
توزيع صور الشهيدين سليماني والمهندس 
في مسيرة االربعين

طهران-فارس:-فــي غيــاب قــادة النصــر الشــهيدين قاســم ســليماني وأبــو مهــدي المهنــدس هــذا العــام 
، تــم توزيــع صــور شــهيدي المقاومــة علــى الــزوار فــي مســيرة األربعيــن.

فــي العــام األول مــن غيــاب الشــهيد الفريــق قاســم ســليماني قائــد قــوة القــدس والشــهيد أبــو مهــدي 
المهنــدس نائــب رئيــس هيئــة الحشــد الشــعبي، قامــت مجموعــة مــن المواطنيــن العراقييــن بطبــع صــور 

للشــهيدين قائــدي المقاومــة.
وتــم طبــع عــدة صــور لشــهيدي المقاومــة معًــا وتــم توزيعهــا علــى الــزوار فــي مســيرة األربعيــن، لتثبيتهــا علــى المالبــس أو حتــى 

حقائــب الظهــر، الحيــاء ذكــرى الشــهدين قاســم ســليماني وأبــو مهــدي المهنــدس.

باقري: الحكومات الغربية هي المنتهك االكبر 
لحقوق الشعب االيراني
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منظمة الحج :االيفاد للعمرة رهن بقبول 
السعودية لشروط ايران

الحــج  طهران-فارس:-اعلــن رئيــس منظمــة 
والزيــارة علــي رضــا رشــيديان بــان اســتئناف ايفــاد 
بقبــول  رهــن  العمــرة  الداء  االيرانييــن  الحجــاج 

الســعودية لشــروط الجمهوريــة االســالمية.
وقــال رشــيديان فــي تصريــح للصحفييــن علــى 
هامــش مؤتمــر اقيــم الحيــاء ذكــرى شــهداء منــى 
والدفــاع المقــدس، فــي الــرد علــى ســؤال حــول 
ــا  ــه وفق ــعودية: ان ــل الس ــن قب ــرة م ــتئناف العم اس
لمــا اعلنــوه ســيتم اســتئناف العمــرة مــن قبــل 

الســعودية يــوم 4 كانــون االول /اكتوبــر القــادم.
واضــاف: انــه وفقــا لقــرار الحكومــة الســعودية ســيكون 
اســتئناف العمــرة علــى 3 مراحــل؛ االولــى تشــمل المواطنيــن 
فــي  المقيميــن  االجانــب  للرعايــا  والثانيــة  الســعوديين 
الســعودية والثاثــة لمواطنــي الــدول االســالمية، حيــث مــن 
ــا  ــي مليون ــام الحال ــي الع ــرة ف ــدد للعم ــغ الع ــع ان يبل المتوق

و 560 الفــا.

- : س ر فــا - ن ا طهر
باســم  المتحــدث  دعــا 
ســعيد  الخارجيــة  وزارة 
االوروبييــن  زادة  خطيــب 
علــى  يدرجــوا  ان  الــى 
جــدول أعمالهــم تحســين 
االنســان  حقــوق  وضــع 
حلفائهــم  ولــدى  لديهــم 
أن  معلنــا  االقليمييــن، 
بشــأن  اوروبــا  بيــان 
فــي  االنســان  حقــوق 

مرفــوض. ايــران 
ــان االتحــاد االوروبــي فــي مجلــس  ــى بي وردا عل
حقــوق االنســان، قــال خطيــب زادة: ان الجمهوريــة 
فــي  االوروبــي  االتحــاد  قيــام  ترفــض  االســالمية 
تقديــم بيــان مشــترك فــي مجلــس حقــوق االنســان.

ردا على بيان االتحاد..

