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األحد 1 ربيع األول ، 1442 هـ ق  27 مهر 1399 هـ ش، 18 تشرين األول 2020مالعدد )10521( السنة االربعون

مع انتهاء الحظر االممي..

ممثلية ايران لدى األمم المتحدة: مستعدون لبدء شراء وبيع األسلحة مع أصدقائنا
الريجاني: امن وعزة ورفعة البالد 

رهن بتضحيات الشهداء
الثــورة  قائــد  مستشــار  اعتبــر  طهران-ارنــا:- 
ورفعــة  وعــزة  امــن  علــي الريجانــي،  االســامية 

الشــهداء. بتضحيــات  رهنــا  البــاد 
جــاء ذلــك فــي اتصــال هاتفــي اجــراه الريجانــي 
عــن  المدافعيــن  الشــهداء  مــن  عــدد  اســر  مــع 
الذيــن  )ع(  البيــت  اهــل  ومراقــد  المقدســات 
استشــهدوا قبــل 4 اعــوام فــي منطقــة خــان طومــان 
فــي ســوريا واعيــدت رفاتهــم الــى البــاد اخيــرا.
ــة عــزى الرئيــس  وفــي هــذه االتصــاالت الهاتفي
اســر  االســامي  الشــورى  لمجلــس  الســابق 
ــاد رهــن  ــة الب ــزة ورفع ــن وع ــال: ان ام الشــهداء وق
البواســل  الشــهداء  هــؤالء  وماحــم  بتضحيــات 
والمضحيــن الذيــن ستحشــر ارواحهــم الطيبــة مــع 
النبــي االكــرم )ص( وســيدي شــباب اهــل الجنــة )ع(.    
وبطــوالت  بتضحيــات  الريجانــي  واشــاد 
الشــهداء المدافعيــن عــن مراقــد اهــل البيــت )ع( 

الكريمــة. اســرهم  وبصيــرة  وصبــر 

طهران-فــارس:- قــال المتحــدث 
األمــم  لــدى  ممثليتنــا  باســم 
ميريوســفي  رضــا  علــي  المتحــدة 
فــي مقابلــة إنــه مــع انتهــاء حظــر 
األمــم  تفرضــه  الــذي  األســلحة 
مســتعدة  إيــران  فــان   ، المتحــدة 
مــع  األســلحة  وبيــع  شــراء  لبــدء 

أصدقائهــا. مــن  الكثيــر 
يبــق  لــم  الــذي  الوقــت  وفــي 
حظــر  انتهــاء  علــى  يــوم  ســوى 

ــران ،  ــى إي ــه األمــم المتحــدة عل ــذي فرضت األســلحة ال
قــال ميريوســفي لمجلــة نيوزويــك إنــه مــع انتهــاء حظــر 
األســلحة ، فــان الجمهوريــة اإلســامية تســعى لشــراء 

وبيــع أســلحة مــع عــدد مــن شــركائها الدولييــن.
الــذي  األســلحة  األحــد حظــر  يــوم  وينتهــي 
تفرضــه األمــم المتحــدة علــى إيــران منــذ أكثــر مــن 

ــود المكثفــة  ــلت الجه ــي الوقــت فش ــذا ف ــد. ه عق
ــاع أعضــاء االتفــاق النــووي  ــات المتحــدة إلقن للوالي
ــي ضــد  بإعــادة فــرض حظــر مجلــس األمــن الدول

ــرار 2231. إيــران بموجــب الق
وقــال ميريوســفي: »مــن الواضــح تمامًــا أن 
الــدول  العظمــى مــن  المتحــدة والغالبيــة  األمــم 
األعضــاء قــد رفضــوا مــا يســمى بسياســة الواليــات 
المتحــدة بممارســة الضغــوط القصــوى علــى إيــران 

العمــل  خطــة  النتهــاك  البلــد  هــذا  جهــود  وأن   ،
المشــتركة الشــاملة وقــرار مجلــس األمــن الدولــي 

ــد.« ــذا البل ــزل ه ــى ع ــد ادى إل ــم 2231  ق رق
وردا علــى ســؤال مــن نيوزويــك عمــا إذا كان 
لــدى إيــران أي دول خاصــة فــي االعتبــار لصفقــة 
إيــران  لــدى  إن  يوســفي  ميــر  قــال   ، األســلحة 
خيــارات فــي هــذا المجــال ســتبدأ يــوم األحــد.

