
اميركا ترمي الكرة في الملعب االيراني رغم دورها 
المعرقل لخطة العمل المشتركة

طهــران / كيهــان العربــي : فيمــا تنتهــي المرحلــة السادســة مــن مفاوضــات فيينا ، تتحدث واشــنطن عن 
اســتعدادها العــودة للمفاوضــات ، مدعيــة ان الجانــب االيرانــي يحــاول اتــاف الوقــت حتــى تتغيرالحكومــة 

وهــذا منهــج يناقــض المواقــف.
فقــد اعلنــت الخارجيــة االميركيــة ليــل الســبت حيــن تنتهــي المرحلــة االنتقاليــة فــي ايــران ستســتعد 

لبرمجــة اســتئناف المفاوضــات فــي فيينــا.
ــب  ــي يطال ــب االيران ــاوض اال ان الجان ــد مســتعد للتف ــة ان هــذا البل ــة االميركي ــا وادعــت الخارجي كم
بمهلــة اضافيــة حتــى يتــم انتقــال الحكومــة .الــى ذلــك اعلــن ممثــل اميــركا لــدى الشــأن االيرانــي » روبلــت 
مالــي » فــي مؤتمــر صحفــي قبــل ايــام ان واشــنطن مســتعدة للتفــاوض فــي حــال عــادت ايــران الــى 

ــا. مفاوضــات فيين
وتاتــي هــذه التصريحــات الماكــرة فــي وقــت يعقــد زعمــاء مجلــس الشــيوخ االميركــي اجتماعــا ســريا مــع 
وزيــر الخارجيــة بليكــن حــول وضــع المفاوضــات فــي فيينــا، فيمــا صــرح الســناتور “روبــرت منــدز” للصحفييــن 

بعــد هــذا االجتمــاع ان عــودة اميــركا الــى خطــة العمــل المشــتركة ليســت قريبــة.

2 شؤون محلية

التحرير

مشيرا الى مخطط اميركا الشيطاني لالنسحاب من افغانستان ..

مدير الحوزات العلمية: مراجع الدين قلقون من وقوع افغانستان مرة اخرى بيد الجماعات المتطرفة 
امير عبدالهيان يهنئ بانتخاب االمين العام الجديد 

للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين
طهــران / ارنــا: –هنــأ االميــن العــام لمؤتمــر 
بمجلــس  الفلســطينية  االنتفاضــة  عــن  الدفــاع 
الشــورى االســامي »حســين اميــر عبــد اللهيــان«، 
جديــدا  عامــا  امينــا  ناجــي«  »طــال  بانتخــاب 

فلســطين. لتحريــر  الشــعبية  للمنظمــة 
وفــي رســالة التهنئــة خطابــا الــى »ناجــي«، 
كتــب اميــر عبداللهيــان : اننــي اتطلــع بــأن يتــم 
فــي عهدكــم تحقيــق المبــادئ الســامية للراحــل 
ــي  ــة ف ــطيني، المتمثل ــعب الفلس ــاد« والش »ابوجه
المحتلــة  الفلســطينية  االراضــي  كامــل  تحريــر 

الشــريف.      القــدس  والســيما 
عــن  الدفــاع  لمؤتمــر  العــام  االميــن  وســأل 
االنتفاضــة الفلســطينية، البــاري تعالــى، أن يمــن 
باالزدهــار والرقــي علــى شــعب فلســطين ومقاومتــه 

الباســلة.

افتتاح »دار اإلبداع التقني اإليراني« في روسيا
موســكو/ ارنــا :- قــال رئيــس مركــز التعــاون الدولــي للعلــم والتقنيــة فــي رئاســة الجمهوريــة، إن »دار 
اإلبــداع التقنــي اإليرانــي« الرابعــة أفتتحــت امــس االثنيــن فــي موســكو فــي اطــار إنشــاء شــبكة إيرانيــة 

لابــداع التقنــي لحــول العالــم .
 واشــار مهــدی قلعــه نــوي فــي حديــث صحفــي بالعاصمــة الروســية موســكو الــى ان هــذه 
الــدار هــي الرابعــة بعــد افتتــاح ثــاث دور مماثلــة فــي الصيــن وكينيــا وســوريا ، كمــا ســيتم افتتــاح 

