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لدى إفتتاحه مشاريع زراعية كبيرة بمختلف أنحاء البالد
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الرئيس روحاني :ما أنجزته الحكومة على
صعيد القطاع الزراعي يعد مقبو ًال

«يوم عرفة» و «عيد األضحى» املبارك..
خير أيام الله
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قائد الثورة يف ندائه مبناسبة موسم احلج:

لتقاوم شعوبنا املسلمة تع ّنت القوى الغربية وتدخلها وشرورها
المنطقة باتت ميدانا للمقاومة ضد ممارسات امريكا الشريرة
بيت القصيد هو المقاومة حتى يمسك العالم اإلسالمي زمام أمور مستقبله بيده
الحكومات التي تتزلف للكيان الصهيوني إنما هي تتنكر لحق الشعب الفلسطيني في وطنه التاريخي
أك���د ق��ائ��د ال��ث��ورة االس�لام��ي��ة آي���ة اهلل االم���ام
السيد علي اخلامنئي ،أن املقاومة هي سبيل األمة
االسالمية للتخلص من التخلف والتبعية ،وقال
مساحته :ان املنطقة االسالمية بأمجعها باتت
ميدانا للمقاومة مقابل االعمال الشريرة للواليات
املتحدة وحلفائها.
وتطرق مساحته يف ندائه اىل الشعوب املسلمة
مبناسبة حلول موسم احلج 1442ه ،اىل مشكالت
ال��ع��امل االس�لام��ي ووض��ع اب��رز النقاط للنهوض
باألمة ومواجهة االعداء.
وجاء يف نداء قائد الثورة اإلسالمية:
بسم اهلل الرمحن الرحيم
واحلمد هلل رب العاملني ،وصلى اهلل على حممد
وآل��ه الطاهرين وصحبه املنتجبني وم��ن تبعهم
بإحسان إىل يوم الدين
أيها األخوة املسلمون ..أيتها األخوات املسلمات
يف أحناء العامل.
يف هذا العام ً
أيضا ُحرمت األمة اإلسالمية من
نعمة احل��ج ال��ك�برى ،وال��ق��ل��وب امل��ش��ت��اق��ة ،فقدت
الرب احلكيم
حبسرة وأسف ضيافة أقامها للناس ّ

اول الكالم
سياسة ايران راسخة
علي جاجييان
بينما تعلن وسائل االع�لام واملسؤولون
الغربيون باستمرار يف اآلونة االخرية عن
اس��ت��ع��داد االط����راف ال��غ��رب��ي��ة الستئناف
املفاوضات النووية ويدعون ان ايران غري
مستعدة ل��ذل��ك ،ف��ان ه��ذه التصرحيات
تبدو حماولة البعاد الذنب عنهم يف عدم
ال��ع��م��ل بتعهداتهم وال��ت��ه��رب م��ن ذل��ك
واتهام ايران يف هذا اخلصوص.
ورغ��م ذل��ك يطلق الطرف االمريكي
تصرحيات صلفة عن استعداد االط��راف
الغربية ل��ل��ع��ودة اىل امل��ف��اوض��ات الحياء
االت���ف���اق ال���ن���ووي مب��ج��رد اخت����اذ اي����ران
االج���راءات ال�لازم��ة ،وتتجاهل االط��راف
ال���غ���رب���ي���ة ان اجل���م���ه���وري���ة االس�ل�ام���ي���ة
االي��ران��ي��ة س��ب��ق وان اع��ل��ن��ت م�����راراً انها
قلصت من تعهداتها يف االتفاق النووي
رداً على ع��دم تطبيق االط���راف الغربية
ل��ت��ع��ه��دات��ه��ا ول��ن��ق��ض ام�يرك��ا ل�لات��ف��اق
ب��اخل��روج منه وفرضها عقوبات أحادية
وظاملة.
واليوم حيث متر ايران يف مرحلة انتقال
السلطة ،ولضيق الفرتة االنتقالية ،فانه
يتعني جميء احلكومة االيرانية اجلديدة
الستئناف املفاوضات.
ان اي�����ران ع��ل��ى اس��ت��ع��داد ت���ام ل��ل��ع��ودة
اىل التعهدات ال�تي قلصتها يف االتفاق
ال��ن��ووي مب��ج��رد ع���ودة ام�يرك��ا اىل ه��ذا
االت���ف���اق وال���غ���اء ع��ق��وب��ات��ه��ا االح���ادي���ة،
وايضاً عودة االطراف الغربية اىل العمل
بتعهداتها اليت كانت علقتها.
ان على االط��راف الغربية وامريكا ان
تعلم ان للسياسة اخل��ارج��ي��ة االي��ران��ي��ة
إط���ار ع���ام ،وه��ي ال تتغري يف امل��ف��اوض��ات
وأي ت��غ��ي�ير يف اع��ض��اء ال��وف��د امل��ف��اوض
يف احل��ك��وم��ة ال���ق���ادم���ة ،ف��م��وق��ف اي���ران
يعتمد املصاحل الوطنية ،وكل ما يكون
يف خ��دم��ة اجل��م��ه��وري��ة االس�لام��ي��ة ،وان
االعالن عن تأجيل املفاوضات اىل ما بعد
تشكيل احلكومة اجل��دي��دة ال ي��دل على
تعديل يف السياسات ،ف��االط��ار ه��و ذات��ه،
فالسياسات ثابتة وانتهجتها اجلمهورية
االسالمية االيرانية منذ البداية ،وعلى
اآلخرين التعاطي مع طهران على أساس
ذلك.