العديــد مــن  إيــران  وقــال لنيوزويــك: »لــدى 
األصدقــاء والشــركاء التجارييــن ، ولديهــا صناعــة 
أســلحة محليــة قويــة لتلبيــة احتياجاتهــا الدفاعيــة 

ضــد العــدوان األجنبــي«.
وأضــاف الدبلوماســي اإليرانــي: »وفًقــا للجــدول 
الزمنــي المحــدد فــي القــرار رقــم 2231 ،فــان  إيــران 
ســتتخلص مــن حظــر األســلحة فــي 18 أكتوبــر 
وبطبيعــة الحــال مــن ذلــك التاريــخ فصاعــدًا ســوف 
تتجــار ايــران بنــاًء علــى مصالحهــا الوطنيــة مــع 

الــدول األخــرى فــي هــذا المجــال. مشيرا الى االنتاج المشترك للقاح كورونا..

السفير جاللي يعلن اعداد برنامج للتعاون 
العسكري مع روسيا

طهــران - فارس:-اعلــن ســفيرنا فــي موســكو كاظــم جالــي بانــه تــم اعــداد برنامــج للتعــاون العســكري 
مــع روســيا ســيدخل حيــز التنفيــذ تدريجيــا، وقــال: انــه بعــد 18 اكتوبــر ســوف لــن تكــون هنالــك اي قيــود 

امامنــا ان كنــا بحاجــة الــى شــراء بعــض االســلحة.
ــاء  ــة انب ــه لوكال ــى ب ــح ادل ــي تصري ــي ف ــال جال وق
"اينترفاكــس": ان القــرار 2231 الصــادر عــن مجلــس االمــن 
الدولــي يقــول بصــورة واضحــة وصريحــة بــان القيــود 
االســامية  الجمهوريــة  علــى  المفروضــة  التســليحية 
بــذل  وقــد  اكتوبــر   18 مــن  بــدءا  ســتنتهي  االيرانيــة 
االميركيــون الكثيــر مــن المحــاوالت الحبــاط هــذا القــرار 

لكنهــم لحســن الحــظ فشــلوا واصبحــوا فــي عزلــة.
واضــاف: بطبيعــة الحــال نحــن نتعــاون بالتاكيــد 
مــع الــدول الراغبــة بذلــك فــي المجــاالت التقنية-العســكرية وشــراء المعــدات الازمــة. ســوف لــن تكــون 

هنالــك اي قيــود امامنــا وسنســتفيد مــن هــذا االمــر بحكمــة وتدبيــر.  
وحــول مســتوى التعــاون بيــن ايــران وروســيا فــي هــذا المجــال قــال: ان لنــا عاقــات جيــدة جــدا مــع روســيا 
التــي دعمتنــا كثيــرا وواجهــت مشــروع القــرار االميركــي وصوتــت ضــده ونحــن نقــوم بمشــاورات وثيقــة جــدا فــي 
هــذا المجــال وفيمــا يتعلــق بالتعــاون العســكري فانــه ينبغــي علــي القــول اننــا بطبيعــة الحــال اعددنــا برنامجــا 

فــي هــذا االطــار ســيتم تنفيــذه تدريجيــا مــع مضــي الوقــت.

خالل اجتماع الجمعية العامة..

