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ال�سنة احلادية والع�رشون  -العدد 5869

خالل مناظرة تلفزيونية أقامها نادي فالداي السياسي الروسي

مدير عام ارنا يدعو لتأسيس وسيلة إعالمية شرقية للتكافؤ مع االعالم الغربي
y

اقتراح لتأسيس إتحاد اعالمي

بين ايران وروسيا والصين

ّ
أك��د ضي��اء هاش��مي مديرع��ام وكال��ة
أنب��اء الجمهوري��ة االس�لامية(إرنا) خ�لال
مناظ��رة تلفزيوني��ة أقامه��ا ن��ادي فال��داي
السياس��ي الروس��ي ّ
أكد على ضرورة مواجهة
الظ��روف الت��ي احدثه��ا االعالم��ي الغرب��ي
عل��ى المس��توى العالم��ي وايج��اد تس��او بي��ن
اإلعالمي��ن الش��رقي والغرب��ي م��ن خ�لال
تأسيس وسيلة إعالمية شرقية قوية وفاعلة.
وخ�لال مناظ��رة اُقيم��ت بالتع��اون م��ع
قن��اة روس��يا  24تح��ت عن��وان «ع��دم التكافوء
االعالم��ي وكيفي��ة ايج��اد ه��ذا التكافؤ على
الصعي��د العالمي» ّ
أكد هاش��مي على أهمية
وض��رورة الخ��روج من ه��ذه الدائ��رة االعالمية
الضيق��ة وعل��ى ض��رورة الم��ؤازرة المعلوماتية
واإلعالمية بين دول الشرق.
وص ّرح مدير عام إرنا ّ
بأن عدم التكافؤ بين
هذي��ن االعالمي��ن بل��غ درج��ة جعل��ت اإلع�لام
الش��رقي يلج��أ ال��ى وس��ائل اإلع�لام الغربي��ة
النت��اج مادت��ه االعالمي��ة دون أن يس��تطيع
اس��تخدام المصادر الرئيس��ية للخبر وهذا ما
يف��رض علين��ا جميع �اً ايجاد س��بل وإمكانيات
اعالمي��ة جدي��دة تس��اعدنا عل��ى خل��ق ت��وازن
بيننا وبين الغرب سواء في الشأن المعلوماتي
أو ما يمت بصلة باالعالم.
وع��ن الهيمن��ة الغربي��ة االعالمي��ة وصف
هاش��مي اإلعالميي��ن الش��رقيين والغربيي��ن
والكثي��ر م��ن وس��ائل اإلع�لا أنه��م خاضعي��ن
لهذه الهيمنة والتيار االعالمي المسيطر.
كم��ا أش��ار مديرع��ام إرن��ا ال��ى األحادي��ة
والتف��رد الت��ي تنتهجهم��ا الوالي��ات المتحدة
خ�لال إدارة دونالد ترامب وقال :إنه ثمة رجال
يتولى الس��لطة ف��ي البيت االبي��ض يزعم ّ
بأن
مصال��ح الوالي��ات المتح��دة تق��ع ف��ي ص��دارة
أولويات��ه لك� ّ�ن الحقيق��ة ه��ي ّ
أن ش��أن وإعتب��ار
الوالي��ات المتح��دة ل��م يعد يهم ه��ذا الرئيس

2

قائد في الحرس الثوري :هزيمة أميركا في سوريا
أثقل من هزيمتها في فيتنام
اعتب��ر المستش��ار االعل��ى للقائ��د الع��ام لق��وات ح��رس الث��ورة االس�لامية العمي��د حس��ين
دقيق��ي ،هزيم��ة الوالي��ات المتح��دة االميركي��ة ف��ي س��وريا بانها اثق��ل من هزيمته��ا في حرب
فيتنام ،لكنها ومن خالل حرب اعالمية تدعي االنتصار.
وق��ال العمي��د دقيق��ي ف��ي كلم��ة ل��ه ف��ي مدين��ة كاش��ان ان��ه وبع��د هزيم��ة االميركيين
وعجزهم في الحرب العسكرية (في سوريا) لجأوا مرة اخرى لفرض الضغوط االقتصادية.
واضاف ،ان تاسيس التنظيم االرهابي داعش جاء بهدف الوقوف امام الصحوة االسالمية
في دول المنطقة النها كانت تهز الحكومات الرجعية .وتابع العميد دقيقي ،ان دونالد ترامب
وف��ر بالم��ال الس��عودي اكثر من  650أل��ف فرصة عمل في الواليات المتح��دة االميركية في
حين يعاني الشباب المسلم ومنهم في السعودية من الفقر.