الرحيم.
ه��ذه هي السنة الثانية ال�تي تبدّل فيها موسم
احل���ج مب��ا ف��ي��ه م��ن بهجة وس����رور م��ع��ن��وي��ان إىل
ولربا
موسم حسرة وف��راق ،إذ إن بالء اجلائحةّ ،
ب�لاء السياسات احلاكمة على أرض احلرمني
الشريفني ،قد حرم أعني املؤمنني التوّاقة من أن
تشاهد رم��ز الوحدة لألمة اإلسالمية وعظمتها
ومعنويتها ،وغطى هذه القمة العظيمة الشاخمة
بالضباب والغبار.
هذا اختبار مثل غريه من االختبارات العابرة يف
وربا يُسفر عن غد مشرق
تاريخ أمتنا اإلسالميةّ ،
بإذن اهلل تعاىل.
من املهم أن يبقى احلج يف تكوينه احلقيقي ح ًيا
يف قلب كل مسلم وروحه ،وإن غاب موق ًتا يف إطاره
املناسكي ،فإن رسالته السامية ينبغي أن ال تفقد
بريقها.
احلج عبادة مليئة بالرموز واألسرار ،وتركيبته
ال��رائ��ع��ة م��ن ح��رك��ة وس��ك��ون تبلور ه��وي��ة الفرد
املسلم واجملتمع املسلم ،وتعرض أمام أعني العامل
م��ا فيه م��ن روع���ة ومج���ال .إن��ه م��ن جهة يرتقي

الرئيس المنتخب يلتقي عدداً من المسؤولين

مشخاني يقدّم تقريرا لرئيسي عن آخر إجراءات
اجمللس االعلى لألمن القومي

ال��ت��ق��ى أم��ي�ن اجمل���ل���س االع���ل���ى ل�لام��ن
القومي االيراني األدمريال علي مشخاني،
أم��س االث��ن�ين ،رئيس اجلمهورية املنتخب
آية اهلل السيد ابراهيم رئيسي.
وقام أمني اجمللس االعلى لالمن القومي
االدم��ي��رال ع��ل��ي مش��خ��ان��ي ،ب��زي��ارة مكتب
رئيس اجلمهورية املنتخب ،يف اطار لقاءات
املسؤولني مع الرئيس املنتخب ،والتقى مع
السيد ابراهيم رئيسي.
ويف ه���ذا ال��ل��ق��اء ،اع����رب مش��خ��ان��ي عن
مت��ن��ي��ات��ه ب��ال��ت��وف��ي��ق ل��ل��رئ��ي��س االي���ران���ي
املنتخب واحلكومة اجلديدة ،وقدّم تقريرا
عن آخر أنشطة وإج��راءات اجمللس االعلى
لألمن القومي.
كما التقى أمني اجمللس األعلى للفضاء
ال��س��ي�بران��ي ورئ��ي��س التمثيل ال��ق��ي��ادي يف
اجلامعات ،يوم أمس ،بالرئيس املنتخب.
وع��ق��ب اج��ت��م��اع امل��س��ؤول�ين احلكوميني
وال���وك�ل�اء م��ع ال��رئ��ي��س امل��ن��ت��خ��ب التقى