دور اخــرى حتــى نهايــة العــام .
ــي  ــي الت ــداع االيران ــي دار االب ــا ف ــة تعــرض منتوجاته ــة ايراني ــوي ان 35 شــركة معرفي ــه ن واوضــح قلع
افتتحــت فــي موســكو اليــوم بحثــا عــن شــركاء تجارييــن مــن الشــركات الروســية، التــي بامكانهــا شــراء 

ــدان. ــة واعــادة تصديرهــا الــى العديــد مــن البل المنتجــات االيراني
وذكــر رئيــس مركــز التعــاون الدولــي للعلــم والتقنيــة فــي رئاســة الجمهوريــة ان ايــران تمتلــك 
مــا بيــن 6 الــى 8 االف شــركة معرفيــة مؤهلــة لعــرض منتجاتهــا فــي داخــل البــاد وتصديرهــا 

الــى باقــي الــدول واالســواق العالميــة. 

وول ستريت جورنال؛ مشروع اوروبي بثالثة محاور للتخلص من البنى التحتية الجهزة الطرد االيرانية مجلة نيويوركر؛

جنراالت اقنعوا »ترامب« عدم 
استعدادهم حرب  ايران

طهران/كيهــان العربــي: كتبــت مجلــة »نيويوركــر« فــي تقريــر، انــه بعــد فشــل ترامــب فــي االنتخابــات 
الرئاســية، ســعى نتنياهــو للضغــط عليــه لحــرب ايــران اال ان رئيــس اركان الجيــش االميركــي حــال دون 

ذلــك.
ــاع ترامــب  ــي  الســابق ســعى القن ــان الصهيون ــان رئيــس وزراء الكي ــر، ب ــي تقري ــة ف وكشــفت المجل

ــة. ــة االنتخابي ــي الحمل ــد فشــل ترامــب ف ــران بع بمهاجمــة اي
واضافــت المجلــة؛ ان آخــر مــرة تحــدث فيهــا رئيــس اركان الجيــش االميركــي »مــارك ميلــي« للرئيــس 

ترامــب فــي الثالــث مــن كانــون الثانــي 2021 حــول البرنامــج النــووي االيرانــي.
ــام االخيــرة لحكومــة ترامــب للتطميــن علــى ان  ترامــب ال يحــاول مهاجمــة  فــكان ميلــي يســعى االي
ايــران لضمــان بقائــه فــي الحكــم وتغييــر نتائــج االنتخابــات. وكان قلــق ميلــي مــن نشــوب حــرب تشــمل 

الشــرق االوســط.
وقالــت المجلــة: وســبق ان حــذر ميلــي مــن حــرب بيــن اســرائيل والفلســطينيين ولكنــه كان يــرى ان 

ترامــب ال يســعى للحــرب، وان تاثيــر نتنياهــو يقتصــر علــى هجــوم صاروخــي.
واســتطردت المجلــة: وهنــاك اشــخاص يســعون للحــرب ضــد ايــران احاطــوا بترامــب، وهــو قريــب مــن 

نتنياهــو، الــذي كان يحــرض علــى حــرب ايــران رغــم فشــل ترامــب فــي حملتــه االنتخابيــة.
وتضيــف المجلــة، انــه اضافــة لنتنياهــو هنالــك وزيــر لخارجيــة بومبيــو، ومايــك بنــس مســاعد رئيــس  

الجمهوريــة فهمــا مــن ادعيــاء الحــرب.

