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فيما يزور كازاخستان قريب ًا للمشاركة في قمة دول بحر قزوين

الرئيس روحاني :ال ثقة بأميركا ،ألنها ال تفي بأي من التزاماتها
 yيونغ هو :اعادة فرض
الحظر على ايران خطوة
غير صحيحة وتتعارض مع
القوانين واألعراف الدولية

ق� ��ال ال��رئ �ي��س ح �س��ن روح ��ان ��ي ان اي� ��ران
وكوريا الشمالية إمتازتا بعالقات متميزة
خ�ل�ال ال �ع �ق��ود امل��اض �ي��ة ألن �ه �م��ا يتمتعان
بالكثري م��ن ال �ق��واس��م امل �ش�ترك��ة ،ولطاملا
ت�ب��ادل�ت��ا ال��دع��م يف ال�ك�ث�ير م��ن األح �ي��ان يف
االوساط الدولية.
ول� ��دى اس�ت�ق�ب��ال��ه وزي� ��ر خ��ارج �ي��ة ك��وري��ا
الشمالية السيد ري يونغ هو ،أكد الرئيس
روحاني ان امريكا أثبتت للرأي العام العاملي
انها مل تعد الدولة اجلديرة بالثقة ،ألنها مل
تف بأي من إلتزاماتها.
ويف إش ��ارة للعالقات ال��ودي��ة ب�ين طهران
وبيونغ يانغ قال روحاني :إن قيادتي البلدين
تتطلعان لتمتني العالقات وتوثيقها ،وعلى
ال� ��دول ال�ص��دي�ق��ة ان ت��وس��ع م��ن عالقاتها
وت�ع��اون�ه��ا يف اجمل ��االت الثنائية واألوس ��اط
الدولية.
وم ��ن ج��ان�ب��ه أش ��اد وزي ��ر خ��ارج�ي��ة ك��وري��ا
الشمالية السيد ري يونغ ه��و ،بالعالقات
الثنائية ال��ودي��ة ب�ين ط �ه��ران وب�ي��ون��غ يانغ
وقال :إن آراء البلدين ازاء القضايا االقليمية

والدولية متطابقة وإن اسرتاتيجية كوريا
ال �ش �م��ال �ي��ة ت �ن �م �ي��ة ال� �ع�ل�اق ��ات م� ��ع اي � ��ران
االسالمية والتصدي للسياسات األحادية
اجلانب .كما اعترب وزي��ر خارجية كوريا
الشمالية خروج امريكا من اإلتفاق النووي

بمناسبة يوم املراسل

واعظي :ال يمكن اإليمان بالجمهورية بدون وجود اإلعالم
* مدير عام إرنا :المراسلون حاملو لواء ساحة اإلعالم الشفاف

ق� ��ام رئ��ي ��س م �ك �ت��ب رئ��ي ��س اجل �م �ه��وري��ة،
حممود واعظي ،أم��س ،بزيارة اىل مؤسسة
اي��ران الثقافية الصحافية وذلك مبناسبة
يوم املراسل حيث وصف االعالم بأنه العامل
الوسيط بني الشعب واحلكومة ،وانه ركن
م��ن ارك� ��ان حت�ق�ي��ق ال�ش�ف��اف�ي��ة يف ال�ب�لاد
م��ؤك��داً ب��أن احلكومتني ال �ـ  11وال �ـ  12قد
وضعت االعالم ضمن سرتاتيجيتهما ،وقال
م �ش��دداً ب��ان��ه ال مي�ك��ن االمي� ��ان جبمهورية
النظام بدون وجود االعالم .وتفقد واعظي

خ�لال ه��ذه ال��زي��ارة للمؤسسة وال�تي رافقه
خ�لاهل��ا ب��روي��ز امس��اع�ي�ل��ي م�س��اع��د مكتب
رئ�ي��س اجلمهورية ل�لات�ص��االت واملعلومات
األقسام املختلفة للمؤسسة مبا فيها مكاتب
ص�ح��ف (اي� ��ران دي �ل��ي) باللغة االجنليزية
و(اي ��ران) باللغة الفارسية و(اي��ران ورزش��ي)
ال��ري��اض�ي��ة وص�ح�ي�ف��ة (ال ��وف ��اق) بالعربية
وبقية االق�س��ام حيث إطلعا على جمريات
االمور واعربا عن تهنئتهما بهذه املناسبة.
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وحم ��اوالت� �ه ��ا إلع � ��ادة احل �ظ ��ر ع �ل��ى اي� ��ران
خطوة غري صحيحة وتتعارض مع القوانني
واألعراف الدولية.
كما قدم الوزير إستعراضا عن مفاوضات
ب�لاده مع امريكا يف سنغافورة ،والتطورات

