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 »بعض حملة األقالم«السفارة اإليرانية لـ

  ال تعرفون قيمة القلم وتسعون لـخلق التوتر
 
 

أآد الملحق االعالمي في سفارة الجمهورية االسالمية االيرانية مجيد آياني ان االنتخابات االيرانية برهنت على حيوية 
 .الشعب االيراني ودوره في تقرير مصيره بنفسه

 
. »خالفوا مسيرة الدولة الشقيقة والصديقة حول االنتخابات االخيرة«في الكويت الذين » بعض حملة االقالم«وانتقد 

وحاولوا تشويه الصورة، على الرغم من برقيات التهنئة التي وجهها سمو االمير وسمو ولي العهد وسمو رئيس مجلس 
 .الوزراء للرئيس االيراني المنتخب

 
وقال آياني في تصريح صحفي ان الدورة التاسعة النتخابات رئاسة الجمهورية االسالمية االيرانية، التي تمت بعظمة 

مليون ناخب ايراني خالل جولتين وأدت الى انتخاب الدآتور محمود احمدي نجاد آسادس رئيس  30وجالل وبمشارآة 
للجمهورية االسالمية االيرانية تعتبر مدعاة للفخر واالعتزاز لجميع ابناء الشعب االيراني وتدل على تبلور سيادة الشعب 

 .الدينية في ايران
 

انه ومن دواعي االسف وعلى الرغم من الحقائق الموجودة وخالفا لمسيرة دولة الكويت الشقيقة الصديقة : واضاف
حول االنتخابات االخيرة، التي رحبت باالنتخابات ونظرت باحترام وتقدير لما اختاره الشعب االيراني، فان بعض حملة 
االقالم الذين يحاولون تشويه صورة االحداث االيرانية وال يدخرون وسعا في سبيل اثارة التوتر في العالقات بين البلدين 
بادروا مرة اخرى لكيل التهم الرخيصة مستخدمين عبارات جارحة حول هذا االستحقاق الديموقراطي ومستخفين برأي 

 .ابناء الشعب
 

وقال ان هؤالء االشخاص الذين يجهلون قيمة القلم والصحافة ويعتبرونها اداة لحل عقدهم الشخصية واغراضهم الحاقدة 
يتدخلون في الشؤون الداخلية لبلد جار وال يعيرون اي اهتمام لآلراء المليونية للشعب االيراني، وان شخصية واهداف 

هؤالء االشخاص من اجل تعكير صفو العالقات بين البلدين ال تخفى على أحد وال شك في انهم سيواصلون في المستقبل 
 .ايضا اعالمهم السيئ

 
ان الدآتور احمدي نجاد رئيس الجمهورية االسالمية المنتخب وبعد يوم من انتخابه وصف الكويت خالل مؤتمره 
الصحفي آدولة شقيقة وصديقة مطالبا بتعزيز التعاون الثنائي في جميع المجاالت، ومؤآدا على سياسة الجمهورية 

 .االسالمية االيرانية للتقارب وتنمية التعاون مع جميع الدول العربية
 

ان سفارة الجمهورية االسالمية االيرانية في دولة الكويت ستبذل قصارى جهدها من : وختم الملحق االعالمي بالقول
اجل تعزيز العالقات الثنائية وتحقيق المزيد من التقارب بين البلدين، ولن تسمح لمثل هذا االعالم المسموم الذي يبثه 

 .افراد معدودون ويفتقر للمنطق وللعقل ان يؤثر في عالقات البلدين
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