طهران: ليدرج األوروبيون تحسين حقوق االنسان لهم ولحلفائهم االقليميين بجدول اعمالهم

واعتبــر خطيــب زادة ان تقديــم هــذا البيــان 
بمنحــى انتقائــي وفاقــد ألي أســاس، بــأن فاقــد ألي 
قيمــة واعتبــار، وقيمــه بأنــه يتعــارض باالســاس مــع 

التوجهــات الراقيــة لحقــوق االنســان.
ورفــض المتحــدث باســم الجهــاز الدبلوماســي 
أي اســتغالل آلليــات حقــوق االنســان والتدخــل 

هــذا  ان  وأكــد:  إليــران،  الداخليــة  الشــؤون  فــي 
ــة  ــدول االوروبي ــض ال ــدا أذ أن بع ــرا جدي ــس أم لي
تجــاه  الصمــت  وتلتــزم  الأباليــا  موقفــا  تتخــذ 
أكبــر االنتهــاكات لحقــوق االنســان لديهــا ولديهــا 
حلفائهــا.. إن هــذه الــدول تتنافــس فيمــا بينهــا علــى 
مبيعــات مليــارات الــدوالرات مــن االســلحة الــى 
لقتــل  المنطقــة  فــي  والديكتاتوريــات  الســعودية 
الشــعب اليمنــي االعــزل. كمــا إنهــا تعتبــر قمــع 
المعارضيــن، وقتــل الزنــوج، وإبــادة األقليــات وخاصــة 
ــى  ــن والضغــط عل ــب المععتقلي المســلمين، وتعذي
ــه  ــي، بأن ــن داخــل حــدود االتحــاد االوروب المهاجري
ــمي  ــك، تس ــع ذل ــا م ــن تزامن ــون، ولك ــذ للقان تنفي
القوانيــن  اســاس  علــى  القضائيــة  االجــراءات 
الجزائيــة الصــادرة مــن قبــل المحاكمــة الصالحــة 
فــي الــدول االخــرى بأنهــا انتهــاك لحقــوق االنســان.

في غضون 24 ساعة..

3204 إصابات جديدة و172 
حالة وفاة بكورونا

طهران-فارس:-أعلنــت المتحدثــة بأســم وزارة 
الصحــة ســيما ســادات الري، تســجيل 3204 إصابــات 
فــي  وفــاة  بفيــروس كورونــا، و172 حالــة  جديــدة 
غضــون الـــ 24 ســاعة الماضيــة، مشــيرة الــى تعافــي 

372 ألــف شــخص مــن المصابيــن لحــد اآلن.
الصحــة  وزارة  بأســم  المتحدثــة  وقالــت 
والعــالج والتعليــم الطبــي فــي تصريــح: منــذ ظهــر 
الجمعــة ولغايــة امــس الســبت تــم تســجيل 3204 
إصابــات جديــدة بفيــروس كوفيــد- 19 وفــق معاييــر 
التشــخيص النهائــي، ليرتفــع اجمالــي االصابــات 

الــى 443 ألــف و86 إصابــة مؤكــدة.
واوضحــت انــه مــن بيــن المصابيــن الجــدد، 
تــم ادخــال 1274 شــخصا مصابــا الــى المستشــفيات 

لتلقــي العــالج.
ولفتــت الري الــى تعافــي 372 ألــف و51 شــخصا 

مــن المصابيــن بفيــروس كورونــا لغايــة اآلن.
المصابيــن  مــن  شــخصا   4041 ان  واضافــت: 
حرجــة  حالــة  فــي  مازالــوا  كورونــا  بفيــروس 

المركــزة. للعنايــة  ويخضعــون 

في اجتماع مجلس حقوق اإلنسان..

سفيرنا في جنيف: الدول الداعية إلى احترام حقوق 
اإلنسان نسيت جرائمها الماضية والحالية

خالل اتصال هاتفي بين خاجي وبيدرسون..

طهران واألمم المتحدة تؤكدان دفع الحوار 
السياسي قدما في سوريا

طهــران- ارنــا:- أكــد كبيــر مســاعدي وزيــر الخارجيــة ومبعــوث األمــم المتحــدة الخــاص لســوريا علــى 
أهميــة دفــع عجلــة الحــوار السياســي واســتمرار عمــل اللجنــة الدســتورية مــن أجــل التوصــل إلــى تســوية 

نهائيــة لألزمــة الســورية.
ــر بيدرســون، فــي اتصــال هاتفــي مــع مســاعد  وبحــث مبعــوث األمــم المتحــدة الخــاص لســوريا، غي