اليت شهدتها شبه اجلزيرة الكورية ،مؤكدا
ع� ��زم ب �ل��اده ل�ت�ن�م�ي��ة ال��ع�ل�اق ��ات م ��ع اي� ��ران
اإلسالمية اىل جانب توسيع نطاق التعاون
الثنائي للبلدين.
التتمة يف الصفحة 11

اعترب رئيس الربملان االيراني ،االجراءات
ال�تي يعتمدها ال��رئ�ي��س االم�يرك��ي بأنها
مضرة باملنطقة ،مضيفاً :إن ت��رام��ب يقوم
بتصرفات عدائية واليت لن تبقى بدون رد.
ول��دى استقباله السفري ال�ن��روجي��ي لدى
طهران ،الرس نور دروم ،وصف علي الرجياني
العالقات بني اي��ران والنرويج بأنها عريقة،
وقال :ليس لدى النرويج عالقات سيئة مع
اي ��ران خالفا لبعض ال ��دول االوروب �ي��ة اليت
مارست الظلم ضد ايران.

 yاجراءات ايران جعلت امريكا تواجه طريق ًا مسدود ًا
 yالمشكلة ليست في المفاوضات مع امريكا بل في مدى الثقة بنتيجة المفاوضات
 yطهران بصدد ترميم العالقات مع السعودية واالمارات والبحرين
أكد وزير اخلارجية حممد جواد ظريف
ان امريكا مل تكن حتظى باملصداقية أبدا
وان ت �ص��رف��ات وت��ص ��رحي ��ات ت ��رام ��ب هي
دعائيه ليس اال .وجاءت تصرحيات ظريف
ه� ��ذه ،أم ��س االرب� �ع ��اء ،يف خ �ت��ام اج�ت�م��اع
جملس الوزراء ويف حديث للمراسلني.
وردا على سوال حول ما صرح به الرئيس
ح �س��ن روح ��ان ��ي يف م �ق��اب �ل��ة ت�ل�ف��زي��ون�ي��ة
ح��ول مصداقية امريكا وال�تي ق��ال فيها:
ان��ه يتعني على امريكا ال�ع��ودة اىل خطة
العمل املشرتك (اإلتفاق النووي) وتسديد
دي��ون�ه��ا اىل ال�ش�ع��ب االي ��ران ��ي ان كانت
ذات مصداقية ،ق��ال ظ��ري��ف :إن الرئيس
االم��ري�ك��ي ليس لديه أي حساسية جتاه
الشعب االيراني والتعهدات الدولية.
واض� � ��اف :إن ه ��دف ت ��رام ��ب ه ��و م �ع��اداة
ال �ش �ع��ب االي� ��ران� ��ي الن اول ع �ق��وب��ة ق��ام
بإعادتها تتعلق بطائرات نقل الركاب اليت
كان من املقرر تسليم  200منها اىل ايران.
من جانب آخر ،أكد وزير اخلارجية حممد
ج ��واد ظ��ري��ف ان م�ص��ادر ال �ق��رار يف البالد
تصرفت حبكمة اذ ان ال�ع��امل يعرتف بأن
السياسة اخلارجية ال�تي انتهجتها اي��ران
خ�ل�ال ال �س �ن��وات األخ �ي�رة ،جعلت امريكا
تواجه طريقا مسدودا يف عالقاتها الدولية.
ويف م �ع ��رض ت�ع�ل�ي�ق��ه ع �ل��ى ال �ع �ق��وب��ات