اهــواز /ارنــا:- فنــد مســاعد الشــؤون االمنيــة 
ــي  ــي اهلل حيات ــظ خوزســتان ول والشــرطية لمحاف
االحــداث  خــال  اشــخاص   3 مصــرع  مزاعــم 
االخيــرة فــي المحافظــة بســبب االحتجــاج علــى 

المشــاكل الناجمــة مــن شــحة الميــاه.
ان  للصحفييــن:  تصريــح  فــي  حياتــي  وقــال 
المعاديــن للجمهوريــة االســامية قامــوا فــي االيــام 
اخبــار وفيديوهــات ملفقــة بزعــم  ببــث  االخيــرة 
ــي  ــرة ف مصــرع 3 اشــخاص خــال االحــداث االخي

بعــض مناطــق المحافظــة.
اعــداء  بثهــا  التــي  الفيديوهــات  ان  واضــاف: 
ــداء والتــي زعمــوا فيهــا  الجمهوريــة االســامية االل
مصــرع 3 اشــخاص واثنيــن مــن افــراد قــوى االمــن 

ــا. ــا اطاق ــي ال صحــة له الداخل
واوضــح بانــه خــال االحــداث االخيــرة لقــي 
احــد المواطنيــن االبريــاء مصرعــه اثــر اطــاق النــار 
مــن قبــل مثيــري الشــغب علــى محولــة كهربــاء 
االمــوال  تخريــب  بهــدف  شــادكان  مدينــة  فــي 
العامــة وتحريــض الموطنيــن، حيــث تعمــل القــوات 
ــم. ــن واعتقاله ــى الكشــف عــن الفاعلي ــة عل االمني
وصــرح بــان شــخصا اخــر فــي مدينــة كــوت 
عبــداهلل تعــرض الطــاق نــار امــام بــاب منزلــه 
وتوفــي الحقــا فــي مستشــفى باهــواز والســبب 
فــي مصرعــه يعــود الــى خافــات عائليــة وال عاقــة 

لذلــك باالحــداث االخيــرة.
بشــان  المنشــور  الفيديــو  شــريط  وحــول 
ــي  ــراد قــوى االمــن الداخل استشــهاد اثنيــن مــن اف
اوضــح بــان الحــادث يعــود الــى عــدة اعــوام مضــت 
حينمــا اطلــق مجهولــون النــار علــى افــراد قــوى 
االمــن الداخلــي فــي خيمــة مقامــة باحــد منتزهــات 
ــام  ــم الخدمــة للمواطنيــن خــال اي ــة لتقدي المدين

ــوروز.   ــد الن عي
ــي خوزســتان  ــي ظــل يقظــة اهال ــه ف واكــد بان
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العلميــة  الحــوزات  مديــر  اعتبــر  /ارنــا:-  قــم 
فــي البــاج الشــيخ علــي رضــا اعرافــي، دخــول 
االميركييــن الــى افغانســتان بانــه كان ظالمــا وغيــر 
مــدروس ومضــرا للشــعب االفغانــي، مؤكــدا بــان 

مخططاتهــم للخــروج منهــا شــيطانية ايضــا.
واشــار الشــيخ اعرافــي فــي تصريــح لــه الــى 
افغانســتان وقلــق مراجــع  فــي  الراهنــة  االوضــاع 
الديــن ازاء ذلــك وقــال: ان الشــعب االفغانــي شــعب 
شــجاع وبطــل ومتديــن وملتــزم بالقيــم االلهيــة 
ــى  ــت عل ــانية واثب ــة واالنس ــامية واالخاقي واالس
امــام  جــدا  ومقــاوم  حســاس  بانــه  تاريخــه  مــر 

االجانــب.   هجمــات 
ــرة  ــود االخي ــال العق ــدث خ ــا ح ــاف: ان م واض
مثــل تدخــات بعــض الجيــران ودخــول بعــض 
الجماعــات المتطرفــة والعنيفــة وبعــض القضايــا 

الداخليــة فــي افغانســتان، 
الذريعــة  وفــرت  قــد 
للتواجــد  لاميركييــن 
ــد. ــذا البل ــي ه عســكريا ف
واعتبــر الســبب فــي 
نمــو الجماعــات المتطرفــة 
لاميركييــن  يعــود  بانــه 
ان  وقــال:  انفســهم 
ــت  ــت واحتل ــركا هاجم امي
ــى اســاس  افغانســتان عل
فبركتهــا  التــي  الذرائــع 

هــي نفســها ووقعــت معاهــدة بغيضــة جــدا وخاطئــة 
نشــر  بذريعــة  االحتــال  هــذا  وواصلــت  للغايــة 

