 
ــع  ــر القط ــاحل-بحر« لتدمي ــخ »س ــاق صواري ــة واط الراداري
البحريــة المعاديــة وتمريــن هجمــات الطائــرات المســيرة 

لحامــات  القيــادة  جســر  علــى 
وتمريــن  المعاديــة  الطائــرات 
البحريــة  القطــع  علــى  الســيطرة 
االنــزال  عميــات  بتنفيــذ  المعاديــة 
الجــوي واســتخدام صواريــخ »ســطح 

–بحــر«.    و«ســاحل  –ســطح« 
رســالة  البيــان  واعتبــر 
الصديقــة  للــدول  المنــاورات 
بالمحبــة  تمثلــت  بانهــا  والجــارة 
والســام والصداقــة المترافقــة مــع 
االقتــدار والصابــة الثوريــة واالمــن 
الجماعــي لــدول منطقــة الخليــج الفارســي، ورســالتها 
واليقظــة  الجهوزيــة  هــي  واالعــداء  االســتكبار  لــدول 
والصمــود مــن قبــل الشــعب االيرانــي والقــوات المســلحة 

االســامي. والوطــن  الثــورة  عــن  والمدافعــة 
ولــن  لــم  االســامية  الجمهوريــة  بــان  البيــان  واكــد 
تكــون البادئــة بــاي حــرب لكنهــا فــي اســتراتيجيتها الدفاعيــة 
تصــون اســتقال البــاد ووحــدة اراضيهــا وســيادتها ومصالحهــا 

الوطنيــة وتــرد ردا قاصمــا وحازمــا علــى اي عــدوان.

البقية على الصفحة7

طهــران- ارنــا:- هنــأ رئيــس مجلــس الشــورى اإلســامي 
محمــد باقــر قاليبــاف رؤســاء البرلمانــات والمجالــس فــي الــدول 

اإلســامية بمناســبة حلــول عيــد االضحــى المبــارك .
وفــي رســالة بعثهــا الــى رؤســاء البرلمانــات بهــذه 
الــذي  االبراهيمــي  الحــج  أن  قاليبــاف  أكــد  المناســبة 
هــو هديــة الهيــة كان دائمــا مظهــر الوحــدة والتاحــم 
الــدول  برلمانــات  وان   ، المســلمين  بيــن  واالنســجام 
االســامية باعتبارهــا مؤسســات شــعبية لهــا دور بــارز 
فــي تحقيــق الوحــدة واالنســجام فــي العالــم االســامي.
وذَكــر قاليبــاف بــأن الكيــان الصهيونــي يســتغل ظــروف 

انشــغال العالــم بمواجهــة فيــروس كورونــا ويعمــل كل مــا بوســعه 
لضــم اجــزاء مــن ارض فلســطين التاريخيــة فــي الضفــة الغربيــة 
ــى أن  ــت مض ــن اي وق ــر م ــروري اكث ــن الض ــون م ــي يك ، وبالتال
ــة الحساســة. ــوق الفلســطينية لتجــاوز هــذه المرحل ندعــم الحق
وتابــع قائــا : اننــي اغتنــم هــذه الفرصــة ألعلــن 
لتعزيــز  االســامي  الشــورى  مجلــس  اســتعداد 
التشــاور والتعــاون الشــامل بيــن الــدول االســامية 
البرلمانيــون  ، داعيــا لكــم بــدوام الموفقيــة ايهــا 

ــة. ــزة والكرام ــامية بالع ــة االس ولام

رشــت- ارنــا:- اكــد المتحــدث باســم الخارجيــة 
االســامية  الجمهوريــة  بــان  موســوي  عبــاس 
بالتعــرض  معتــد  الي  تســمح  لــن  االيرانيــة 