ألف زائر ايراني يقصدون العتبات املقدسة يوميا
خالل شهر رمضان املبارك
ق��ال المدي��ر الع��ام لدائ��رة العتب��ات المقدس��ة ف��ي منظم��ة الح��ج والزي��ارة االيراني��ة
مرتض��ى آقائ��ي أن أل��ف زائ��ر يف��دون ال��ى العتبات المقدس��ة في الع��راق يوميا خالل ش��هر
رمضان المبارك باسعار زهيدة.
واش��ار مرتضى آقائي ،في تصريح ادلى به لمراس��ل فارس ،الى مش��روع ايفاد الزوار الى
العتب��ات المقدس��ة باس��عار زهي��دة ،موضح��ا ان هذا المش��روع أنجز اليف��اد اكبر عدد من
ال��زوار م��ن ذوي الدخ��ل المحدود بس��هولة .واض��اف ،ان الزوار يحصلون عل��ى قرض بمبلغ
 5ماليي��ن ري��ال وفائ��دة منخفض��ة للغاي��ة حيث تبل��غ  2بالمئة فقط وال��ذي القى ترحيبا
كبي��را وح ّف��ز الكثي��ر لتس��جيل اس��مائهم ف��ي هذا المش��روع .وتاب��ع :يتم إيفاد ال��زوار الى
العتبات المقدسة برا حاليا وسيتم إيفادهم جوا باسعار زهيدة ايضا.
ب��ل ولألس��ف م��ا يتبع��ه ه��ذا الرئي��س م��ن
سياسات ما هي اال سياسات تدعو للحرب.
وأض��اف مديرع��ام إرن��ا ب� ّ
�أن إج��راءات
واش��نطن ليست تضر بالقطاعات االقتصادية
لروسيا والصين وباقي الدول النامية فحسب
بل نشاهد عدم رغبة لدى الساسة األمريكيين
في تقاس��م الس��لطة مع باقي دول العالم عبر
إنتهاج بلدهم سياسة أحادية متفردة.
ولف��ت هاش��مي ال��ى ّ
أن ه��ذه النزع��ة
ملحوظ��ة تمام �اً ف��ي الحق��ل االعالم��ي حيث
التي��ار المس��يطر المعش��عش وس��ط االع�لام
الغرب��ي ال��ذي ال يس��مح لس��واه ب��أن ينم��و أو
يتوس��ع ف��ي نش��اطه االعالم��ي وه��و نف��س
ذلك التيار الذي يقف مس��انداً لنظام القوى
العظم��ى وال يتخل��ى ع��ن رغبت��ه ف��ي التحكم

بالعال��م وه��ذه الق��وة ه��ي الت��ي جعل��ت الدول
العظم��ى تزي��د من ضغطها عل��ى دولنا أكثر
من ذي قبل.
وأع��رب هاش��مي ع��ن أمل��ه ب��أن يتع��اون
الجمي��ع إليج��اد س��بيل يت�لاءم م��ع الموق��ف
ال��ذي نعيش��ه منوه �اً ال��ى ّ
أن العال��م الي��وم
يختل��ف ع��ن العال��م قب��ل  100س��نة وم��ا زال
هذا العالم يمضي حس��ب ما أفادته الدراسات
نح��و التح �وّل والتغيير وهذا ما جعل الش��رق
منافس �اً لالتحاد االوروبي والواليات المتحدة
وهو بالتحديد مبعث قلق لواشنطن.
وأش��ار هاش��مي ال��ى زيارت��ه األخي��رة
للصي��ن قائ�ل ً
ا ان��ه ت��م تقدي��م اقت��راح خ�لال
ه��ذه الزي��ارة يق��وم عل��ى تأس��يس إتح��اد
بي��ن اي��ران وروس��يا والصي��ن وإنش��اء وس��ائل