البلــد. لهــذا  االســتقال  وتحقيــق  الحريــة 
الــى هزيمــة اميــركا ووعــي الشــعب  واشــار 
االفغانــي تجــاه خيانــة اميــركا لــه واضــاف: ان اميــركا 
اعلنــت الخــروج مــن افغانســتان حينمــا ادركــت 

ــا. ــق اهدافه ــي تحقي ــا فشــلت ف بانه
دخــول  العلميــة  الحــوزات  مديــر  واعتبــر 
االميركييــن الــى افغانســتان بانــه كان ظالمــا وغيــر 
مــدروس ومضــر للشــعب االفغانــي واضــاف: ان 
مخططــات االميركييــن لخروجهــم مــن افغانســتان 
شــيطانية ايضــا. اميــركا اليــوم مهزومــة وتســعى 
تنفيــذ  مــن خــال  اهدافهــا ومطامعهــا  لتحقيــق 

مخططاتهــا.

اعمــال  القيــادة  خبــراء  مجلــس  عضــو  وادان 
ــة  ــا جماعــات متطرف العنــف الظالمــة التــي ترتكبه
بــان مصيــر  نعتقــد  اننــا  واضــاف:  داعــش  مثــل 
ــدول االســامية االخــرى يجــب ان  افغانســتان كال
يتحقــق علــى يــد الشــعب وان يتــم فيــه صــون 
حقــوق جميــع ابنــاء الشــعب واالقليــات المذهبيــة.

الثــورة  رســالة  بــان  اعرافــي  الشــيخ  واكــد 
االســامية هــي ان تخــرج اميــركا مــن المنطقــة 
المنطقــة  مــن  اميــركا  خــروج  وبعــد  انــه  وقــال: 
ــد  ــدول بي ــدول االســامية يجــب ادارة ال ــع ال وجمي
شــعوبها وباصواتهــا وفــي ظــل التضامن االســامي.

وعلمــاء  مراجــع  وهواجــس  قلــق  الــى  ونــوه 
افغانســتان  فــي  الراهنــة  االوضــاع  تجــاه  الديــن 
بالقلــق مــن الديــن يشــعرون  وقــال: ان مراجــع 

ــة »وول  ــادت صحيف ــي: اف ــان العرب طهران/كيه
تســرب  مــا  معطيــات  بــان  جورنــال«،  ســتريت 
ــي مشــروع  ــن يتلخــص ف عــن مســؤولين اوروبيي
بثاثــة محــاور لتمديــد فتــرة مــا يســمى »اســتنفاد 

ــي«. ــووي االيران ــت الن وق
االوروبــي  الجانــب  قلــق  تناولــت  الصحيفــة 
ــووي  ــران الن ــج اي ــي برنام ــل ف ــدم الحاص ــن التق م
ــى  مفاوضــات  ــك عل ــرات ذل ــن تاثي ــه  م ــا تدعي وم
فيينــا الحيــاء خطــة العمــل المشــتركة، فقــد انجــزت 
ايــران فــي مجــال قدراتهــا المخزونــة مــن اليورانيوم 
ــي  ــس االميرك ــف الرئي ــد موق ــا يعق المخصــب مم

ــووي. ــاق الن ــاء االتف جــو بايــدن الحي
خلقــه  مصطلــح  هــو  الوقــت«  »اســتنفاد  ان 
الغربيــون اشــارة الــى المهلــة الزمنيــة لخــزن المــواد 
النوويــة الضروريــة لصنــع قنبلــة نوويــة. فاالميــركان 
االتفــاق  ضمــن  المفروضــة  القيــود  ان  يقولــون 

ــل. ــام كام ــت لع ــدد الوق ــد م ــووي ق الن
االيرانــي  الشــأن  فــي  اميــركا  ممثــل  وكان 
»روبــرت مالــي« قــد صــرح لقنــاة CNN االربعــاء 

الماضــي؛« اذا ما اســتمرت 
ايــران بتطويــر برنامجهــا 
النــووي ولــم يحصــل اي 
الــى  فســنصل   اتفــاق 
مــن  جــدوى   ال  مرحلــة 
انتشــار  لمنــع  اتفــاق  

