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قائد الثورة ،مؤكدا أنها ح ّققت السياسة املستقلة واملشرفة اليران:

«قوة القدس» أكبر عامل مؤثر في منع الدبلوماسية االنفعالية في غرب آسيا

اك ��د مس��اح��ة ق��ائ��د ال �ث��ورة االس�لام�ي��ة آي ��ة اهلل
العظمى االم��ام السيد علي اخلامنئي ،يف خطابه
عصر أمس االح��د ،إن «ق��وة القدس» أكرب عامل
مؤثر يف منع الدبلوماسية االنفعالية يف غربي آسيا
وح ّققت العزة للبالد.
وأكد مساحته يف ذكرى اليوم العاملي للعمال
وي��وم املعلم ،ان ق��وة ال�ق��دس ه��ي العامل امل��ؤث��ر يف
منع حتقيق الدبلوماسية املنفعلة يف منطقة غرب
آسيا ،كما ان قوة القدس حققت السياسة املستقلة
واملشرفة للجمهورية االسالمية االيرانية يف منطقة
غرب آسيا.
واش� ��ار مس��اح�ت��ه ،اىل اس�ت�ي��اء ام��ري�ك��ا م��ن نفوذ
اي ��ران يف املنطقة ،مبينا :ان الغرب يصر على ان
تكون السياسة االيرانية خاضعة له ويبذل مساعي
الستعادة سيطرته على البالد.
وأضاف قائد الثورة :يص ّر الغربيون على أن تكون
سياستنا تابعة هلم ..واي��ران لسنوات خالل عهدي
القاجار والبهلوي كانت خاضعة هليمنة الغرب
وخ�ل�ال ال �ـ  40ع��ام��ا املاضية ح��اول��وا ان خيضعوا
ال �ب�لاد هليمنتهم ،ف�ل��ذل��ك فإنهم ي�س�ت��اؤون اذا
اقامت اجلمهورية اإلسالمية عالقات مع الصني
واذا اقامت عالقات سياسية واقتصادية مع روسيا،
إنهم يعارضون أي حت��رك دبلوماسي لنا ،وعلينا
أن نتصرف باستقاللية وكرامة وب��ذل املزيد من
اجل�ه��ود .وت��اب��ع قائد ال �ث��ورة ،ق��ائ�لا :أع��رف ح��االت
يف دول جم��اورة أراد فيها مسؤولون رفيعو املستوى
السفر إىل إيران لكن عارضه األمريكيون .ال ميكننا
االستسالم لرغباتهم .جيب أن نتصرف بقوة.

اول الكالم
العدالة العلوية
علي جاجييان
مل يشهد ال �ع��امل ع�ل��ى م��ر ال �ت��اري��خ ومل
يلمس عدالة كعدالة االم��ام علي بن ابي
طالب (عليه السالم) واليت عرفت بالعدالة
العلوية ،فهذه العدالة اليت قل ويقل نظريها
وبكالم أدق مل يظهر مثيل هلا ،صنعت من
االمام علي (عليه السالم) رج ًال ال مثيل له
عرب التاريخ ،فالقرآن الكريم عندما خياطب
الرسول االكرم (صلى اهلل عليه وآله) بشأن
خ�لاف��ة االم� ��ام ووالي �ت ��ه ب��ال �ق��ول« :ي ��ا ايها
الرسول بلغ ما ان��زل اليك من رب��ك ،وان
مل تفعل فما بلغت رسالته» فان ذلك داللة
على املكانة الرفيعة لالمام علي (ع) الذي
عرف بعدالة فريدة مل يلمس الناس بعده
مثلها.
ام ��ا ال �ي��وم ف ��ان ال �ع��امل ف �ض�ل ًا ع��ن غياب
العدالة العلوية فيه ب��ات يعاني م��ن أن��واع
املظامل ،اذ ان حاجة البشرية ال تقتصر على
املاء واخلبز وامل��أوى ،فالعوامل النفسية هلا
تأثريها مثلما تعمل احلوائج املادية ،فاحدى
االم� ��ور ال�ت�ي ت��رت�ه��ن ب�ه��ا رض ��ى ال�ع��ام��ة هو
املنظار الذي تنظر به احلكومات اىل شعوبها
والشعوب االخرى ،دون أي متييز.
إن ب��داه��ة م�ف�ه��وم ال �ع��دال��ة وك��ون�ه��ا من
املسائل الفطرية اليت تتطلع إليها البشرية
بشوق وهلفة ،مل ْ
حيل دون أن خيتلط األمر
ع �ل��ى ال �ك �ث�يري��ن ،وخ ��اص ��ة ع �ل �م��اء ال �غ��رب،
فينقلب العدل عندهم أبشع أن��واع الظلم
والقهر.
لكن ال�ن�ظ��ام االس �ت �ب��دادي ال ��ذي فرضته
ال �ع ��دي ��د م ��ن االن �ظ �م ��ة يف ال �ت �ع��اط��ي مع
اآلخ ��ري ��ن ،ي ��ؤمل ال �ع��امل وش�ع��وب�ه��ا اىل حد
بعيد ،فلو تطلع املرء اىل ما جيري اليوم يف
العامل وما يعاني منه من مظامل لشعر بأمل
كبري ال دواء له.
ان بعض الدول والكيانات املختلقة متارس
أب �ش��ع ان� ��واع امل �ظ��امل وال�ت�م�ي�ي��ز ب�ع�ي��داً عن
االخالقيات االنسانية ،فالعديد من الدول
الغربية ويف مقدمتها بريطانيا وامريكا
استعمرت العديد من شعوب العامل ومارست
حبقها افظع أن��واع الظلم ونهبت ثرواتها،
كما هجرت شعوبها من اوطانها واعطتها
لكيانات خمتلقة واجرامية ،ويف مقدمتها
الكيان الصهيوني الذي البد ان يزول آج ًال أم
عاج ًال ليعود الشعب الفلسطيين اىل وطنه.