والبحريــة. والجويــة  البريــة  لحدودهــا 

*استراتيجية الجمهورية االسالمية هي مد يد 

الصداقة دوما لدول المنطقة

*امن المنطقة لن يتحقق دون مشاركة دولها هذا 

االمر ال يروق للقوى الكبرى

*ايران انتهجت سياسة المقاومة القصوى باالعتماد 

على مصادرها الداخلية
ــي  ــاء انزل ــة مين ــي منطق ــده ف ــي عق ــر صحف ــي مؤتم وف
الحــرة بمحافظــة كيــان يــوم الخميــس أشــار موســوي الــى 
ان الجمهوريــة االســامية كقــوة اقليميــة يهمهــا امــن واســتقرار 
ــق  ــن يتحق ــة ل ــال: ان امــن المنطق ــدوام، وق ــى ال ــة عل المنطق
دون مشــاركة وتعــاون دولهــا وبطبيعــة الحــال فــان هــذا االمــر ال 

يــروق للقــوى الكبــرى التــي دخلــت الــى المنطقــة.
التوتــر  ازالــة  تريــد  ايــران  ان  الــى  واشــار 
ومعالجــة ســوء الفهــم مــع جميــع الــدول خاصــة 
االســامية منهــا واضــاف، اننــا نعتقــد بــان الشــروخ 
االعــداء  يســتغلها  الخافــات  بســبب  الحاصلــة 

الصهيونــي. الكيــان  ومنهــم 
واضــاف، ان الوحــدة امــر اســتراتيجي للجمهوريــة 
لــدول  دومــا  الصداقــة  يــد  تمــد  التــي  االســامية 

المنطقــة ومــن المؤكــد انــه لــو ارادت دول المنطقــة 
االســتقرار واالزدهــار والســام فــي المنطقــة فانهــا لــن 

ــران. ــن اي ــق افضــل م ــى صدي ــر عل تعث
ــة  ــان الجمهوري ــة ب ــد المتحــدث باســم الخارجي واك
القصــوى  المقاومــة  اســتراتيجية  تنتهــج  االســامية 

القصــوى. االميركيــة  الضغــوط  مخطــط  الجهــاض 
انتهجــوا  قــد  االميركييــن  ان   ، موســوي  وقــال 
الجمهوريــة  ضــد  القصــوى  الضغــوط  سياســة 
وانتهجــت  ذلــك  علــى  اعتــادت  التــي  االســامية 
بالمقابــل سياســة المقاومــة القصــوى باالعتمــاد علــى 
مصادرهــا الداخليــة العظيمــة واصدقائهــا فــي المنطقــة 
الجهــاض  االســتراتيجية  بهــذه  وتســعى  والعالــم 

االميركــي. البقية على الصفحة7المخطــط 

ايران عصية على الحظر االستكباري
ــد  ــبة عي ــه بمناس ــي كلمت ــه( ف ــي )دام ظل ــام الخامنئ ــامية االم ــورة االس ــد الث ــد قائ اك
االضحــى المبــارك )10 ذي الحجــة 1441( ان الحظــر االســتكباري المفــروض علــى الجمهوريــة 
ــة  ــة والتقني ــا العلمي ــر قدراته ــاد تطوي ــاح للب ــران وات ــى اي ــا عل االســامية انعكــس ايجابي

ــر. ــة النظي ــة بانجــازات منقطع والدفاعي
لقــد اســهمت العقوبــات االميركيــة والغربيــة فــي تفجيــر الطاقــات الكامنــة لــدى علمائنــا 
ــات والمكاســب  ــق االبداع ــرص لتحقي ــى ف ــوا الحظــر ال ــن حول ــا الذي ــا ومتطوّعين وكوادرن
وبمــا فــاق كل التوقعــات واجهــض جميــع المخططــات االســتكبارية التــي لــم تنقطــع حلقاتهــا 

منــذ انتصــار الثــورة االســامية عــام 1979 والــى يومنــا هــذا.
االمــام الخامنئــي اعتبــر ان الحظــر االميركــي جريمــة كبــرى يتعيــن التصــدي لهــا عبــر 
اعتمــاد االقتصــاد المقــاوم الــذي يســتدعي تكاتــف الشــعب والحكومــة والقــوات المســلحة 
ــن  ــّلل الوه ــمح بتس ــة ال تس ــة دقيق ــا ادارة تنفيذي ــود وادارته ــر كل الجه ــب تضاف ــى جان ال
واالستســام اليهــا، فالجمهوريــة االســامية هــي اليــوم دولــة تتمتــع بجميــع الكفــاءات 
ــي  ــودي ف ــش ال ــام والتعاي ــر والس ــة للخي ــرى المحب ــوى الكب ــاف الق ــي مص ــدرات وف والق