طهران تدعو المجتمع العالمي للوحدة 
امام آفة التفرد االميركي

الكيان الصهيوني يبحث مع اإلمارات 
والسعودية إنشاء سكة حديد

أن  »االســرائيلية«  البــث  هيئــة  أعلنــت 
ــارات  ــن االم ــع كل م ــث م ــي يبح ــان الصهيون الكي
والســعودية إنشــاء خــط ســكة حديــد، ليربــط مينــاء 

حيفــا فــي األراضــي المحتلــة مــع أبــو ظبــي.
وقالــت الهيئــة إن أول ســفينة شــحن  بحرينيــة ســتصل 
ــى  ــن إل ــي  البحري ــن ســلمان ف ــة ب ــاء خليف ــن  مين ــا م قريبً
مينــاء  حيفــا فــي األراضــي المحتلــة، فــي تدشــين لخــط 

ــي. ــال الصهيون ــان االحت ــع كي بحــري مباشــر م
لشــركة  العــام  المديــر  عــن  الهيئــة  ونقلــت 
»إم إس ســي إســرائيل« -وهــي شــركة شــحن 
إن  قولــه  إســرائيلية خاصــة- عيدنــي ســيمكين 
»كبــار المســؤولين فــي مجــال الموانــئ والماحــة 
البحريــة فــي البحريــن يبــدون اهتمامًــا كبيــرًا فــي 

تعزيــز التعــاون مــع »إســرائيل««.
جديــدًا  بحريًــا  »خًطــا  إن  الهيئــة  وقالــت 
ســيبدأ قريبًــا فــي تصديــر منتوجــات إســرائيلية 
ــا دشــنت اإلمــارات  ــئ اإلماراتيــة بعدم إلــى الموان
وكيــان االحتــال خًطــا بحريًــا بوصــول ســفينة 
شــحن إماراتيــة إلــى مينــاء حيفــا مباشــرة مــن 

مينــاء جبــل علــي فــي دبــي«.

السعودية تقرر بيع أنابيب نفط 
لسد عجزها المالي

فــي خطــوة اســتراتيجية جديــدة تنــم عــن 
حجــم الضائقــة الماليــة فــي الســعودية، تخطــط 
شــركة »أرامكــو« لبيــع جــزء مــن أصــول خطــوط 
ــة،  ــق اســتثمارية عالمي ــى صنادي ــط إل ــب النف أنابي
مــن بينهــا صنــدوق بــاروك األميركــي، وذلــك وفقــا 

لمــا ذكــرت نشــرة »أويــل برايــس« األميركيــة.
هــذه  عبــر  النفطيــة  أرامكــو  شــركة  وتأمــل 
لفــك  دوالر  مليــارات   10 علــى  الحصــول  الصفقــة 

حاليــا. منهــا  تعانــي  التــي  الماليــة  الضائقــة 
وتســعى الشــركة إلــى اإليفــاء بوعدهــا توزيــع 
75 مليــار دوالر كأربــاح علــى المســاهمين، فــي وقــت 
ــاوي  ــبب ته ــط بس ــن النف ــا م ــه مداخيله ــع في تتراج
األســعار فــي األســواق العالميــة، وتجــد صعوبــة فــي 

ــدة. ــات جدي ــى تموي الحصــول عل

الرئيس األذربيجاني: أشكر إيران من جديد الخارجية تعرب عن تعازيها لباكستان 
سفيرنا الجديد في اليمن يصل حكومة وشعبا

العاصمة صنعاء
طهران-فارس:-اعلــن المتحــدث باســم الخارجيــة 
ســعيد خطيــب زادة بــان ســفيرنا الجديــد فــي اليمــن 

حســن ايرلــو وصــل الــى صنعــاء.
واكــد خطيــب زادة امــس الســبت وصــول ســفيرنا 
الجمهوريــة  ســفير  ان  قائــًا:  صنعــاء  الــى  الجديــد 
االســامية فــوق العــادة ومطلــق الصاحيــة حســن ايرلــو 

ــاء. ــى صنع ــل ال ــد وص ق

بشان حادث تحطم طائرة الركاب..

طهران تستضيف الجولة الثانية من المفاوضات 
االيرانية - االوكرانية

ظريف ونظيره العراقي يبحثان هاتفيا 
العالقات الثنائية

طهران-فارس:-اجــرى وزيــر الخارجيــة محمــد جــواد ظريــف محادثــات هاتفيــة مــع نظيــره العراقــي فــؤاد 
حســين حــول مختلــف القضايــا المتعلقــة بالعاقــات الثنائيــة.