النــووي«. الســاح 
وتقــول »وول ســتريت 
القلــق  ان  جورنــال«؛ 
لمســؤولي  االســاس 
يكمــن  الغربيــة   الــدول 

ــزة الطــرد  ــة اجه ــي تقني ــران تمرســت ف ــي ان اي ف
الثانــي. الجيــل  الســيما  المركــزي 

عــام 2016 كانــت تملــك ايــران 1000 جهــاز 
طــرد وحــدد عملهــا حســب االتفــاق النــووي. 
علــم  ال  ان  غربيــون  مســؤولون  واعتقــد 
ان  اال  االجهــزة  هــذه  تطــور  كــي  اليــران 
ايــران بعــد خــروج اميــركا مــن االتفــاق بعــام 
تخلــت عــن التزاماتهــا حيــال تعهداتهــا. حتــى 

ــى  ــود عل ــي ديســمبر 2019 ان ال قي اعلنــت  ف
ــات التــي تشــمل؛ حجــم التخصيــب،  العملي
معــدل التخصيــب، ونســبة المــواد المخصبــة، 

والبحــث والتنميــة.
فعلــت  قــد  ايــران  ان  الصحيفــة  واســتطردت 
منــذ عــام اكثــر اجهــزة الطــرد المركــزي مــن الجيــل 
الثانــي. فســرعتها تفــوق اربعــة اضعــاف االجهــزة 

الســابقة.
وكانــت ايــران ملزمــة بخــزن 300 كيلوغــرام كحــد 
اعلــى مــن اليورانيــوم المخصــب وبنســبة تخصيــب  

ال تزيــد علــى %67/3. عودة ثالثة مالحين ايرانيين الى البالد 
افرجت عنهم باكستان

ــن  ــارس :-عل ــران / ف طه
للجمهوريــة  العــام  القنصــل 
كراتشــي  فــي  االســامية 
حســن نوريــان عــن االفــراج 
ايرانييــن  ماحيــن   3 عــن 
مــن قبــل باكســتان وعودتهــم 

الــى البــاد.
ــان  ــل نوري ــب القنص وكت
علــى  لــه  تغريــدة  فــي 
االجتماعــي  التواصــل  موقــع 

»تويتــر«: انــه وفــي ظــل المتابعــات المســتمرة والحثيثــة مــن قبــل الزمــاء فــي القنصليــة العامــة للجمهوريــة االســامية 
فــي كراتشــي وفــي ســياق صــون حقــوق االيرانييــن خــارج البــاد، فقــد تــم االفــراج عــن 3 ماحيــن ايرانييــن مــن الســجن 
فــي مدينــة كراتشــي وتمــت اعادتهــم الــى بادنــا العزيــزة عــن طريــق رحلــة لشــركة الخطــوط الجويــة االيرانيــة.
يذكــر ان الســلطات الباكســتانية فــي كراتشــي كانــت قــد افرجــت قبــل عــدة اشــهر عــن 7 ماحيــن 

ايرانييــن ايضــا وعــادوا علــى اثرهــا الــى البــاد.
وكان هــؤالء الماحيــن قــد القــي القبــض عليهــم وايداعهــم الســجن مــن قبــل جهــاز االمــن البحــري 

الباكســتاني بتهمــة الدخــول غيــر القانونــي للميــاه االقليميــة الباكســتانية.
وبلــغ عــدد الماحيــن االيرانييــن الذيــن افرجــت عنهــم الســلطات الباكســتانية وعــادوا الــى البــاد اكثــر 

مــن 60 ماحــا خــال العــام الماضــي )العــام االيرانــي انتهــى فــي 20 اذار/مــارس(.