منظمة الصحة العاملية
تشيد بإطالق ايران مشروع
«مدينة خالية من التدخني»

السفير الباكستاني األسبق :إجراء ترامب
املناهض إليران يجعل أميركا في عزلة

اش��اد ممث��ل منظم��ة الصح��ة العالمي��ة
كيرستوف آندرياس هاملمان بانجازات ايران
للحد من التدخين واطالقها مش��روع «مدينة
خالية من التدخين» .
وق��ال کيرس��توف آندري��اس هاملم��ان،
ف��ي كلم��ة القاه��ا بالملتق��ى الوطن��ي (الحد
م��ن التدخين) والذي اقي��م في كلمة الزراعة
بجامع��ة آزاد بمدين��ة ورامي��ن ،ان حض��وره
والمس��ؤولين االيرانيي��ن م��ن اج��ل اط�لاق
مش��روع «مدينة خالية من التدخين» في هذه
المدينة يس��تحق التقدير .واضاف ،ان خبراء
الصح��ة ينبغ��ي ان ينبه��وا الن��اس ال��ى اض��رار
التدخين للحد منه حيث يهدد الصحة العامة
ويعرض مناعة الجسم الى المخاطر.
وتاب��ع :ان��ه ينبغ��ي توجي��ه االصدق��اء
والمعارف الى السير باتجاه تحقيق عالم خال
م��ن التدخي��ن .ون��وه ال��ى ان منظم��ة الصح��ة
العالمية تشيد باطالق مشروع «مدينة خالية
م��ن التدخي��ن» في ايران ،مؤكدا انه س��يعمل
على عولمة هذا المشروع .ولفت الى ان مشروع
الحد من التدخين في ايران احرز النجاح ومن
المؤمل ان ينتشر في جميع ارجاء البالد.

انتقد الس��فير الباكس��تاني السابق لدى طهران ،تصرفات زعماء
البي��ت األبي��ض ف��ي ب��ث االيرانوفوبي��ا ،قائ�ل ً
ا إن ق��رار دونال��د ترام��ب
المناه��ض إلي��ران س��ينعكس س��لبا على واش��نطن ،وس��يؤدي الى عزلة
أمريكا في المجتمع الدولي.
و ف��ي مقابل��ة خاص��ة م��ع مراس��ل إرنا في إس�لام أباد ،أش��ار جاويد
حس��ين ال��ى أهمية خطة العمل المش��ترك الش��امل (االتف��اق النووي)
الس��تمرار الس�لام العالم��ي ،وق��ال ان االتف��اق الن��ووي كان حصيل��ة
س��نوات م��ن المحادث��ات وجه��ود دؤوب��ة بي��ن إي��ران وال��دول  ، 5+ 1ل��ذا
ال يمك��ن المي��ركا االنس��حاب بش��كل اعتباط��ي م��ن االتف��اق بموجب
شروط االتفاقية.
وق��ال أن المنظم��ات الدولية المعنية ،ايدت الت��زام إيران باالتفاق
النووي مضيفا ان العديد من المسؤولين العسكريين والسياسيين في
واش��نطن أعترف��وا بان اي��ران متمس��كة بتعهداتها النووي��ة وان االتفاق
النووي يضمن األمن العالمي.
وتطرق الس��فير الباكس��تاني الس��ابق في طهران الى عواقب قرار
ترام��ب ف��ي االنس��حاب م��ن اتفاق دولي وقال :باس��تثناء ع��دد قليل من
الحكوم��ات ،كل الحكوم��ات في العالم أعلنت معارضتها لقرار ترامب
ضد ايران ،وفي مثل هذه الحالة ،ال يمكن لخطة ترامب الحكومية أن
تكون ناجحة لهذا البلد ،ألنه وفقا لالوضاع القائمة فان أميركا باتت
في عزلة وليس إيران.
كم��ا أش��ار جاوي��د حس��ين ال��ى نك��ث العهد م��ن قبل المس��ؤولين
األمريكيي��ن ف��ي العق��ود األخي��رة ،قائ�ل ً
ا :لق��د انته��ك األمريكي��ون