إدانات وردود فعل دولية تشجب قرار واشنطن
بإعادة فرض الحظر على إيران
دان ��ت معظم ال ��دول العربية واألج�ن�ب�ي��ة ،ق ��رار اإلدارة األمريكية ب��إع��ادة ف��رض احلظر
االقتصادي على إيران الذي دخل حيز التنفيذ منذ أول من أمس الثالثاء ،واليت هدد خالهلا
الرئيس األمريكي دونالد ترامب ،بقطع العالقات االقتصادية مع ال��دول اليت ستتعامل
اقتصاديا مع إيران.
فقد أعربت ،وزارة اخلارجية السورية عن إدانتها (الشديدة) لقرار اإلدارة األمريكية بإعادة
فرض احلظر االقتصادي على إيران.
وقال مصدر رمسي يف اخلارجية السورية :تدين اجلمهورية العربية السورية بشدة قرار
اإلدارة األمريكية بإعادة فرض عقوبات اقتصادية على إيران ..هذه اإلجراءات أحادية اجلانب
وغري املشروعة مبوجب القانون الدولي جاءت لتؤكد نزعة اهليمنة والغطرسة لسياسات
اإلدارة األمريكية بعد أن فقدت مصداقيتها أمام العامل أمجع بانسحابها من اإلتفاق النووي
مع إيران والذي قوبل بانتقادات واسعة حتى من جانب حلفاء واشنطن.
وأضاف :إن سوريا إذ جتدد تضامنها الكامل مع اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية يف مواجهة
السياسات العدوانية لإلدارة األمريكية فإنها واثقة أن إيران قيادة وحكومة وشعبا ستتمكن
من التغلب على كل اآلثار املرتتبة على هذه اإلجراءات لإلدارة األمريكية.
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صوّت اعضاء جملس الشورى االسالمي،
أم ��س االرب� �ع ��اء ،ب��األك �ث��ري��ة ،ع�ل��ى سحب
الثقة م��ن وزي ��ر ال�ت�ع��اون والعمل وال��رخ��اء
االجتماعي ،علي ربيعي.
وم��ن امج��ال��ي  243نائباً ك��ان ق��د حضر
ج�ل�س��ة اس �ت �ج��واب وزي� ��ر ال �ع �م��ل االي ��ران ��ي
اليوم ،صوت  129نائباً على اقالة األخري من
منصبه فيما ع��ارض  113نائباً آخرين هذا
القرار وامتنع  3نواب عن التصويت.
وك � ��ان  40ن ��ائ��ب��اً يف جم �ل��س ال� �ش ��ورى
االس�لام��ي ق��د وق�ع��وا االرب �ع��اء امل��اض��ي على
طلب استجواب ربيعي ،ليشكل ذلك ثالث
استجواب يتعرض هلا وزير العمل االيراني
خ�لال ال ��دورة الثانية م��ن حكومة الرئيس
روحاني.

في كلمة له أمام جمع من منتسبي مجمع الصناعات االلكترو بصرية باصفهان

وزير الدفاع :اقتراح ترامب للتفاوض يأتي في إطار الحرب السياسية واالقتصادية

الريجاني :اجراءات ترامب مضرة بأمن املنطقة ولن تبقى بدون رد
 yفالحت بيشة :بقاء اإلتفاق النووي يصب
في مصلحة اوروبا؛ ويحفظ أمنها
 yنور دروم :نعارض إعادة فرض الحظر
على ايران ونؤكد على ضرورة الحفاظ على
اإلتفاق النووي