الغرب يص ّر على ان تكون السياسة االيرانية خاضعة له
أفضل وأنجح وسيلة لتحييد العقوبات هي تعزيز اإلنتاج الوطني

ظريف يؤكد الدور الكبير للشهيد
سليماني في الدبلوماسية
اعترب وزير اخلارجية االيراني حممد جواد ظريف ،الدبلوماسية وامليدان
العسكري بانهما اىل جانب بعضهما بعضا ومكمالن أحدهما لآلخر.
وقال ظريف يف تصرحيه السبت خالل مراسم تدشني الرابطة العلمية
الدبلوماسية االيرانية :ان الدبلوماسية ليست يف مواجهة القوة العكسرية
ومن اخلطأ لو تصور البعض بأننا لو قبلنا اهمية الدبلوماسية نكون قد
تراجعنا.
واضاف :ان الدبلوماسية تقف اىل جانب القوة العسكرية ،وهذا املبنى الذي
مسي باسم «الشهيد سليماني» كان يشهد كل يوم ثالثاء اجتماعا بيين
وبينه للبحث يف كيفية ان تكون الدبلوماسية اىل جانب امليدان ،فمتى ما
احتاج امليدان اىل الدبلوماسية نستفيد من الدبلوماسية ومتى ما احتاجت
الدبلوماسية اىل امليدان نستفيد من امليدان.
وتابع وزير اخلارجية :انه يف مفاوضات بون حول السالم يف افغانستان ،لو مل
يكن الدعم من القائد سليماني ملا كان باالمكان ان حنقق جناحا فيها ،وقد
كانت لي بصفيت مندوب اي��ران يف بون عام  2001عالقة وثيقة معه .وأكد
ظريف بان حجم تعاون القائد سليماني للوصول اىل اتفاق بون كان اكرب
من أي شخص آخر ،واض��اف :ان الدبلوماسية وقوة امليدان مكملتان وليستا
مضعفتان بعضهما للبعض االخر شريطة ان نؤمن بهذه احلقيقة.
على صعيد آخ ��ر ،اع�ل��ن املتحدث ب��اس��م جبهة االص�لاح��ات يف اي ��ران «اذر
منصوري» ،عن قائمة تضم  14مرشحا من قبل عشرة أعضاء يف اجلمعية
العامة هلذه اجلبهة كحد ادنى ،خلوض انتخابات رئاسة اجلمهورية املقبلة؛
مضيفا ان االق�تراح��ات ح��ول ترشح وزي��ر اخلارجية «حممد ج��واد ظريف»
تتصدر هذه القائمة.