مؤكد ًا أن واشنطن إنتهكت القوانني الدولية

العميد بوردستان :نتمتع بقدرة إستخباراتية متميزة
ونقوم برصد جميع التحركات
اعل��ن رئي��س مرك��ز
االس��تراتيجية
الدراس��ات
للجي��ش االيران��ي العمي��د
احم��د رض��ا بوردس��تان انن��ا
نتمت��ع بق��درة اس��تخباراتية
متمي��زة ونق��وم برص��د جمي��ع
التح��ركات ف��ي الداخ��ل
والخ��ارج وان قواتنا المس��لحة
لن تؤخذ على حين غرة ابدا.
و ق��ال العمي��د بوردس��تان
أن عقي��دة الق��وات المس��لحة
ف��ي الب�لاد دفاعي��ة وتق��وم
عل��ى ال��ردع ولكنها ق��ادرة على
التح��رك لمواجه��ة اي تهدي��د
دفاع��ا ع��ن الب�لاد وع��ن قي��م
النظام في اي بقعة جغرافية .واوضح العميد بوردستان بانه وبفضل العلماء شباب فاننا ننتج
اليوم ما نحتاجه من اسلحة ومعدات دفاعية وان الفاصلة الزمنية بين والدة الفكرة وترجمتها
على ارض الواقع قصيرة جدا ونحن صامدون باقتدار اكثر من قبل دفاعا عن النظم واالسالم
.
وتاب��ع ان��ه قب��ل انتص��ار الث��ورة كان الجي��ش وجمي��ع امتيازات الب�لاد في قبض��ة اميركا
واالستكبار ومن الطبيعي ان تستاء اميركا عقب انتصار الثورة االسالمية .

إع�لام ه��ذه ال��دول الثالث��ة هيكلي��ة إعالمي��ة
جدي��دة م��ن ش��أنها التص��دي لنظام الس��لطة
االعالمية الغربية.
وش �دّد هاش��مي خ�لال المناظ��رة عل��ى
وجوب المؤازرة للتصدي لتيار االعالم الغربي
الميهم��ن وأض��اف ب� ّ
�أن باق��ي الدول تس��تطيع
اإلنضمام الى هذا اإلتحاد الذي محوره ايران
وروس��يا والصي��ن ّ
وأن القي��م االنس��انية ه��ي
األهم بالنسبة الى هذا التحالف االعالمي.
يذك��ر ب� ّ
�أن اإلجتم��اع الدول��ي لوكاالت
االنب��اء ال��ذي اس��تضافته وكال��ة أنب��اء ت��اس
بهدف مناقش��ة س��بل مواجهة التحديات التي
تواجهه��ا وس��ائل االع�لام اُقي��م عل��ى هام��ش
الملتق��ى الدولي االقتص��ادي الذي انعقد في
مدينة سانت بطرسبرغ الروسية.