وفــي هــذه المحادثــات الهاتفيــة التــي جــرت بعــد ظهــر امــس الســبت جــرى البحــث وتبــادل وجهــات 
النظــر حــول مختلــف القضايــا المتعلقــة بالعاقــات الثنائيــة خاصــة الزيــارة المرتقبــة لوفــد عراقــي لمتابعــة 

التوافقــات الحاصلــة خــال زيــارة وزيــر الخارجيــة العراقــي الــى الجمهوريــة االســامية االيرانيــة.  
يذكــر ان وزيــر الخارجيــة العراقــي كان قــد زار طهــران قبــل 20 يومــا واجــرى محادثــات مــع كبــار 

والدوليــة. االقليميــة  القضايــا  واهــم  الثنائيــة  العاقــات  حــول  االيرانييــن  المســؤولين 
وبنــاء علــى االتفــاق الحاصــل بيــن وزيــري خارجيــة البلديــن خــال تلــك الزيــارة فقــد تقــرر ان يقــوم وفــد 

فنــي عراقــي بزيــارة ايــران لتنفيــذ االتفاقيــات الثنائيــة ومنهــا كــري نهــر ارونــد الحــدودي بيــن البلديــن.

سفارتنا في باكو تدين بشدة القصف 
الصاروخي لمدينة كنجة

طهران-فــارس:- ادانــت ســفارتنا فــي باكــو بشــدة القصــف الصاروخــي علــى مدينــة كنجــة بجمهوريــة 
آذربيجــان مــن قبــل ارمينيــا منتصــف الليلــة الماضيــة والــذي ادى الــى مصــرع واصابــة العشــرات مــن المدنييــن.

وجــاء فــي بيــان صــادر عــن الســفارة: ان ســفارة الجمهوريــة االســامية اذ تعلــن مواســاتها مــع االســر 
المفجوعــة وتتمنــى الشــفاء العاجــل للجرحــى، تؤكــد مجــددا بــان الهجــوم علــى المــدن واالفــراد االبريــاء يتعــارض 
مــع جميــع المعاييــر القانونيــة واالعــراف الدوليــة ويعــد فــي اطــار جرائــم الحــرب والتــي يجــب ان تتوقــف ســريعا.
وقــد أعلنــت الحكومــة األذربيجانيــة، الســبت، عــن تعــرض مدينــة كنجــة، ثانــي أكبــر مــدن البــاد، لقصــف 

صاروخــي مــن قبــل القــوات األرمنيــة، مــا أســفر عــن ســقوط ضحايــا وتدميــر أكثــر مــن 20 منــزال.

عدد وفيات كورونا تتجاوز 
30 الف شخص في البالد

طهران-فارس:-اعلنــت المتحدثــة باســم وزارة 
ــي ســيما ســادات  ــم الطب ــاج والتعلي الصحــة والع
كورونــا  بفيــروس  المصابيــن  عــدد  بــان  الري 
ــة االن  ــغ لغاي ــاد بل ــي الب ــد-19( ف المســتجد )كوفي
526490 والمتعافيــن 423921 والمتوفين 30123 شــخصا.
وقالــت الري امــس الســبت فــي تصريحهــا 
الصحفــي اليومــي: انــه تــم خــال الســاعات الـــ 
24 الماضيــة تســجيل 4103 اصابــات جديــدة ليرتفــع 
اجمالــي عــدد االصابــات الــى 526490 اصابــة مــن 
ــون  ــم يخضع ــة وه ــة حرج ــي حال ــم 4721 ف ضمنه

االن للعنايــة المركــزة.