س��ع��ی��د اوح����دی ال��دك��ت��ور س��ي��د اب��راه��ي��م
رئيسي يف مكتب الرئيس املنتخب.
وأك���د ال��س��ي��د اب��راه��ي��م رئ��ي��س��ي يف ه��ذا
ال��ل��ق��اء أن ع���وائ���ل ال���ش���ه���داء واحمل���ارب�ي�ن
ال��ق��دام��ى ه��م أول��ي��اء أم���ورن���ا ،وق����ال« :أي
خ��دم��ة ت��ع��اجل ه��م��وم أس����ر ال���ش���ه���داء هي

واجبنا العام وعلينا أن نبذل قصارى جهدنا
لدعمهم» ،ال سيما ح�� ّل مشاكل ه��ؤالء
األع���زاء يف خمتلف اجمل��االت مثل السكن
والعالج والتوظيف.
وق���ال ال��رئ��ي��س املنتخب :م��ن ال��ض��روري
حصر قضايا ومشاكل أسر الشهداء بشكل

كامل وتقديم وتنفيذ احل��ل��ول املناسبة
حللها.
كما متنى رئيس مؤسسة شؤون الشهداء
واحمل����ارب��ي�ن ال���ق���دام���ى ال��ت��وف��ي��ق للسيد
ابراهيم رئيسي واحلكومة الثالثة عشرة،
وق����دم ت��ق��ري�� ًرا ع���ن آخ���ر أن��ش��ط��ة وأع��م��ال
أجهزته اخلاصة.
ويف إط��ار ل��ق��اءات املسؤولني احلكوميني
مع الرئيس املنتخب ،التقى «أب��و احلسن
فريوز آبادي» أمني اجمللس األعلى للفضاء
ال���س���ي�ب�ران���ي ،وح���ج���ة اإلس��ل��ام مصطفى
رستمي ،رئيس ممثلية امل��رش��د األع��ل��ى يف
اجلامعات ،مع السيد رئيسي.
وه��� ّن���أ أم��ي�ن اجمل���ل���س األع���ل���ى ل��ل��ف��ض��اء
السيرباني ورئ��ي��س متثيل امل��رش��د األعلى
يف اجلامعات ،السيد رئيسي على ف��وزه يف
االنتخابات ،متمنني له وللحكومة الثالثة
عشرة التوفيق ،وقدموا تقريراً عن منجزات
مؤسساتهم.

مؤكداً دعم الجمهورية اإلسالمية للشعب األفغاني

مسؤول أممي يشيد بدعم ايران

واليتي :امريكا ستغادر افغانستان بخزي واذالل

للرعايا االفغان ألكثر من  4عقود

النخــب األفغانيــة ســتحبط بوعيها
ويقظتهــا مؤامرات العدو

أكد أمني عام اجملمع العاملي للصحوة اإلسالمية
علي اك�بر والي�تي ،ان امريكا ستغادر افغانستان
خبزي واذالل ،بعد ان ارتكبت العديد من اجلرائم
ر أن ال��ن��خ��ب وامل��ث��ق��ف�ين االف��غ��ان
وامل����آس����ي ،م��ع��ت�ب ً
سيحبطون بوعيهم ويقظتهم م��ؤام��رات االع���داء
والقوى االجنبية.
وأكد والييت أمس االثنني ،يف اجتماع «أفغانستان
ال��س�لام واألم����ن امل��س��ت��دام» ع��ل��ى دع���م اجل��م��ه��وري��ة
اإلسالمية للشعب األفغاني يف طريق حتقيق السالم
واألم���ن والتنمية ،مشريا إىل أن ت��اري��خ أفغانستان
ح��اف��ل ب��ال��ش��ج��اع��ة وال��ص��م��ود يف وج���ه االس��ت��ع��م��ار
والقوى السلطوية منذ هجوم اجليش االمحر وحتى
امل��ق��اوم��ة ام���ام احملتلني االم��ري��ك��ان وال��ن��ات��و ،وق��ال:
ان الشعب األفغاني ق��اوم دائما العدوان واالطماع،
وان جيوش الشرق والغرب املددجة بالسالح فشلت