بالفع��ل القواني��ن الدولية وارتكبوا أعما ً
ال لم تتس��بب بعدم االس��تقرار
في المنطقة والعالم فحسب ،بل أدت الى تورطهم ايضا.
وص��رح الدبلوماس��ي الباكس��تاني الس��ابق :الحكوم��ة األمريكي��ة
دخل��ت ال��ى الع��راق ف��ي  2003م��ن دون إذن األم��م المتح��دة ورغ��م
المعارض��ة الدولي��ة ،ما أدى الى مقتل مئات اآلالف من العراقيين ،وما
زالت عواقبه قائمة حتى اآلن.
وأشار الى ان نقض االتفاق النووي من قبل أميركا ،يمنح الحق
للجمهورية اإلس�لامية اإليرانية بالبقاء أو االنس��حاب منه ،وتستطيع
طهران تقييم استمرارية بقائها او عدم بقائها في هذا االتفاق واتخاذ
قرار بشأن مستقبلها وفقا لمصالحها الوطنية.
وأش��ار الدبلوماس��ي الباكس��تاني الس��ابق ال��ى العالق��ات الوثيقة
بي��ن الوالي��ات المتحدة وأوروبا وقال :يجب ان نرى ما إذا كانت أوروبا
ق��ادرة عل��ى مقاومة ضغوط أميركا ضد ايران ،هل يمكنها (أوروبا) أن
تكون قادرة على فرض سياساتها بشكل مستقل.
ورحب جاويد حسين بموقف االتحاد األوروبي من االتفاق النووي،
وق��ال إن��ه ينبغ��ي عل��ى األوروبيي��ن اتخ��اذ خط��وات عملي��ة لمواصل��ة
الصفقة ،ألن إيران يجب أن تستفيد من فوائد االتفاق.
كم��ا أع��رب الس��فير الباكس��تاني الس��ابق لدى إي��ران ،عن خيبة
أمل��ه الكبي��رة إزاء خ��روج ترامب م��ن االتفاق النووي ،وق��ال :أعتقد أنه
ف��ي أيامن��ا ه��ذه  ،ال يوجد بل��د يدعم التوتر والفوضى ،فالدول تس��عى
لألم��ن واالس��تقرار ،وق��د س��ئمت م��ن الح��رب وانع��دام األم��ن .في مثل
ه��ذه الحال��ة  ،يج��ب عل��ى الوالي��ات المتح��دة االمتن��اع ع��ن انته��اك
القان��ون الدول��ي .وأض��اف :سياس��ة التخويف م��ن إيران ف��ي العالم لم
تع��د مفي��دة ألن المجتمع الدولي ق��د فهم جيدا أهداف دونالد ترامب
في المنطقة.
وفي ختام تصريحه ،قال السفير جاويد حسين :إذا كانت جميع
ال��دول تحت��رم القان��ون الدولي وتف��ي بالتزاماته��ا ،فإن أمن واس��تقرار
العال��م س��يتعززان بالتأكي��د ،ويمك��ن لش��عوب العال��م أن تعي��ش
معاً بسالم .

إنضمام  6مروحيات
ألسطول منظمة
الطوارئ االيرانية
انضم��ت  6مروحي��ات الس��طول
منظم��ة الط��وارئ ف��ي الجمهوري��ة
االسالمية االيرانية خالل مراسم جرت
ف��ي مط��ار «بي��ام» بمنطق��ة مه��ر ش��هر
التابع��ة لمدينة ك��رج مركز محافظة
البرز غرب العاصمة طهران.
وس��يتم اس��تخدام ه��ذه المروحيات
ف��ي مناط��ق مث��ل كناب��اد (ش��رق)
وايرانش��هر (جن��وب ش��رق) وس��منان
(شرق) وكرج (غرب طهران) وطهران.
وسيساعد انضمام هذه المروحيات
الس��طول منظمة الطوارئ االيرانية في
االس��راع بنقل المصابين والمرضى الى
المستش��فيات ،علم��ا ب��ان المروحي��ات
الت��ي كان��ت تس��تخدم لغاي��ة االن
متعلقة بمؤسسات كالجيش.