تلفزيون الكيان الصهيوني؛ فيما تساقط مسؤولينا مازال بشار االسد حاكما
اقــرت قنــاة تلفزيونيــة للكيــان الصهيونــي، بــان المســؤولين االســرائيليين الذيــن توقعــوا ســقوط بشــار 

االســد هــم ســقطوا !
فقــد ذكــرت القنــاة 13 االســرائيلية، ان المســؤولين االســرائيليين الســابقين كانــوا يقولــون ان الرئيــس 
الســوري بشــار االســد سيســقط خــال شــهر واحــد اال ان هــؤالء المســؤولين  هــم قــد ســقطوا فيمــا بشــار 

االســد بقــي لــدورة رئاســية جديــدة.
ونقلــت القنــاة عــن مراســلها قولــه: لقــد عــزز بشــار االســد اليــوم )الســبت الماضــي( فــي دمشــق دورة 
ــاة بشــار  ــه، فيمــا البعــض يهتــف لحي ــزم جانب ــا كيــف ان الشــعب ل ــد شــاهدنا جميع ــدة، وق رئاســية جدي

االســد مردديــن »نحبــك يــا رئيســي«.

وزير خارجية االحتالل يعتزم زيارة 
المغرب الشهر المقبل

ذكــرت وســائل إعــام صهيونيــة أن وزيــر خارجيــة االحتــال اإلســرائيلي، “يائيــر البيــد”، ســيزور 
المغــرب مطلــع الشــهر المقبــل، لتطويــِر العاقــات بيــن الجانبيــن ورفــع التمثيــل الدبلوماســي إلــى مســتوى 

ــذ عــام 2003. ــة االحتــال من ــر خارجي ــارة لوزي ــك فــي أول زي الســفارات وذل
وقــال البيــد: إن إســرائيل والمغــرب ســيعمان علــى تدشــين تعــاون اقتصــادي وتكنولوجــي وثقافــي 

وســياحي، مضيفــًا أن العاقــات المباشــرة هــي مصلحــة إســرائيلية مــن الدرجــة األولــى.
وأجــرى البيــد، االســبوع الماضــي، اتصــااًل مطــواًل مــع نظيــره المغربــي “ناصــر بوريطــة”، حيــث تنــاوال 

العاقــة المباشــرة بيــن الجانبيــن واعتبرهــا مصلحــة إســرائيلية عليــا.
ــب  ــى جان ــاورات »نســيم البحــر« إل ــة، خــال الشــهر الجــاري، بمن ــة المغربي ــوات الجوي وشــاركت الق

ــات المتحــدة. ــادة الوالي ــدول وقي ــة وبمشــاركة عــدد مــن ال ــوات صهيوني ق

تسجيل213 وفاة جديدة بفيروس 
كورونا في ايران

طهــران / ارنــا :– اعلنــت وزارة الصحــة والعــاج 
خــال  وفــاة جديــدة   213 عــن  الطبــي،  والتعليــم 
الســاعات الـــ 24 الماضيــة، اثــر االصابــة بفيــروس 

ــران. ــي اي ــا ف كورون
ــا اليومــي حــول  ــي تقريره ــوزارة ف واضافــت ال
اخــر حصيلــة عــدوى الفيــروس الوبائــي فــي البــاد، 
لغايــة  االحــد  منــذ  الجديــدة  االصابــات  عــدد  ان 

ــة. ــا و441 حال ــغ 25 الف ــن، بل ــس االثني ام
وبحســب المصــدر نفســه، فقــد ارتفــع اجمالــي 
عــدد المصابيــن بفيــروس كورونــا فــي ايــران الــى 
3 ماييــن و548 الفــا و704 مصابــا، وعــدد المتوفيــن 

الــى 87 الفــا و374 شــخصا. 
و ورد هــذا التقريــر ايضــا، ان مــا يبلــغ 3 ماييــن 
المصابيــن  مــن مجمــوع  و653 شــخصا  الفــا   152
الــى  تماثلــوا  البــاد،  فــي  المتجــدد  بالفيــروس 
والمراكــز  المستشــفيات  غــادروا  او  الشــفاء 

العاجيــة.

البقية على الصفحة7

البقية على الصفحة7

مسؤول امني: ال صحة لمقتل 3 اشخاص خالل االحداث االخيرة في خوزستان
الــدوام  علــى  االعــداء  مؤامــرات  احبطــوا  الذيــن 
واحــدة اثــر اخــرى فــان االســتقرار الكامــل ســائد 
بهمــم  العمــل  ويجــري  المحافظــة  فــي  اليــوم 
المســؤولين علــى معالجــة المشــاكل الناجمــة عــن 

شــحة الميــاه.