إحياء االتفاق النووي يؤرق الكيان الصهيوني
أصيبت املؤسسة األمنية االسرائيلية خبيبة أمل من نتائج احملادثات اليت
أجراها أعضاء الوفد اإلسرائيلي الذي سافر إىل واشنطن ،بهدف التأثري على
تفاصيل االتفاق النووي الذي يتبلور بني القوى العظمى وإيران.
مسؤولو الوفد اإلسرائيلي ،من بينهم رئيس شعبة االسرتاتيجية وإي��ران
يف األرك��ان العامة ،اللواء ط��ال كلمن ،نقلوا فجر السبت انطباعهم عن
احملادثات ،والتقدير يف املؤسسة األمنية هو أن إدارة بايدن مصرة على العودة
إىل االتفاق النووي من العام  2015والدفع يف مرحلة الحقة التفاق طويل
األمد.
موقع وااله ال�ع�بري علم أن األم�يرك�ي�ين ع��ازم��ون على إمت��ام تفاصيل
ال�ع��ودة إىل اإلت�ف��اق القديم واإلع�ل�ان ع��ن ذل��ك يف أق��رب وق��ت ،قبل شهر
ح��زي��ران ،للسماح ل�ط�ه��ران ب��أن ت�ق��دم للجمهور اإلي��ران��ي إجن ��ازات قبيل
معركة االنتخابات املقبلة.
وحسب املوقع ،حاولت جهات يف املؤسسة األمنية التأثري على كبار املسؤولني
يف اإلدارة األمريكية ،موضحني أن��ه نظ ًرا حلقيقة أن اإليرانيني من أجل
احتياجات داخلية مصرين على إكمال العملية حبلول شهر حزيران ،فمن
ال�ص��واب الضغط عليهم ..ولكن ،يبدو أن األمريكيني يعتزمون إنهاء هذه
العملية حتى ذلك الوقت ً
أيضا ألن بايدن يريد رفع هذه املسألة عن جدول
األعمال ،لتحويل الرتكيز إىل قضايا أكثر أهمية بالنسبة له مثل الكورونا،
اإلقتصاد ،الصني ،روسيا وأمور أخرى.
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وأوضح مساحته :الشهيد قاسم سليماني رد على
تهديد األعداء باغتياله ،بأنه يبحث عن الشهادة.
وأكد مساحته ان تشويه االنتخابات ومسؤولي
االنتخابات أمر خاطئ.

وتطرق قائد الثورة ایل ليالي القدر قائال :ذروة
رمضان هي أيام القدر وليلة القدر املباركة .وصلنا
إىل هذه ال��ذروة .فلننتهز الفرصة الفريدة للدعاء
والتضرع إىل اهلل  ،وهذا الشهر عيد إهلي .األعياد
اإلهلية السامية يف هذه األيام املباركة .هذه الصالة
اليت تقوهلا  ،هذه الدمعة اليت تذرفها  ،هذه كلها
والئم الرب .قدّرها وادع لنفسك ولكل إخوتك يف
الدين وبلدك وجمتمعك واس��أل اهلل وتأكد من
الطاعة.
وقال :إذا أردنا دعم اإلنتاج الوطين للبالد ،فيجب
علينا دعم العمال .هؤالء عنصر دعم مهم .طبعا
دعم العامل هو محاية للثروة الوطنية .إذا كان
عامل بلد ما سعيدًا ،فسيخلق ث��روة وطنية وهذه
الثروة الوطنية ستخلق شر ًفا للبلد .يف رأينا أن
أفضل وأجنح وسيلة لتحييد العقوبات هو اجلهد
احلقيقي لتعزيز اإلنتاج الوطين.
وق ��ال ق��ائ��د ال �ث��ورة  :س��أق��ول مج�ل��ة واح� ��دة عن
االنتخابات ،أحدهما أن االنتخابات فرصة مهمة وال
ينبغي ثين الناس عن االنتخابات .واألمر اآلخر أن
االنتخابات ال جيب أن تدمر بالكلمات غري اجملدية
والوعود الكاذبة مشددا على عدم ثين الناس عن
املشاركة فيها.
واض��اف مساحته :يف اي مكان بالعامل مل حتدد
السياسة اخل��ارج�ي��ة يف وزارة اخل��ارج�ي��ة ب��ل يتم
حتديدها من قبل السلطات العليا يف البالد ،القرار
ليس بيد وزارة اخلارجية ،اجمللس األعلى لألمن
القومي واملسؤولون املعنيون يقومون بتحديدها.
وقال قائد الثورة :احذروا من إسعاد العدو .آمل أن