ــي اصغــر خاجــي امــس الســبت آخــر التطــورات فــي ســوريا. ــة للشــؤون السياســية عل ــر الخارجي وزي
ــة الدســتورية  ــة السياســية وأنشــطة اللجن ــى العملي ــز عل ــذي رك ــي هــذا الحــوار، ال ــان ف ــد الجانب وأك
الســورية، ضــرورة دفــع الحــوار السياســي إلــى األمــام واســتمرار عمــل اللجنــة الدســتورية للتوصــل إلــى حــل 

نهائــي لألزمــة الســورية فــي إطــار احتــرام الســيادة الوطنيــة وســالمة اراضيهــا.
و كان مبعــوث األمــم المتحــدة الخــاص لســوريا قــد تحــدث قبــل اســبوع عبــر الهاتــف مــع مســاعد وزيــر 
الخارجيــة للشــؤون السياســية، حــول القضايــا المتعلقــة باللجنــة الدســتورية الســورية وإدلــب  والوضع اإلنســاني.
ــة  ــع العمليــة السياســية قدمــا واســتمرار عمــل اللجن ــن الجانبــان خــالل المباحثــات دعمهمــا لدف وأعل

الدســتورية الســورية.
ــي لمســاعدة الشــعب الســوري، فــي ظــل الوضــع اإلنســاني  ودعــا بيدرســن وخاجــي المجتمــع الدول

ــا. الصعــب، خاصــة فــي ســياق تفشــي كورون
وفــي النهايــة شــدد خاجــي علــى ضــرورة تنفيــذ اتفاقــات إدلــب مــن أجــل الحفــاظ علــى الهــدوء ومنــع 

عــودة التوتــرات.

اللبنانيون ينفجرون بوجه ديفيد هيل بعد مفاجأة الـ10 مليارات دوالر!

رئيس بلدية نيويورك يقاطع 
قمة في السعودية

أعلــن رئيــس بلديــة نيويــورك بيــل دي بالزيــو انســحابه مــن 
قمــة فــي الســعودية بســبب مخــاوف متعلقــة بانتهــاكات حقــوق 
االنســان، وســط دعــوات لمقاطعــة الحــدث الــذي يتزامــن مــع ذكــرى 

جريمــة قتــل الصحافــي الســعودي جمــال خاشــقجي.
وانســحب دي بالزيــو، الــذي أعلــن قــراره الخميــس، مــن قمــة 
“أوربــان 20” )يــو 20( لرؤســاء بلديــات المــدن الكبــرى فــي “مجموعــة 

العشــرين” المقــرر أن تبــدأ األربعــاء المقبــل.
وتنتهــي القمــة االفتراضيــة الجمعــة المقبــل، الــذي تحــل فيــه 
الذكــرى الثانيــة لمقتــل خاشــقجي الكاتــب فــي واشــنطن بوســت 

فــي القنصليــة الســعودية فــي اســطنبول.
وقــال دي بالزيــو فــي بيــان “لقــد أظهــر وبــاء كوفيــد-19 أهميــة 

أن تعمــل مــدن العالــم معــا فــي حيــن تدافــع عمــا هــو حــق”.
وأضــاف “ال يمكننــا قيــادة العالــم بــدون رفــع صوتنــا فــي انتقــاد 
الظلــم. أنــا أحــض زمالئــي فــي مــدن عالميــة أخــرى علــى االنضمــام 

الــيّ فــي االنســحاب مــن قمــة )يــو 20( هــذا العــام”.
وقالــت الرســالة التــي وقعتهــا أكثــر مــن عشــر منظمــات بينهــا 
ــا لحقــوق االنســان” ومقرهــا جنيــف و”القســط” ومقرهــا لنــدن  “من
إن “حكومــة الســعودية غيــر مؤهلــة وال مناســبة الســتضافة قمــة 

ــان 20”. مجموعــة العشــرين ومؤتمــر أورب
ــي  ــة الحــدث ف ــى مقاطع ــات إل ودعــت الرســالة رؤســاء البلدي
حــال لــم تفــرج الســعودية عــن نشــطاء مســجونين بينهــم نســاء 