ورئيس لجنة األمن القومي يشير إلى هواجس النواب لالنضمام اليها

مساعد وزير الخارجية :إلتحاق ايران بمعاهدة
مكافحة تمويل االرهاب سيكون مشروطا

ق��ال مس��اعد وزي��ر الخارجي��ة ف��ي ش��وون
الرعاي��ا االيرانيي��ن والبرلم��ان حس��ين بناهي ان
التحاق الجمهورية االسالمية االيرانية بمعاهدة
مكافحة االرهاب سيكون بصورة مشروطة.
وفي تصريح صحفي له بشان الئحة التحاق
اي��ران بالمعاه��دة الدولي��ة لمكافح��ة تموي��ل
االره��اب ق��ال بناه��ي يوم الس��بت في اط��ار تبديد
هواجس بعض نواب مجلس الش��ورى االس�لامي
فان هذا االمر س��يتوقف على ش��روط مضيفا انه
تمت دراس��ة وجهات النظ��ر الموافقة والمعارضة
لذل��ك و اصبح��ت وجهات النظر متقاربة بش��ان
القضايا الخالفية .وصرح انه كانت لدى بعض
الن��واب هواج��س ف��ي ه��ذا المج��ال لكن��ه تم��ت
طمأنتهم من خالل ادراج بعض الشروط.
وتاب��ع ان  188م��ن اجمال��ي  193دول��ة ف��ي
العالم التحقت بمعاهدة مكافحة تمويل االرهاب
و 63دولة طرحت شروطا لالنضمام اليها .
ب��دوره ق��ال رئي��س لجن��ة االم��ن القوم��ي
البرلماني��ة ع�لاء الدي��ن بروج��ردي ان الن��واب
يش��عرون بهواج��س ح��ول االنضم��ام لمعاه��دة
مكافح��ة تموي��ل االره��اب لكنه��ا س��تزول وف��ق
الش��روط الت��ي س��تحدد مس��ؤوليات اي��ران حيال
الش��ؤون الحساس��ة في العالم .واش��ار عالءالدين
بروج��ردي ال��ى االجتم��اع الط��ارئ ال��ذي عقدت��ه
اللجن��ة صب��اح ي��وم الس��بت ،موضح��ا ان��ه لضيق
الوقت فان االجتماع الطارئ عقد أمس واستغرق
 3ساعات بمشاركة المؤسسات المعنية والنواب

وخبراء عدد من الوزارات حيث ابرزوا هواجس��هم
حي��ال تأمين المصالح الوطنية للبالد .ونوه الى
ان ايران صادقت على قانون مماثل قبل  25عاما.
ّ
وذك��ر بروج��ردي :بالنظ��ر إل��ى الظ��روف
الس��ائدة ف��ي الس��احة الدولي��ة  ،ف��إن مجموع��ة
العم��ل المال��ي الدولي��ة معنية ببع��ض القوانين
عل��ى الس��احة الدولي��ة ،وتواج��ه إي��ران التعلي��ق
ف��ي بني��ة المجموع��ة ،لك��ن التعلي��ق بق��ي من��ه
فت��رة وجي��زة  ،فيم��ا تح��اول امي��ركا والكي��ان
الصهيوني والس��عودية ف��رض المزيد من القيود
عبر هذه المجموعة .وقال «نعتقد أن هناك فرقا
كبي��را بي��ن المجموعات اإلرهابي��ة كالتنظيم
ال��ذي أنش��أته امي��ركا وتموله على نطاق واس��ع
م��ع المنظم��ات العس��كرية الت��ي تعم��ل للوح��دة
الوطني��ة لبالده��ا ،مش��يرا إل��ى أن إي��ران تدع��م
أنظمة التحرر العالمية.
وأض��اف بروج��ردي« :وم��ع ذل��ك ،هن��اك
خالف��ات ح��ول أوض��اع ال��دول الت��ي انضم��ت إلى
االتفاقي��ة  ،ل��ذا ف��إن التصوي��ت في اللجن��ة وقبة
البرلمان يخضع لش��روط» .وفي ختام االجتماع
 ،أش��ار رئي��س لجن��ة األم��ن القوم��ي والسياس��ة
الخارجي��ة ف��ي البرلم��ان إل��ى أن االجتم��اع
التال��ي س��يعقد بع��د ظه��ر األح��د ( 27ماي��و/
اي��ار) بحض��ور خب��راء م��ن وزارة الخارجي��ة ووزارة
الشؤون االقتصادية والمالية والبنك المركزي
وس��يتم تقدي��م التقري��ر إل��ى الهيئ��ة الرئاس��ية
بعد التصويت.