ام��ام ممانعة وصمود الشعب االفغاني ،مضيفا أن
اجملاهدين األفغان قدموا التضحيات و الشجاعة
لرفع راية احلرية واملقاومة والصمود يف هذا البلد.
وأكد والييت ،ان أفغانستان كدولة إسالمية ،لديها
شعب شجاع وغ��ي��ور ،ومهد لرجال ومقاتلني شجعان
وعلماء عظماء ال��ذي��ن سجلوا مبواجهة االح��ت�لال،
استقالل و تاريخ افغانستان املعاصر ،وقدموا الشهداء
أمثال أمحد شاه مسعود وعبد علي مزاري وبرهان الدين
رباني ومولوي منصور وحنو مليون ونصف املليون شهيد.
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أشاد رئيس املفوضية الدولية العليا لشؤون االجئني «ايفو
فريسن» ،خبدمات اجلمهورية االسالمية االيرانية على مدى
 41ع��ام��ا ،ل�لاج��ئ�ين االف��غ��ان ،وق���ال :خ��دم��ات اي���ران للرعايا
االفغان مدعاة للشكر والثناء؛ مؤكدا ان ايران تبذل جهودا
مناسبة لرعاية الالجئني االجانب على أراضيها.
ول��ف��ت «ف��ري��س��ن» نقال ع��ن ارن���ا ،على ه��ام��ش ت��ف�� ّق��ده مدينة
«تايباد» ومنفذ «دوغارون» احلدودي (شرقي حمافظة خراسان
الرضوية) ،بأن مجيع املؤسسات واملنظمات الدولية املستق ّرة يف
اي��ران تراقب االح��داث داخ��ل افغانستان وتعرب عن قلقها ازاء
بعض التطورات يف هذا البلد.
وتطلع املسؤول االمم��ي ،بأن ُتفضي جهود املنظمات الدولية
اىل إحالل السالم واالستقرار وعدم تكرر االح��داث اخلطرية يف
افغانستان.
كما نوّه فريس ،بان القائمني على مكتب متثليل املفوضية
االممية العليا لالجئني االجانب يف ايران ،يسعون تأسيا بتجارب
اجلمهورية االسالمية اىل اختاذ خطوات اجيابية من اجل تعزيز
اخل��دم��ات ال��دول��ي��ة املخصصة هل���ؤالء ال�لاج��ئ�ين ،وق��د وضعوا
خططا مناسبة بهذا لصدد.

بقلوب العباد إىل عروج معنوي بالذكر والتض ّرع
واخلشوع ،فيق ّربهم من اهلل سبحانه ،وهو من جهة
��وح��د ومسریة
أخ���رى ومب��ا يفرضه م��ن ملبس م ّ
موحدة وحركات متناسقة يو ّثق االرتباط بني
ّ
اإلخوة القادمني من كل أحناء العامل ،ويعرض
من جهة ثالثة مبناسكه املفعمة باملعاني واألسرار
أمسى رموز األمة اإلسالمية أمام أنظار العامل،
ك��م��ا ي��ب�ين ع���زم األم����ة وع��ظ��م��ت��ه��ا أم����ام م��ن ال
ريا هلا.
يضمرون خ ً
متاحا هذا العام ،لكن
مل يعد حج بيت اهلل احلرام ً
رب البيت والذكر واخلشوع
املتاح هو التوجه حنو ّ
والتض ّرع واالستغفار .إ ّن احلضور يف عرفات ليس
ميس ًرا ،لكن الدعاء واملناجاة اليت تع ّمق املعرفة
ّ
ميسرة للجميع .رم��ي الشيطان يف
يف ي��وم عرفة ّ
منى غري ممكن ،ولكن التصدي لشياطني اهليمنة
املوحد
وط��رده��م ممكن يف ك��ل م��ك��ان .احل��ض��ور ّ
باألجساد ح��ول الكعبة غري متاح ،لكن احلضور
النية للقرآن الكريم
ّ
املوحد للقلوب حول اآليات ّ
واالعتصام حببل اهلل واجب دائم ومستمر.
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معلناً استئناف مفاوضات فيينا يف ظل
احلكومة اجلديدة