الفيلم االيراني »األيدي« يحصد 
ثالث جوائز دولية

االيرانــي  القصيــر  الفيلــم  حصــد   -: ارنــا   / طهــران 
“االيــدي” للمخــرج “برويــز رجايــي” ثــاث جوائــز دوليــة مــن 
 ”Brandenburg”فــي ماليزيــا و ”Perak Cave“ مهرجانــات

فــي ألمانيــا و”Eastern Venice” فــي الهنــد.
ــي  ــراك “Perak Cave” ف ــف بي ــان كه ــح مهرج ومن
مــالیزیا فــي دورتــه الـــثالثة الــذي أقيم بشــكل افتراضي 
عبــر اإلنترنــت  فيلــم »األيــدي«  جائــزة  االســتحقاق فــي 

فئتــي الفیلــم القصيــر واإلخــراج.
 كمــا فــاز الفيلــم  بجائــزة االســتحقاق فــي 
مهرجــان براندنبــورغ الســينمائي الــذي اقيــم فــي 

29 يونيــو بألمانيــا.
فــي  النقــاد  جائــزة  اإليرانــي  الفيلــم  وحصــد 
فــي 3  الــذي عقــد  الشــرقي  فينيســيا  مهرجــان 

بالهنــد. يوليــو 

االمام الخامنئي وخارطة طريق المنطقة
لــوال السياســات المعاديــة التــي انتهجهــا الغــرب واالميركــي بالــذات منــذ عقــود بضــرب االســام المحمدي 
االصيــل ولــو ال السياســات الطائشــة لــادوات فــي المنطقــة لمماشــات تلــك السياســة القــذرة والخبيثــة التــي 
هدفهــا افــراغ االســام مــن محتــواه واالبقــاء علــى القشــور والتــي هــي فــي الواقــع ال تضــر وال تنفــع، لمــا شــاهدنا 
اليــوم مــن مراســم مختصــرة وبشــكل غريــب يقــام لفريضــة حــج هــذا العــام وال يجســد اقتــدار وعظمــة االمــة 
االســامية التــي تعلــن كل عــام برائتهــا مــن المشــركين وطغــاة هــذا العصــر وقــد نظــر اكثــر المســلمين  الــى 
ــا  ــك بوجــود بــاء جائحــة كورن ــى ذل ــي ال ــام الخامنئ ــد اشــار االم ــة وأســى وحســرة وق هــذه المراســم بحرق
ولربّمــا بــاء السياســات الحاكمــة علــى أرض الحرميــن الشــريفين، قــد حــرم أعيــن المؤمنيــن التوّاقــة مــن 
أن تشــاهد رمــز الوحــدة لألمــة اإلســامية وعظمتهــا وقــد تكــون السياســات الحاكمــة علــى ارض الحرميــن 
ــو  ــي ول ــى التوال ــام الثانــي عل ــة للع ــم مــن هــذه الفريضــة االلهي ــج العال ــع الحقيقــي لحرمــان حجي هــي المان
امتلــك القائميــن علــى هــذه المراســم االهليــة والمهنيــة والتدبيــر الدارتهــا وفقــًا للبروتوكــوالت الصحيــة، لكانــت 
المراســم فــي افضــل حــال وان لــم تصــل الــى حالتهــا فــي الظــروف الطبيعيــة لكــن كانــت تجســد جانبــا مــن 

عظمــة االســام وشــموخه.
 لكــن علــى مــا يبــدو ان القائميــن علــى الديــار المقدســة ليســوا اهــا للمســؤولية ال الدينيــة وال االخاقيــة 
وال المهنيــة ليعــدوا برنامجــا معنويــا يتناســب مــع حجــم هــذه الفريضــة ومكانتهــا وعظمتهــا حيــث نراهــم قــد 