ــة خاشــقجي. ــن جريم وتحاســب المســؤولين ع

االتهامــات  علــى  ردا  ارنــا:-  طهــران- 
ــدة دول  ــل ع ــن قب ــا م ــاس له ــي ال أس الت
أوروبيــة ضــد إيــران، قــال ســفير ومندوبنــا 
بقائــي  إســماعيل  جنيــف  فــي  الدائــم 
ــو اســتمرار  ــن ه ــام اآلخري ــه: أن اته هامان
للعقليــة االســتعمارية ووهــم التفــوق لــدى 

بعــض الــدول الغربيــة.
الــدورة  اجتمــاع  فــي  هامانــه  بقائــي 
حقــوق  لمجلــس  واألربعيــن  الخامســة 
مشــترك  بيــان  علــى  وردا  اإلنســان، 
أوضــاع  ينتقــد  غربيــة  دول  لمجموعــة 
حقــوق اإلنســان فــي إيران:مــن المؤســف 
إلــى  اآلخريــن  تدعــو  الــدول  بعــض  أن 
نســيت  فيمــا  اإلنســان  حقــوق  احتــرام 
جرائمهــا الماضيــة والحاليــة وتســترت على 
حقيقــة أن الكثيــر مــن معانــاة اآلخريــن هــو 
نتيجــة للسياســات االســتعمارية الماضيــة 

وعقليــة الهيمنــة الخاصــة بهــا.
وانتقــد الســفيرهامانة النهــج الغربــي 
لقضايــا حقــوق اإلنســان، وقــال إن مثــل 

هــذه السياســة ال تــؤدي إال إلــى االنقســام 
وتهيــن حقــوق  الــدول  بيــن  والمواجهــة 
اإلنســان كأداة ألغــراض سياســية، وأكــد 
حولــت  األوروبيــة  الــدول  بعــض  أن 
ســاحة  إلــى  اإلنســان  حقــوق  مجلــس 

للتدخــل ضــد الــدول الناميــة.
وأشــار ممثــل بالدنــا إلــى أن ســيادة 
القانــون، ضروريــة لحمايــة حقوق اإلنســان 
واحترامهــا، واعتبــر أنــه مــن غيــر المقبــول 
ــى الحكومــات األخــرى تحــت  الضغــط عل
النظــام  لتغييــر  اإلنســان  حقــوق  رايــة 
ــا  القانونــي المحلــي أو التدخــل فــي قضاي

المحاكــم.
وفــي حديثــه امــام الــدورة الخامســة 
اإلنســان،  حقــوق  لمجلــس  واألربعيــن 
أفضــل  إن  هامانــه  بقائــي  الســفير  قــال 
ــي  ــس ه ــداف المجل ــق أه ــة لتحقي طريق
مــن خــالل الحــوار والتعــاون علــى أســاس 
والصــور  االتهــام  وتجنــب  الحيــاد  مبــدأ 

النمطيــة.

البقية على الصفحة7

البقية على الصفحة7

البقية على الصفحة7

انفجــر الناشــطون اللبنانيــون بوجــه أمريــكا بعد 
ان فجــر نائــب وزيــر الخارجيــة االمريكــي ديفيــد 
هيــل مفاجــأة حــول ان امريــكا صرفــت 10 مليــارات 
دوالر فــي لبنــان لدعــم الجيــش ومــن أســماهم 
ــة  ــن وجه ــي«، فاضحي بـ«منظمــات المجتمــع المدن
إنفــاق هــذا المبلــغ الضخــم، واألهــداف مــن إنفاقــه.
ــد  ــة ديفي ــة األميركي ــر الخارجي ــب وزي وكان نائ
هيــل قــال فــي مداخلــة لــه امــام لجنــة الشــؤون 
الخارجيــة فــي الكونغــرس، يــوم امــس ان اإلدارات 
ــذ 2005  ــان، من ــي لبن ــت ف ــة أنفق ــة المتعاقب االمريكي
»القــوى  علــى  دوالر  مليــارات  عشــرة  اآلن،  الــى 
وفــي  المدنــي«،  المجتمــع  ومنظمــات  المســلحة 
حيــن تقــول األرقــام أن ســقف ما تمثله المســاعدات 
األميركيــة للجيــش اللبنانــي يبقــى تحــت ســقف 4 
مليــارات كحــد أقصــى، فيبــدو ان واشــنطن انفقــت 6 
مليــارات دوالر علــى مــا أســماها »هيــل« بمنظمــات 
المجتمــع المدنــي، فأيــن ذهبــت هــذه األمــوال، ومــا 
هــي الوظيفــة السياســية أو األمنيــة التــي كانــت 