هــذا العالــم.
االهــم مــن كل هــذا حســب خطــاب ســماحة قائــد الثــورة االســامية هــو صابــة موقــف 
الشــعب االيرانــي المؤمــن الــذي برهــن علــى انــه صبــور وجلــد ومجاهــد وذو بصيــرة وقــد 
خبــر الســلوكيات االميركيــة والغربيــة طيلــة العقــود الماضيــة ولكنــه خــرج منهــا اعظــم صبــرا 
ــواع الحظــر االســتكباري  ــه احــال ان ــى هــذا االســاس فان ــوى ارادة وامضــى عزيمــة، وعل واق
ــوب  ــاح وجعلهــا حســرة فــي قل ــة االمــد الــى ادراج الري ــرة االمــد والمتوســطة والطويل القصي

اعــداء ايــران واالســام.
قائــد االمــة اشــار فــي كلمتــه الــى النتائــج التــي توصلــت اليهــا مراكــز االبحــاث االميركيــة 
واالوروبيــة ومفادهــا ان الحظــر لــم يحقــق اهدافــه المبتغــاة حيــث اكــد ســماحته علــى )ان 
ــح شــعبنا(  ــور تســير لصال ــة وان االم ــي قوي ــار الحظــر ســيهزم الن ارادة الشــعب االيران تي
منوهــا بمعنوياتــه العاليــة .وازاء ذلــك حــذر ســماحته مــن االنخــداع بالرســائل الغربيــة 
الداعيــة الــى التفــاوض وتراجــع الجمهوريــة االســامية عــن المنجــزات والمكاســب الضخمــة 
التــي حققتهــا بالتــزام االكتفــاء الذاتــي واالعتمــاد علــى عقولنــا الخاقــة التــي عــززت قــدرات 

البــاد وصانــت للشــعب الصابــر عزتــه وكرامتــه ومقدراتــه بيــن امــم العالــم.
تركيــز ســماحة االمــام الخامنئــي علــى تعامــل صنــاع القــرار فــي الواليــات المتحــدة مــع 
مواطنيهــم انطاقــا مــن الدنــاءة والعنصريــة والقســوة، لدليــل علــى عمــق االزمــة النفســية 
ــاد  ــي ايج ــادي ف ــي واالقتص ــا السياس ــل نهجه ــة وفش ــارة الغربي ــا الحض ــي منه ــي تعان الت

ــا. ــول لمجتمعاته حل
ــود بالضــرر  ــاره يع ــط باعتب ــى وجــوب فصــل االقتصــاد عــن النف ــد شــدد عل ــام القائ االم
علــى الشــعب داعيــا الــى التــزام االقتصــاد المقــاوم واالعتمــاد علــى امكاناتنــا الذاتيــة، رافضــا 
اي تفــاوض مــع اميــركا النهــا ال تريــد الخيــر للجمهوريــة االســامية، وهــي لــم تتوقــف ابــدا 
عــن خلــق المشــاكل المتتاليــة اليــران وهــي تحلــم فــي تدميــر الجمهوريــة االســامية يومــا 
النهــا دولــة عصريــة حققــت مراتــب التقــدم بخطــوات جبــارة ، وهــي اليــوم مــاذ جميــع قــوى 

المقاومــة والتحــرر فــي مقارعتهــا االســتكبار العالمــي والصهيونيــة الغاصبــة.
صفــوة القــول: لقــد اختــارت ايــران طريــق االســتقال والعــزة والســيادة الناجــزة وقدمــت 
تضحيــات كبــرى وشــهداء عظمــاء فــي هــذا الســبيل وهــي لــن تتخلــى عــن ذلــك مهمــا اســتمرت 

ــى. ــإذن اهلل ســبحانه وتعال ــا ب ــوط وســتنتصر عليه الضغ