يتمكن مجيع املسؤولني يف البالد الذين يريدون ح ًقا
خدمة اجلمهورية اإلسالمية وشعبهم ،بإذن اهلل ،من
القيام بذلك على أفضل وجه.
وعن أيام القدر قال مساحته :ذروة رمضان هي أيام
القدر وليلة القدر املباركة ،وصلنا إىل هذه الذروة.
فلننتهز الفرصة الفريدة للدعاء والتضرع إىل اهلل،
وهذا الشهر عيد إهلي ،أعظم األعياد اإلهلية يف هذه
األيام املباركة .وأضاف :هذا الدعاء الذي ترددونه،
هذه الدمعة اليت تذرفوها ،هذه كلها والئ��م اهلل،
ق�دّروه��ا وادع ��وا ألنفسكم ولكل إخوتكم يف الدين
وبلدكم وجمتمعكم واسألوا اهلل الرمحة وتأكدوا
م��ن الطاعة ،وك��ون��وا على يقني أن دعائكم هذا
سيستجاب .تابع مساحته :أحيا ًنا ال تكون أوعيتنا
جاهزة لتلقي النعمة وال��رمح��ة اإلهليتني ،دعونا
حن��اول أن نع ّد أنفسنا لتلقي الرمحة اإلهلية من
خالل التضرع واالستغفار.
وحتدث قائد الثورة اإلسالمية عن فضائل امري
املؤمنني االم��ام علي عليه السالم مبناسبة ذكرى
استشهاد سيد الوصيني.
كما اش ��اد مساحته مبناسبة ي��وم املعلم ب��دور
املعلمني يف تربية االجيال يف اجملتمع.
وق��ال عن االم��ام علي (ع) :اإلمامة ال تعين رئاسة
الدين والدنيا ،إمن��ا اإلم��ام��ة ال�تي قاهلا اهلل تعاىل
اس إِمَامًا .كان هذا
إلبراهيم حضرِت ِّن َجع ُلتك ِلل َّن ِ
يف زمن شيخوخة إبراهيم عليه السالم ،ألن اإلمام
يف اجلواب يشري إىل ذريته ،واتضح أن ذلك مرتبط
بالشيخوخة ،ألنه مل يكن لديهم أطفال من قبل.
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مبدياً تفاؤله بعودة اقتصاد البالد اىل «حالة التوازن والنمو»

روحاني :العدو أق ّر بفشل الضغوط القصوى على ايران
مشكلة تأمين العملة الصعبة لشراء اللقاحات قد تمّ حلها
أكد رئيس اجلمهورية الشيخ حسن روحاني ،أن
ال�ع��دو فشل يف حربه االقتصادية ض��د اي ��ران وأق � ّر
بفشل سياسة الضغوط القصوى
وش� � �دّد ال��رئ �ي��س روح ��ان ��ي خ�ل�ال ج�ل�س��ة اللجنة
االقتصادية احلكومية ،أمس االح��د ،على ان توفري
لقاحات كورونا يتصدر أولويات برامج احلكومة،
موضحا أن مشكلة ت��أم�ين العملة الصعبة لشراء
اللقاحات قد مت حلها.
ودع ��ا مجيع األج �ه��زة املعنية اىل جت ��اوز ال��روت�ين
وتسهيل االجراءات االدارية لتوفري اللقاحات بشكل
سريع ،واالستمرار خبطة التطعيم للكادر الصحي
وألعمار ما فوق  65عاما ول��ذوي االم��راض اخلاصة
واملزمنة ثم لعموم املواطنني.
واشار روحاني ،اىل ان العدو فشل يف حربه االقتصادية
ض��د اي ��ران وأق ��ر بفشل سياسة الضغوط القصوى ،

موضحا ان��ه مع ق��رب رف��ع احلظر طبقا للمحادثات
االخ�يرة ب��ات من املؤمل ان اقتصاد البالد سيعود اىل
حالة التوازن والنمو اليت شهدها عامي  2014و.2015

● ●العامل القادم عامل الذكاء االصطناعي
وش ��دد رئ �ی��س اجل�م�ه��وری��ة ل ��دى ل�ق��ائ��ه ع ��ددا من
املعلمنی و األساتذة ،مساء أمس االول ،مبناسبة يوم
املعلم يف ايران ،ان االهتمام بوزارة الرتبیة والتعلیم
من أولویات حكومة التدبری واألم��ل ،وق��ال« :قامت
احلكومة مبتابعة تزاید رقم املیزانیة لوزارة الرتبیة
والتعلیم وهل��ا رؤی��ة خاصة حب� ّل مشاكل املعلمنی
واألس��ات��ذة وتعزیز املستوی املعیشي هل��ذه الشرحیة
املؤثرة يف اجملتمع االیراني وال تدخر أي جهد يف هذا
الصدد».