مسؤول برملاني :سنبقى في االتفاق النووي لو أعطى األوروبيون الضمانات الالزمة
أكد المتحدث باس��م لجنة االمن القومي والسياس��ة الخارجية
ف��ي مجل��س الش��ورى االس�لامي حس��ين نق��وي حس��يني ب��ان تجرب��ة
االتفاق النووي المرة تمنع التفاوض مع أميركا من جديد.
وقال نقوي حسيني في تصريح لمراسل وكالة أنباء «فارس» ان
وزي��ر الخارجي��ة االميركي يضع الش��روط بكل وقاحة للتفاوض من
جديد مع ايران في حين ان تجربة االتفاق النووي المرة تمنع ذلك.
واعتب��ر ش��روط بومبي��و ال �ـ  12تدخ�لا س��افرا ف��ي الش��ؤون
الداخلي��ة االيراني��ة واض��اف ،ان وزي��ر الخارجي��ة االميرك��ي

كممث��ل لحكوم��ة ناكث��ة للعه��د لي��س ف��ي موق��ع يمكن��ه ان يض��ع
الشروط اليران.
وتابع المتحدث البرلماني ،ان ايران س��تبقى في االتفاق النووي
ل��و اعطى االوروبي��ون الضمانات الالزمة لحف��ظ مصالحها الوطنية
وفي غير هذه الحالة فانها تعتبر االتفاق النووي قضية منتهية.
وصرح نقوي حس��يني بان اميركا تس��عى لالخالل بالمحادثات
بي��ن اي��ران واوروبا وان الهدف من اطالق الش��روط الـ  12هو تصعيب
هذه المحادثات.

وكيلي :االنسحاب االمريكي من االتفاق النووي فرصة للتالحم واالتحاد الوطني
ق��ال عضو هيئة رئاس��ة مجلس الش��ورى
االس�لامي ،اذا تأك��د ان االوروبيي��ن يريدون
فع�لا البق��اء ف��ي االتف��اق الن��ووي واعط��وا
ضمان��ات كافي��ة وق��رر النظ��ام االس�لامي
البق��اء في��ه فيج��ب الس��تمرارية االتف��اق مع
اوروب��ا توحي��د كلمتن��ا ح��ول محور ش��روط
القائد التي بينها لصيانة االتفاق.
واضاف محمد علي وكيلي يوم الس��بت
ف��ي حوار مع مراس��ل ارنا ان قائ��د الثورة بين
بش��كل دقيق شروط التفاوض مع االوروبيين

فه��و م َي��ز بي��ن االتف��اق م��ع االوربيي��ن االن
وقب��ل ذل��ك مؤك��دا عل��ى توحي��د مواق��ف
المسؤولين في التفاوض معهم .
واردف عضو اللجنة الثقافية في مجلس
الش��ورى االسالمي ان الش��روط السبعة التي
طرحها القائد لصيانة االتفاق النووي يجب
ان تك��ون حج��ر االس��اس لالتح��اد الوطن��ي
والتعاضد بين مسؤولي النظام االسالمي .
وق��ال وكيل��ي ان االنس��حاب االمريك��ي
م��ن االتف��اق الن��ووي ه��و فرص��ة للتالح��م

واالتح��اد الوطن��ي وتمتي��ن االنس��جام ف��ي
البل��د ال��ذي اساس��ه خط��اب القائ��د وال��ذي
اك��د ان ال ي��ؤدي االنس��حاب االمريك��ي ال��ى
الجدال وتصفية الحسابات الداخلية .
وبين عضو هيئة رئاس��ة مجلس الشورى
االس�لامي ان االمري��كان يس��عون لب��ث
الفرق��ة واالنقس��ام بي��ن اركان النظ��ام ل��ذا
يج��ب علين��ا االنتب��اه وابط��ال مايرم��ون اليه
وذل��ك بوقوفن��ا صف��ا واح��دا خل��ف القائ��د
وما يقوله.