ــا؟ ــا واشــنطن لتحقيقه تنفقه

#ثوره_10_مليــار  وســم  اللبنانيــون  وأطلــق 
الــذي وصــل ســريعا الــى الترنــد، ليشــيروا الــى 
ان التظاهــرات التــي خرجــت الســقاط الحكومــة 
كانــت  الفســاد  محاربــة  إدعــاء  تحــت  الســابقة 
مــن  السياســي  الفســاد  بقــاء  ودعمــت  مدفوعــة 
جهــة، واســقاط الحكومــة مــن جهــة أخــرى دعمــا 
للسياســة االمريكيــة لمحاصــرة المقاومــة والحاضنــة 
الشــعبية لهــا والفرقــاء اللبنانييــن الذيــن يدعمونهــا.
نــوه المغــردون الــى ان امريــكا أعــادت انتــاج 
نظــام الفســاد السياســي والمالــي فــي لبنــان عبــر 
ــذه  ــد ه ــث تتعاق ــا، حي ــات مالي ــذه المنظم ــا ه عمه
المنظمــات مــع الــوزارات والمؤسســات الحكوميــة، 
أي  خــارج  طائلــة  مبالــغ  مستشــارون  ويتقاضــى 
ال  وأغلبهــم  رســمية،  رقابــة  وأيــة  رســمي  إطــار 
يقــدم شــيئًا يذكــر، واألهــم أنهــم بــال اســتثناء 
محســوبيات لزعامــات، وبالتالــي توظــف المشــاركة 
ــة بتوفيــر االحتيــاط المالــي إلعــادة إنتــاج  األميركيّ
خــارج  مــن  والمالــي  السياســي  الفســاد  نظــام 

الرســمية. الموازنــات 

نابعة من اإلجالل
حسين شريعتمداري

ــودود، كــي اســرد قصــة تكــون تقدمــة لمدونــة طرحتهــا قبــل ســنوات  ــه ال تالقفتنــي ألطــاف اإلل
بحضــرة احــد علمــاء الديــن الكبــار، اذ كان الخطــر الــذي استشــعرته محدقــا، فــال حيلــة لــي ســوى ان 
ُابلــغ ســماحته مواطــن الحيطــة. فيمــا لــم يكــن مــن اللباقــة ان يصــدر التحذيــر مــن قبلــي الــى فقيــه 

فطحــل وعالــم رفيــع  الشــأن.
ــم  ــوم وإليك ــه الي ــعر ب ــا أش ــا أن ــذي ه ــه ال ــر عين ــة، وللخط ــك القص ــد تل ــدار أن ُاعي ــاءت االق وش
التقدمــة؛ )فــي ســورة النمــل المباركــة تمــت االشــارة الــى قصــة الهدهــد ومــا اتــى بــه مــن خبــر للنبــي 
ســليمان عليــه الســالم. ففــي اآليــة )20( وعلــى لســان ســليمان: » مَــا لِــيَ ال َأرَى اْلهُدْهُــدَ َأمْ َكاَن 

مِــنَ اْلغَائِِبيــنَ«؟
فجاء رد الهدهد: » َأحَْطتُ ِبمَا َلمْ تُحِْط ِبهِ وَِجْئتُكَ مِنْ سَبٍَإ ِبنَبٍَإ يَقِيٍن«.

فلــم يكــن الهدهــد ســوى طيــر، ومــن البديهــي ان مكانتــه ال تقــاس بمكانــة النبــي ســليمان عليــه 
الســالم. ولكنــه جــاء بخبــر لســليمان مــن ســبأ مــا كان قــد احــاط ســليمان بــه مــع عظمتــه(.