حرس الثورة: أمن كردستان هو خط احمر
طهران-فــارس:- اعــرب قائــد فيلــق القــدس فــي محافظــة كردســتان العميــد صــادق حســيني عــن ارتياحــه 
للجهوزيــة الشــاملة للمدافعيــن عــن األمــن لتوفيــر األمــن ومواجهــة أدنــى تحــركات للعــدو ، وصــون وحــدة تــراب وامــن 
ــان  ــال ان ضم ــتان وق ــة كردس محافظ
امــن كردســتان وصونــه هــو الخــط 

ــامية. ــورة االس ــرس الث ــر لح األحم
حســيني  العميــد  وتــرأس 
الدفــاع  مســتوى  لتقييــم  وفــدا 
للوحــدات  القتاليــة  والجاهزيــة 
الحدوديــة  والمخافــر  والقواعــد 
الواقعــة فــي مدينتــي بانيه وســقز.
وعبــر خــال الزيــارة عــن ارتياحــه 
للمدافعيــن  الشــاملة  لاســتعدادات 
عــن االمــن فــي توفيــر األمــن ومواجهــة أدنــى تحــركات للعــدو ، ومواجهــة أدنــى تحــركات للعــدو ، وصــون وحــدة تــراب 
ــورة االســامية. ــر لحــرس الث ــه هــو الخــط األحم ــان امــن كردســتان وصون ــال ان ضم وامــن محافظــة كردســتان وق

وقــال إنــه رغــم كل الصعوبــات والمشــاكل ، فــإن قــوات حــرس الثــورة االســامية فــي فيلــق القــدس تعمــل 
علــى مــدار الســاعة للحفــاظ علــى أمــن وراحــة أبنــاء وطننــا األعــزاء ، 

األذربيجانــي  الرئيــس  طهران-فارس:-أشــاد 
إن  قائــا   ، بإيــران  الجمعــة  يــوم  علييــف  الهــام 
طهــران أغلقــت أجوائهــا وحدودهــا البريــة لنقــل 

أرمينيــا. إلــى  األســلحة 
ونفــى الرئيــس األذربايجانــي إلهــام علييــف 
مــن  أســلحة  شــحن  حــول  والشــائعات  األنبــاء 
ــا  ــس لديه ــو لي ــًا إن باك ــا ، قائ ــى أرميني ــران إل إي

معلومــات عنهــا.
وفــي مقابلــة مــع تلفزيــون هابــر التركــي مســاء 
ــور  ــر ص ــول نش ــؤال ح ــى س ــال ردا عل ــة ، ق الجمع
نقــل أســلحة وذخيــرة روســية وإيرانيــة إلــى أرمينيــا 

ــول  ــك ، أســتطيع أن أق ــن ذل ــى العكــس م ــه عل ان
إن إيــران وجورجيــا أغلقتــا ســمائهما وحدودهمــا 
البريــة إلرســال أســلحة إلــى أرمينيــا. لذلــك نشــكر 
مــرة  الجورجيــة  والحكومــة  االيرانيــة  الحكومــة 

ــك . ــى ذل اخــرى عل
ــد  ــف ق ــام عليي وكان المســاعد العســكري إلله
شــكر إيــران فــي وقــت ســابق علــى دعمهــا لشــعب 
جمهوريــة أذربيجــان فــي نخجــوان وبنــاء جســر 

ــة المحاصــرة. لمســاعدة المنطق
وقــال رئيــس أذربيجــان إن نقــل األســلحة إلــى 
ــه  ــم تهريب ــي ويت ــر قانون ــا غي ــر جورجي ــا عب أرميني

بالطائــرات المدنيــة.
ــض  ــود بع ــك جه ــف كذل ــام عليي ــد إله وانتق
رجــال األعمــال األرمــن المقيميــن فــي روســيا 
الســتقطاب المرتزقــة وإرســالهم إلــى منطقــة 
ناغورنــي قــره بــاغ المحتلــة لمواجهــة القــوات 
أســلحة  ينقلــون  إنهــم  قائــا   ، األذربيجانيــة 
مضــادة للدبابــات ومضــادة للجــو إلــى أرمينيــا عبــر 

هــذه الطائــرات.
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طهران-فــارس:- أدان المتحــدث باســم وزارة 
الخارجيــة ســعيد خطيــب زاده ، الهجمــات اإلرهابية 
وكويتــا  أورمــارا  فــي  الباكســتانية  القــوات  علــى 
ــه  ــن تعازي ــرب ع ــن ، وأع ــن الماضيي ــال اليومي خ