افرغــوا الحــج واكتضــت الماهــي والبــارات بفضــل هــذه السياســة الجديــدة لمحمــد بــن ســلمان.
وللعلــم انمــا ركــز عليــه قائــد الثــورة االســامية االمــام الخامنئــي فــي رســالته لحــج بيــت اهلل الحــرام هــذا 
العــام كان مختلفــا عــن الســنوات الســابقة وهــو يصعــد مــن حــدة مواجهــات التحديــات والتهديــدات الغربيــة 
وبالــذات االميركيــة التــي نشــرت وتنشــر الدمــار والخــراب والحظــر والتجويــع علــى الشــعوب المنطقــة حيــث 
وضــع اصبعــه علــى الجــرح تمامــا عندمــا ركــز  علــى نقــاط القــوة والضعــف فــي االمــة االســامية، فامتــاك هــذه 
ــة تعتبــر نقطــة قــوة كبيــرة يجــب اســتثمارها فــي مواجهــة االعــداء  االمــة للمــوارد الطبيعيــة والبشــرية الهائل
وكذلــك تشــجيع شــباب المنطقــة علــى اكتســاب العلــوم واالبــداع واالختــراع لتكــون ركيــزة ثانيــة القتــدار هــذه 
ــن نشــروا الفســاد  ــوك والزعمــاء العــرب الذي ــي هــي مــن تراكمــات فســاد المل ــاط الضعــف  الت ــا نق ــة ام االم

والتخلــف منــذ مئــات الســنين وهــم يتقلــدون مواقــع الحكــم فــي العالــم االســامي.
ومــا شــدد عليــه ســماحته فــي هــذا الخطــاب المعنــوي السياســي لحجــاج بيــت اهلل الحــرام كان 
فارقــًا عــن نداءاتــه الســابقة وهــو التركيــز علــى عنــوان المقاومــة، الســاح الفعــال واالمضــى لمواجهــة 
ــد الن  ــى االب ــة وال ــا وطردهــا مــن المنطق ــا و هيمنته ــة وكســر هيبته ــدات االميركي ــات والتهدي التحدي
ــزرع  ــذي ي اســاس كل مــآس وويــات وخــراب المنطقــة هــو الوجــود االميركــي االحتــال الخبيــث ال

الدمــار وعــدم االســتقرار اينمــا حــل.
ــة ردع  ــي جســدت معادل ــى انتصــارات »ســيف القــدس« الت ــم يغــب عــن ذهــن ســماحته االشــارة ال ول
جديــدة فــي غــزة حيــث ســجلت نصــراً مــن العيــار الثقيــل وهــذا مــا دفــع العــدو العــادة حســاباته مــن جديــد.  
فالجانــب االخــر مــن النــداء االمــام الخمينــي الــى الحجيــج هــو االهتمــام بالشــريحة الشــبابية التــي هــي 
عمــاد المجتمعــات فــي التطــور والتقــدم  خاصــة شــباب المنطقــة ليتحملــوا مســؤولياتهم التاريخيــة والوطنيــة 
فــي مواجهــة التحديــات االميركيــة الصهيونيــة التطبيعيــة الشرســة وهــذا مــا ســتظهر مامحــه بــاذن اهلل قريبــا. 
ــودة  ــتان وع ــي افغانس ــريعة ف ــورات الس ــو التط ــماحته ه ــه س ــرج علي ــذي ع ــر ال ــم واالخ ــر المه ــا االم ام
طالبــان المرمــوز وموقــف بعــض الــدول العربيــة واالســامية المتناهيــة مــع طالبــان وكذلــك تقدمهــا الســريع 
فــي االراضــي االفغانيــة عبــر اســتخدامها لاســلحة التــي تركتهــا القــوات االميركيــة لهــا كل ذلــك تســاؤالت 

ــد؟ مشــروعة  مــا الــذي يخطــط لهــذا البل
لقــد رســم ســماحته وعبــر هــذا الخطــاب الســنوي التاريخــي لحجــاج بيــت اهلل الحــرام خارطــة طريــق 
جديــدة للمنطقــة وشــعوبها بانتهــاج خيــار المقاومــة الســاح الوحيــد للتحريــر ومواجهــة االعــداء مــن االميركيين 
والغربييــن وادواتهــم الجبارهــم علــى تــرك المنطقــة واســتام شــعوبها لزمــام المبــادرة علــى ان تعيــش بأمــن 

وأمــان واســتقرار و ازدهــار.