خطيب زاده :أميركا سبب ّ
تأخر
إحياء االتفاق النووي

أمن ايران من أمن أفغانستان ولن نتحمل
مسؤولية عدم االستقرار في هذا البلد
قال املتحدث باسم اخلارجية االيرانية سعيد خطيب زاده  :مبا
أن احياء االتفاق النووي واجه التأخري بسبب املواقف االمريكية
فالبد أن ننتظر تشكيل احلكومة اجلديدة يف ايران ،مؤكدا أن
السياسات العامة للنظام لن تتغري وان حمادثات فيينا ستتواصل
يف مسارها االعتيادي.
واع��ل��ن امل��ت��ح��دث ب��اس��م اخل��ارج��ي��ة ،ب��أن اجل��ول��ة السابعة من
املفاوضات النووية يف فيينا ستستأنف يف ظل احلكومة اجلديدة
يف اجلمهورية االسالمية االيرانية.
ويف مؤمتره الصحفي االسبوعي ،يوم االثنني ،استعرض خطيب
زاده اح��دث التطورات يف جم��ال السياسة اخلارجية ،الفتا اىل
احملادثات بني االطراف االفغانية يف طهران وزيارة وزير اخلارجية
اهلندي اىل البالد أخريا .كما نوه اىل احملادثات اهلاتفية اليت
أجراها وزير اخلارجية حممد جواد ظريف مع ممثل السياسة
اخل��ارج��ي��ة يف االحت���اد االوروب����ي ح��ول مشاركة رئيس ال���وزراء
السلوفيين يف ملتقى لزمرة املنافقني (خلق) االرهابية.
ويف ال����رد ع��ل��ى س����ؤال ح���ول ال��ت��ص��رحي��ات االخ��ي��رة ملساعد
اخلارجية للشؤون السياسية رئيس الوفد االيراني املشارك يف
مفاوضات فيينا عباس عراقجي ،بان مفاوضات إحياء االتفاق
النووي ينبغي ان تنتظر احلكومة اجلديدة يف ايران قال خطيب
زاده :ان مفاوضات فيينا الحياء االتفاق النووي مضت اىل االمام
بقوة وجدية يف اطار  6جوالت وقد صاحبها التأخري بسبب عدم
التنفيذ من قبل امريكا ،وينبغي ان ننتظر تشكيل احلكومة
اجلديدة يف البالد لتمضي باملفاوضات اىل االمام.

● ●السياساتالعامة
وأض���اف :بطبيعة احل��ال ف��ان السياسات العامة للدولة هي
احمل��ددة من قبل قائد الثورة االسالمية واملؤسسات العليا وان
احلكومة ووزارة اخلارجية هما منفذتان ل��ل��ق��رارات ،واملهم هو
ضمان مصاحل الشعب وتنفيذ القرارات العليا للدولة.
وت��اب��ع خطيب زاده :ان��ه متى م��ا ع��ادت ال��والي��ات املتحدة اىل
التزاماتها يف اط��ار االت��ف��اق ( 2231ال��ص��ادر عن جملس االمن
الدولي) واالتفاق النووي سنقوم حنن بالتحقق من ذلك ومن
الطبيعي ان اجلمهورية االس�لام��ي��ة االي��ران��ي��ة ستعود بعدها
اىل تنفيذ كامل التزاماتها .علينا الصرب لتتشكل احلكومة
اجلديدة (وتستأنف املفاوضات بعد ذلك).
وق����ال خ��ط��ي��ب زاده :ب��ن��اء ع��ل��ى ال��س��ي��اس��ة ال��ع��ام��ة وامل��ب��دئ��ي��ة
للجمهورية االسالمية االيرانية سوف لن يتم القبول بأي شيء
يتجاوز االتفاق النووي.
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