لباكســتان حكومــة وشــعبا .
ورفــض المتحــدث باســم وزارة الخارجيــة اإلرهــاب 
ــع  ــى ضــرورة مشــاركة جمي ــع أشــكاله وشــدد عل بجمي
المســتمر ضــد مرتكبــي  الكفــاح  فــي  المنطقــة  دول 

ومنظمــي وداعمــي وممولــي األعمــال اإلرهابيــة.
و أدى انفجــار قنبلــة وهجــوم مجهــول علــى 
قــوات األمــن الباكســتانية فــي وزيرســتان ومنطقــة 

بلوشســتان فــي شــمال غــرب وجنــوب باكســتان 
ــل. ــى األق ــل 12 شــخصًا عل ــى مقت إل

طهــران،  العاصمــة  تســتضيف  طهران-ارنــا:- 
ــاء  ــة االربع ــن 19 لغاي ــوم االثني ــن ي ــرة م خــال الفت
21 تشــرين االول / اكتوبــر الحالــي، الجولــة الثانيــة 
بشــان  واوكرانيــا  ايــران  بيــن  المفاوضــات  مــن 

حــادث تحطــم طائــرة الــركاب االوكرانيــة.
وزيــر  مســاعد  المفــاوض،  فريقنــا  ويتــراس 
الخارجيــة للشــؤون القانونيــة والدوليــة محســن 
ــود الجانــب االوكرانــي مســاعد  ــد، بينمــا يق بهارون
الــى  ايضــا  القانونيــة  للشــؤون  الخارجيــة  وزيــر 
ــد. ــاوض مــن هــذا البل ــق المف ــب اعضــاء الفري جان
وفــي تصريــح لمنظمــة االعــام الوطنيــة االوكرانيــة، 
المفاوضــات  مــن  الجولــة  هــذه  ان  »بهارونــد«  اوضــح 
ــة  ــة؛ االول حــول الشــؤون الفني ــات فني تضــم 3 اجتماع

الطيــران  منظمــة  تتابعهــا  التــي 
المدنــي، واالخــر لمناقشــة الشــؤون 
لــدى  زمائنــا  بحضــور  القضائيــة 
الثالــث  واالجتمــاع  القضــاء،  جهــاز 
يخــص الشــؤون القانونيــة لتحديــد 
قيمــة التعويــض عــن الخســائر التــي 

والطائــرة. باالشــخاص  لحقــت 
هــذه  حققــت  لــو  انــه  واكــد، 
تقدمــا،  الثاثــة  االجتماعــات 
بحضــور  عــام  اجتمــاع  ســيلحقها 
مســاعدي وزيــري الخارجيــة االيرانــي واالوكرانــي مــن 
اجــل تقييــم التقــدم الحاصــل عبــر تلــك االجتماعــات.

للشــؤون  الخارجيــة  وزيــر  مســاعد  وتابــع 
الحاجــة  اقتضــت  »لــو  انــه  والدوليــة،  القانونيــة 
الــى تقديــم التوجيهــات ســنقوم بذلــك ونحــدد 
اننــا   : الخطــوات للمفاوضــات الاحقــة«؛ مضيفــا 
نبــذل جهدنــا لبلــوغ النتيجــة عبــر هــذه المفاوضــات 

فــي اســرع واقصــر وقــت ممكــن.
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نيويورك-ارنــا:- اعــرب مندوبنــا 
فــي اللجنــة الثالثــة للجمعيــة العامة 
لمنظمــة االمــم المتحــدة عن اســفه 
ــركا لموقــف المنظمــة  لتجاهــل امي
ــا  ــا، داعي ــة جائحــة كورون ــي مرحل ف
امــام  للوحــدة  العالمــي  المجتمــع 

ــرد االميركــي. ــة التف آف
القاهــا  كلمــة  فــي  ذلــك  جــاء 
ــة  ــة الثالث ــان خــال اجتمــاع اللجن زارعي
االمــم  لمنظمــة  العامــة  للجمعيــة 