فيما يؤكد أن عملية التفاوض في فيينا تمضي قدما

عراقجي :إذا لم يتم تلبية مطالبنا فلن
يكون هناك اتفاق
المفاوضات في حالة النضوج وباتت أكثر وضوح ًا
يجب رفع جميع إجراءات الحظر عن ايران

بعد سلسلة مك ّثفة من االجتماعات وبينما تتسارع عملية التفاوض إلحياء
االتفاق النووي ،أكد رئيس الوفد االيراني املفاوض عباس عراقجي ،أن عملية
التفاوض تباطأت قليال بسبب دخول مرحلة كتابة النصوص يف بعض اجملاالت،
لكنها يف نفس الوقت متضي قدما إىل األمام.
وكشف مساعد وزير اخلارجية االيراني عن املوافقة على رفع أمساء غالبية
األف ��راد والكيانات واملؤسسات من قائمة احلظر ،وق��ال« :هناك أمس��اء أخرى
مازالت على القائمة ألسباب خمتلفة ،ومفاوضاتنا حول هذا اجلزء من القضية
ال تزال جارية».
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وأعرب رئیس اجلمهوریة االسالمیة االیرانیة مساء
السبت ،عن تكرمیه للمعلمنی املثالینی كالشهید
مطهري والشهید رج��ائ��ي والشهید باهنر ،قائال:
«ه� ��ؤالء امل�ع�ل�م��ون ال�ك�ب��ار ك��ان��وا ق ��دوة بأخالقهم
وسلوكاتهم وأعماهلم يف مسار الرتبیة والتعلیم
وك��ان��وا مؤثرین للغایة وامل�ه��م ه��و ه��دای��ة اجملتمع
من قبل املعلمنی ایل سبیل الوعي السليم واألخالق
والسلوك وليس عرب اللغة والتدریس فقط».
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تغيت هلجة «آل سعود» جتاه ايران؟
ملاذا ّ

نقلت بعض وسائل اإلعالم العربية والعاملية ،مؤخراً ،عن مصادر عراقية،
أن بغداد استضافت «جولة أوىل» من حمادثات بني إيران والسعودية يوم 9
أبريل املاضي ،يف حماولة من حكومة الكاظمي على مايبدو الستغالل مثل
هذه املناورة سياسياً ،وخلق مكانة خاصة هلا إقليمياً.
ّ
صحة هذه األنباء ،إال أن
وعلى الرغم من نفي كل من طهران والرياض ّ
صحة تلك املعلومات ،وبدأت خياالت
تواتر األخبار بات يثري الشكوك حول ّ
امل�ن��اب��ر االع�لام �ي��ة ت �س��رح وت �ب�ني ال�ق�ص��ص ح ��ول وج ��ود ح ��وار ب�ين البلدين
االسالميني من وراء الستار ،خاصة وأننا شهدنا مؤخرا حتو ًال ملحوظاً يف
هلجة املسؤولني السعوديني جتاه إيران ،حتوّل كان أوضح يف تصرحيات ولي
العهد السعودي خالل مقابلته التلفزيونية االخ�يرة ،حيث أع��رب خالهلا،
عن «رغبة بالده» يف إقامة عالقات «طيبة ومميزة» مع إيران ،ويضيف «نريد
إليران أن تنمو وتزدهر».
يف ال��واق��ع ،بذلت اي��ران على م��دى السنوات األخ�يرة ،جهودا حثيثة لفتح
باب احل��وار مع السعودية ،وأعلنت على ال��دوام ،و»بتحكيم لغة املنطق» أن
«املصاحل املتغايرة» بني الدول جيب أ ّال ُتعيق تعاونها ،معربة عن استعدادها
للحوار مع ال��ري��اض حل� ّل س��وء التفاهم القائم ،لكن األخ�يرة مل تكن على
استعداد للقيام بذلك ،وأغلقت أبواب احلوار بوجه طهران ،إ ّال أن ما كانت
تنشده اجلمهورية االسالمية بات واقعاً يف احملصلة.
ويف ح�ين أن��ه م��ن ال �ض��روري التمييز ب�ين «تغيري اللهجة والتكتيكات»
و»تغيري اإلسرتاتيجية» من قبل بالط آل سعود ،لكن ال مف ّر من تسليط
الضوء على تطورات العقد املاضي وما تسبب يف هذا «التحوّل» السعودي،
لنج ّنب ال��رأي ال�ع��ام ال��وق��وع يف «دوام��ة االع�لام املُخاتلة املعادية الي��ران»
اليت ستحاول قلب املفاهيم واحلقائق لصاحلها ،وجتميل الصورة املشوهة
حلليفتها الرياض.
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