ــورا ال يســتبعد ان  ــى اطــالع مســتمر باالحــداث واســتخبر ام ــي عل ــي تجعلن ان مقتضــى مهنت
ــى بعــض الســادة العظــام. ــة عل تكــون خافي

وان هكــذا امــور ال ترفــع بالضــرورة مــن شــأن أمثالــي ككاتــب اعالمــي، وال ســوف تنــزل مــن شــأن 
الرجــال الكبــار. ولكــن؛

ــي السيســتاني، احــد  ــة اهلل عل ــن ســبتمبر الماضــي، اســتقبل ســماحة آي ــث عشــر م ــي الثال ف
المراجــع العظــام للشــيعة، فــي مكتبــه مبعوثــة االميــن العــام لالمــم المتحــدة بالعــراق »جينيــن 
هينيــس بالســخارت«، طارحــا مواقفــه القيمــة بخصــوص امــور العــراق، ممــا يعكــس رؤيتــه العلمائيــة 

ــدور فــي العــراق مــن مســتجدات. ــد لمــا ي وحــالل العق
معلنــا دعمــه الكامــل الجــراء االنتخابــات التشــريعية المبكــرة المزعــم عقدهــا يونيــو 2021، بشــكل شــفاف، 

وضــرورة مكافحــة الفســاد، واجتنــاب المحاصصــة واجــراء محاكمــة عادلــة للمفســدين فــي اي موقــع كانــوا.
وفــرض ســيادة الحكومــة وتجنــب اي فئويــة ومناطقيــة تحــت ظــل عناويــن مختلفــة بعيــدة عــن 

الدســتور. وبالتالــي محاكمــة المتورطيــن  بعمليــات االغتيــال االخيــرة.
وطالــب  ســماحة آيــة اهلل السيســتاني )دام عــزه( خــالل اللقــاء، مــن مبعوثــة االميــن العــام لالمــم 

المتحــدة، ان تقــام االنتخابــات البرلمانيــة العراقيــة باشــراف ممثليــن عــن االمــم المتحــدة!
ــة اهلل  ــن شــأن ســماحة آي ــل م ــب، اوال؛ أق ــذا الطل ــان ه ــه ب ــدم بحضرت ــذرا ان أتق واســتميحه ع

السيســتاني ومنزلتــه المرموقــة والجديــرة باالحتــرام.
اذ واقع االمر ان االمم المتحدة هي التي تفتقر لتأييد سماحته في اثبات احقيتها. ثانيًا؛ 

ان هــذا الطلــب ال يتناســب  ومكانــة العــراق كدولــة مســتقلة، قــد اخــذ اســتقالله وحريتــه 
بالتضحيــات والمآثــر والدمــاء الطاهــرة وجراحــات قلــوب شــعبه الشــريف الســيما الشــباب الغيــور لهــذه 

االرض المقدســة.
فدعــوة االمــم المتحــدة لالشــراف علــى االنتخابــات فــي بلــد مــا، بمثابــة االعــالن عــن افــالس 
الدولــة، وعــدم الثقــة بالشــعب واالعتمــاد علــى االجانــب، ومــن البديهــي ان هاتيــن المقولتيــن ال 
تمتــان بــأي صلــة بالحضــرة القدســية لســماحة آيــة اهلل السيســتاني المرجــع الكبيــر للعالــم الشــيعي.
وال يعترينــا أدنــى شــك فــي ايامنــا هــذه، بــان االمــم المتحــدة، وعلــى العكــس مــن مــا تدعيه، ليســت 
ال تتحــرك باتجــاه إقــرار الســلم العالمــي وحســب، بــل هــي منظمــة تعمــل بشــكل آليــة للضغــط تحركهــا 
قــوى الغطرســة الســيما اميركاوحلفائهــا الغربييــن والعبرييــن والعــرب، اذ يكفــي إلقــاء نظــرة عابــرة علــى 

برامــج ومواقــف هــذه المنظمــة خــالل عقــود مضــت، توصلنــا بوضــوح لهــذه الحقيقــة المــرة؛ 
صمــت االمــم المتحــدة حيــال جرائــم الكيــان الصهيونــي فــي فلســطين، بــل هــي تؤيــد احيانــا 
هــذه الجرائــم. وتجاهــل الدعــم التســليحي والمالــي المفضــوح لصــدام والــذي قامــت بــه اميــركا 
ــح  ــراق، والمذاب ــركا الفغانســتان والع ــزو امي ــان ســنوات، وغ ــا خــالل الحــرب المفروضــة لثم وحلفاؤه
ــل النســاء  التــي ترتكــب بحــق مســلمي ميانمــار وكشــمير، والتغاضــي  عــن جرائــم الســعودية بقت
والرجــال واالطفــال فــي اليمــن، والســكوت المطلــق والــذي يستشــف منــه التاييــد حيــال الحصــار البــري  