ــا دوهــان،  المتحــدة، بحضــور المقــررة االمميــة الخاصــة الين
ــردة  ــفية المتف ــراءات التعس ــلبية لاج ــرات الس ــول التاثي ح
ــارت  ــا اش ــه مثلم ــال: ان ــان وق ــوق االنس ــع بحق ــى التمت عل
المقــررة االمميــة الخاصــة فــان منظمــة االمــم المتحــدة 
اعترفــت رســميا  )كورونــا(  الجائحــة  بــدء تفشــي  ومنــذ 
بالتاثيــرات الهدامــة الجــراءات الحظــر االحاديــة وضــرورة 
التضامــن واالحتــرام الكامــل لجميــع مبــادئ حقــوق االنســان.  
واضــاف: رغــم ذلــك فــان الواليــات المتحــدة 
بفرضهــا اجــراءات الحظــر االحاديــة والاقانونيــة 
ــن  ــر م ــا اكث ــروس كورون ــة بفي ــدول المصاب ضــد ال

غيرهــا قــد قامــت بتصعيــد عــدم اكتراثهــا.
ــوى  ــوط القص ــرض الضغ ــان: ان ف ــع زارعي وتاب
كورونــا  تفشــي  خــال  االيرانــي  الشــعب  علــى 

ينتهــك صراحــة حــق الحيــاة وحــق الصحــة خاصــة 
النســاء  المجتمــع مثــل  للشــرائح االضعــف فــي 

والمرضــى. والمســنين  واالطفــال 
التعســفية  االجــراءات  تاثيــرات  ان  كمــا  وصــرح: 
االحاديــة العابــرة للحــدود الوطنيــة المفروضــة مــن قبــل 
ــى  ــر عل ــدول تؤث ــر مــن ال ــات المتحــدة ضــد الكثي الوالي
ســيادة هــذه الــدول والمصالــح القانونيــة للمؤسســات 
ــق  ــل بح ــة وتخ ــارة والماح ــة التج ــا وحري ــراد فيه واالف

ــا.   ــة لديه ــيرة التنمي البقية على الصفحة7مس

ال مكان للتواجد العسكري االميركي في المنطقة
مــن الوهــم اعتبــار ان الجمهوريــة االســامية اكتفــت بالقصــف الصاروخــي القاصــم لقاعدتــي عيــن 
االســد والحريــر ردا علــى اغتيــال اميــركا للقائديــن الكبيريــن قاســم ســليماني وابــو مهــدي المهنــدس 

ورفاقهمــا االبــرار فــي حــرم مطــار بغــداد الدولــي )2020/1/3(. 
فالشــهيدان ســليماني والمهنــدس لــم يمثــا شــخصيهما وحســب وانمــا مثــا شــعبين عظيميــن 
همــا شــعبي الجمهوريــة االســامية االيرانيــة والجمهوريــة العراقيــة وبالتالــي فــان هــذا يجعــل الثــار 
لدمائهمــا الطاهــرة مســؤولية رســمية وقانونيــة اليمكــن التراجــع عنهــا ابــدا وهــو مــا تدركــه حكومــة 
الواليــات المتحــدة التــي عبــرت بجريمتهــا االرهابيــة عــن حقدهــا الدفيــن لــكل مــا يقــوض مخططاتهــا 
فــي الشــرق االوســط ومنهــا مؤامــرة دفــع عصابــات داعــش التكفيريــة الــى القتــل والتدميــر وتشــويه 

الرســالة المحمديــة الســمحاء.
لقــد جــاءت الجيــوش االميركيــة واالطلســية الــى منطقــة غــرب آســيا وفــي نيتهــا ان تبقــى فيهــا 
ــر وزرع  ــر فاكث ــامي اكث ــم االس ــال العال ــع اوص ــى تقطي ــؤدي ال ــا ي ــتراتجيتها م ــب اس ــط حس لتخط
كيانــات ارهابيــة متطرفــة فيــه مهمتهــا تاميــن المصالــح االســتكبارية الغربيــة اضافــة الــى حمايــة 
الوجــود الصهيونــي المحتــل باســتحداث مناطــق محصنــة عميلــة تحمــل زيفــا ونفاقــا رايــة االســام 

ــة.  ــى االمتيــن االســامية والعربي ــة عل ــدا مــن »اســرائيل« الغاصب ــر حق ــا اكث لكنه
فــي ضــوء ذلــك جــاءت تصريحــات قائــد الثــورة االســامية ســماحة االمــام الخامنئــي فــي اكثــر مــن 
مناســبة لتؤكــد ان علــى اميــركا ان تغــادر العــراق والمنطقــة قبــل ان يأتــي وقــت تتمنــى فيــه الواليــات 
المتحــدة لــو انهــا لــم تغتــل القائديــن الكبيريــن ولــم تقــم بنشــر قواتهــا الغازيــة فــي عــدد مــن الــدول 

االســامية ومنهــا العــراق وســوريا وافغانســتان.
وفــي كلمــة لــه خــال اجتمــاع )المجاهــدون فــي الغربــة( الدولــي الخامــس كــرر المســاعد الخــاص 
لرئيــس مجلــس الشــورى االســامي الســيد حســين اميــر عبــد اللهيــان يــوم الجمعــة الماضــي هــذا 
الموقــف بالقــول: ان االميركييــن ارتكبــوا خطــأ جســيما بعمليــة االغتيــال الغــادرة للشــهيدين ســليماني 
والمهنــدس وان عليهــم مغــادرة المنطقــة اليــوم وان لــم يفعلــوا ذلــك فــان غــدا ســيكون متأخــرا النهــم 

ســيتكبدون خســائر جــادة.
ــي وحــازم  ــي هــذا الصــدد موقــف مبدئ ــة االســامية ف مــن الثابــت ان موقــف الجمهوري
ــال  ــران بهــذا االغتي ــي. فقــد خســر العــراق واي وليــس مجــرد تصريحــات لاســتهاك المحل
الغاشــم اعظــم قائديــن فــي مؤسســتيهما العســكرية بجريمــة غــادرة ينــدى لهــا الجبيــن وازاء 
ذلــك فــان االنتقــام لدمائهمــا وكمــا اعلــن ســابقا القائــد العــام لقــوات الحــرس الثــوري اللــواء 
حســين ســامي ســيكون حاســمًا وجديــًا وحقيقيــًا وســيطال الضالعيــن فــي اغتيالهمــا بصــورة 

مباشــرة وغيــر مباشــرة.
مــن الواضــح ان المنطقــة قــد اضطربــت اضطرابــا شــديدا نتيجــة لانتشــار العســكري االميركــي 
مــن جهــة وبســبب السياســات التصعيديــة التــي تمارســها ادارة الرئيــس االهــوج دونالــد ترامــب مــن 
جهــة اخــرى. وازاء ذلــك فــان هــذه الســلوكيات االســتفزازية اليمكــن ان تقابــل باكاليــل الزهــور وانمــا 

بالمقاومــة التــي مرغــت انــف اميــركا والصهاينــة بالوحــل. 
ــة  ــدان العالــم االســامي وشــعوبها اليمكــن لهــا الســكوت الــى مــا ال نهاي مــن المؤكــد ان بل
وهــي تتابــع ســلوكيات البلطجــة الصهيواميركيــة والتحــركات االســتكبارية التــي تســعى الــى 
معاقبــة محــور المقاومــة واعــادة المنطقــة الــى بيــت الطاعــة االميركــي. فموازيــن القــوى الدوليــة 
قــد تغيــرت والمقاومــة االســامية والوطنيــة فــي لبنــان وفلســطين والعــراق واليمــن بانتظــار ســاعة 
الصفــر لمطــاردة الغــزاة والمحتليــن والمتغطرســين وتوجيــه الضربــات القاصمــة لهــم واعــادة الحــق 

الــى نصابــه فــي مســتقبل لــن يكــون بعيــدا.