ــوم فــي اليمــن، وتركهــم اســارى المــرض والجــوع و... والبحــري والجــوي للشــعب المظل
وكذلــك التســليح والتمويــل المالــي لالرهابييــن التكفيرييــن مــن قبــل الحكومــات المجرمــة؛ 
اميــركا واوروبــا والســعودية واالمــارات و... وهــي نفســها المنظمــة، التــي يطلــب ســماحة آيــة اهلل مــن 
ــام ان تصنــف  ــرأي الع ــة، اضطــرت بضغــط ال ــة العراقي ــات البرلماني ــى االنتخاب ــا االشــراف عل مبعوثه
الســعودية فــي قائمــة مجرمــي الحــرب ولكنهــا اســتدركت بعــد فتــرة وجيــزة مــن تهديــد آل ســعود 
بقطــع المســاعدات الماليــة عــن االمــم المتحــدة فســحب  االميــن العــام لالمــم المتحــدة وبــكل 

ــراره االول! ــاء ق ــة ودون أي حي صالف
ان منظمــة االمــم المتحــدة مــرت الــى جانــب جريمــة ترامــب فــي اغتيــال قــادة االســالم الكبــار 
الحــاج قاســم ســليماني وابومهــدي المهنــدس اللــذان تديــن لجهادهمــا امــن الشــعب العراقــي 
ــن الفصــل  ــادة 42 م ــركا حســب الم ــة امي ــي محاكم ــذي ينبغ ــت ال ــي الوق ــرام، ف ــرور الك ــة م والمنطق
ــزة. ــة االخــرى التــي ال تســتوعبها هــذه الوجي الســابع لبروتوكــول االمــم المتحــدة، وعشــرات  االمثل
ولطالمــا ســمعنا مــن ســادتنا مثــل ســماحة آيــة اهلل السيســتاني، واودعناهــا قلوبنــا، تفســير 
اآليــة ســتين مــن ســورة النســاء المباركــة، اذ ينــذر البــاري ســبحانه المؤمنيــن مــن الرضــوخ لحكــم 
ــن  ــِزَل مِ ــا ُأن ــكَ وَمَ ــِزَل ِإَليْ ــا ُأن ــوا ِبمَ ــمْ آمَنُ ــوَن َأنَّهُ ــنَ يَزْعُمُ ــى الَّذِي ــرَ ِإَل ــمْ تَ الطاغــوت؛ »َأَل

ــهِ«. ــرُوا ِب ــرُوا َأن يَْكُف ــدْ ُأمِ ــوتِ وََق اُغ ــى الطَّ ــوا ِإَل ــدُوَن َأن يَتَحَاَكمُ ــكَ يُِري َقبْلِ
ان مــا يســعفني مــن معرفــة اجماليــة ولكــن يقينيــة بحنكــة ســماحة آيــة اهلل السيســتاني المعظــم 
الممزوجــة بالحكمــة، تجعلنــي اؤمــن بوقــوع خطــأ فــي التقريــر المنشــور عــن لقــاء ســماحته بالمبعوثــة 
االمميــة، وان مكتــب ســماحة آيــة اهلل السيســتاني قــد افتقــد للدقــة المطلوبــة بنقــل تقريــر اللقــاء. 
والــذي نتوقعــه مــن مكتــب ســماحته ان يصحــح هــذا القســم مــن التقريــر. اذ ان ســماحة الســيد آيــة اهلل 

ــم االســالمي اجمــع. ــى العال ــار وهــو محســوب عل السيســتاني مــن مراجــع الشــيعة الكب
واكرر رجائي ان تصنفوا جرأة الكاتب في خانة الوالء واالحترام الذي يكنه لسماحته...

وآخر دعوانا ان الحمد هلل رب العالمين.

مسؤول عسكري..

حدودنا االستراتيجية توسعت بفضل الدفاع المقدس 
وتضحيات الشهيد سليماني

ــاع المقــدس العميــد محمــد  ــوم ومعــارف الدف ــر الســابق لمعهــد بحــوث عل طهران-فارس:-أكــد المدي
نبــي رودكــي، ان حــدود ايــران االســتراتيجية توســعت اكثــر مــن الحــدود الرســمية بفضــل الدفــاع المقــدس 

وبطــوالت وتضحيــات المدافعيــن عــن العتبــات المقدســة والشــهيد قاســم ســليماني.
وفــي مراســم احيــاء الذكــرى األربعيــن للدفــاع المقــدس اقيمــت فــي جامعــة اإلمــام الحســين )ع( 
العســكرية التابعــة لحــرس الثــورة، قــال العميــد رودكــي: احــدى قيــم الثــورة اإلســالمية هــي أنهــا تعتبــر أنــه 

مــن الواجــب العمــل علــى مســاعدة المســلمين فــي العالــم حيثمــا احتاجــوا الــى العــون.
ومضــى يقــول: كان دفاعنــا فــي الحــرب ينطلــق مــن اســاس عقائــدي، ولهــذا ســميت الســنوات الثمانــي 

مقدســة ألن شــبابنا حاربــوا جبهــة الكفــر والباطــل علــى أســاس دينهــم وايمانهــم وعقيدتهــم الحقــة.
واضــاف القائــد الســابق لفيلــق فجــر بحــرس الثــورة: ان قائــد الثــورة أكــد إن ذكــرى تضحيــات وشــجاعة الثمانــي 

ســنوات مــن الدفــاع المقــدس أمــر ضــروري للمســؤولين وعلينــا التحــرك فــي هــذا الصــدد ومنــع تشــويه الحــرب.
واردف يقــول: اليــوم وبفضــل 8 ســنوات مــن الدفــاع المقــدس وبطــوالت المضحيــن والمحاربيــن 
القدامــى والشــهداء والمدافعيــن عــن العتبــات المقدســة، وخاصــة الشــهيد الفريــق الحــاج قاســم ســليماني، 
توســعت الحــدود االســتراتيجية للجمهوريــة اإلســالمية اكثــر مــن الحــدود الرســمية ولــم يُســمح للدواعش 

باالقتــراب مــن الجمهوريــة االســالمية.

البقية على الصفحة7

طهران-فارس:-اكــد اميــن لجنــة حقــوق 
االنســان فــي الســلطة القضائيــة علــي باقــري 
كنــي بــان الحكومــات الغربيــة هــي المنتهــك 

االكبــر لحقــوق الشــعب االيرانــي.
وفــي تصريــح ادلــى بــه باقــري كنــي خــالل 
وحديثــه  لســجن طهــران  التفقديــة  زيارتــه 

مــع الســجناء للعمــل علــى حــل مشــاكلهم، 
اشــار الــى مزاعــم بعــض الحكومــات الغربيــة 
بانتهــاك حقــوق االنســان فــي ايــران وقــال: ان 
الحكومــات الغربيــة هــي اكبــر منتهــك لحقــوق 
ــا  ــا وتنفيذه ــا بوضعه ــي اذ انه الشــعب االيران
اجــراءات الحظــر الظالمــة قــد انتهكــت حقــوق 
بــكل  تدعــي  وهــي  االيرانــي  الشــعب  كل 
كــذب ووقاحــة بانهــا تدعــم حقــوق شــخص او 

ــن.    ــن او مجرمي ــدة اشــخاص متهمي ع
واضــاف: ان الحكومــات الغربيــة ال يمكنهــا 
ــاع  ــي الدف ــي ف ــكان المدع ــي م ــس ف ان تجل
ــل يجــب ان  عــن حقــوق الشــعب االيرانــي ب
ــام هــذا الشــعب  ــي مــكان المتهــم ام تقــف ف
وان تتحمــل مســؤولية الجرائــم والخســائر 
الظالمــة  الحظــر  اجــراءات  عــن  الناجمــة 

المفروضــة ضــده.