ظريف :امريكا ال تتمتع باملصداقية إطالقاً؛
وتصريحات ترامب دعائية فقط

مجلس الشورى يسحب
الثقة من وزير العمل

في لقاءين منفصلني مع السفير النرويجي بطهران

وأك��د ض��رورة تطوير العالقات التجارية
ب�ين اي� ��ران وال �ن��روي��ج ،وق� ��ال :ب�ع��د اإلت �ف��اق
النووي نشطت بعض الشركات النروجيية
يف ايران.
وتطرق الرجياني اىل جماالت التعاون بني
اي��ران والنرويج بناء على اخلطة التنموية
ال��س ��ادس ��ة ،مب ��ا ف�ي�ه��ا ال �ط ��اق ��ات امل �ت �ج��ددة
وخاصة الطاقة الشمسية ،وق��ال :إن تنمية
ه��ذه ال�ط��اق��ات م��ن شأنه ان يوفر االرضية
لتطوير العالقات التجارية بني البلدين.
وأشار اىل اتصاالت قادة االحتاد االوروبي
مع ايران بعد انسحاب امريكا من اإلتفاق
النووي ،وقال :إن االحتاد االوروبي طلب من
اي��ران أن ال تتصرف مثل أمريكا ،وان يتم
منح ف��رص��ة ل�ل�ت�ع��اون ،ل��ذل��ك ت�ق��رر اج��راء
مفاوضات مع االحتاد االوروبي لتنظيم هذا
التعاون.
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 yينبغي للشعب ان يحدّد جذور العداء االمريكي
 yأهمية ومكانة الصناعات الدفاعية االيرانية ال تخفى على أحد
أكد وزير الدفاع يف اجلمهورية االسالمية
االيرانية ،أمس االربعاء ،أن االقرتاح الذي
قدمه الرئيس االم�يرك��ي للتفاوض مع
اي � ��ران ،ي��أت��ي يف إط� ��ار احل� ��رب السياسية
واالقتصادية والثقافية والنفسية الشاملة
اليت يشنها االعداء.
ويف ح��دي��ث ل��ه أم ��ام مج��ع م��ن منتسيب
جم �م��ع ال �ص �ن��اع��ات االل� �ك�ت�رو ب �ص��ري��ة يف
مدينة اصفهان (وسط ايران) أشاد العميد
ام�ي�ر ح��امت��ي ب �ه��ذه ال �ص �ن��اع��ات وجب �ه��ود

املنتسبني يف هذا اجملمع ،وق��ال :إن أهمية
ومكانة هذه الصناعات ال ختفى على أحد
يف حتقيق االقتدار والتطور يف الصناعات
الدفاعية خ�لال ال�س�ن��وات االخ�ي�رة ،فهذه
ال �ص �ن��اع��ة أدت اىل مش ��وخ وزارة ال��دف��اع
والصناعات الدفاعية االيرانية يف خمتلف
اجلوانب.
ويف جانب آخر من حديثه ،أشار العميد
ح��امت��ي اىل ان �ن��ا ش�ه��دن��ا خ�ل�ال ال�س�ن��وات
االخ�ي�رة وق ��وع بعض املشكالت والقضايا

اجل � ��ادة ال�ت�ي ت�س�ب�ب��ت ب��زع��زع��ة األم� ��ن يف
امل �ن �ط �ق��ة ،وص� � ��رح :إن ت �ن �ظ �ي��م (داع � ��ش)
االرهابي مدعوما بشكل واسع من النظام
االستكباري تسبب بأضرار ال ميكن تالفيها
من خالل هجماته يف العراق وسوريا ،ومن
ج��رائ��م ه��ذا التنظيم التكفريي وأس�ي��اده
اخل �ب �ث ��اء م �ق �ت��ل وإص� ��اب� ��ة م��ئ ��ات اآلالف
وتشريد قرابة  20مليون انسان ب��ري مبن
فيهم االطفال والنساء والشيوخ والشباب.
وأضاف :اال ان مجيع العامل شاهد فشل
خمطط اهليمنة الغربي ومتويله ودعمه
ال �س �ي��اس��ي وال �ت �س �ل �ي �ح��ي هل� ��ذا التنظيم
االرهابي ،من خالل صمود حمور املقاومة
وت�ض�ح�ي��ات اآلالف م��ن ال �ش �ب��اب امل��ؤم��ن،
وبقيت وصمة عار ألبد التاريخ على جبني
نظام االستكبار العاملي ،الذي فشل يف دعمه
الالحمدود هلؤالء اجملرمني وذهب متويله
الضخم هلم هدرا.
ولفت وزير الدفاع االيراني ،اىل اننا هذه
املرة نشهد مؤامرة اخرى ،بعد فشل مؤامرة
داع� ��ش ،وت�ت�م�ث��ل يف احل� ��رب االق�ت�ص��ادي��ة
واحلظر الشامل ،وأشار اىل اقرتاح الرئيس
االم�يرك��ي للتفاوض م��ع اي ��ران دون قيد
أو ش ��رط ،وق� ��ال :م��ن ال��واض��ح ان احل��رب
ال�ش��ام�ل��ة ل�ل�ع��دو ض��د ال�ن�ظ��ام االس�لام��ي،
اختذت هذه املرة طابعا سياسيا واقتصاديا
وثقافية ونفسيا ،ويف احلقيقة تأتي ضمن
االسرتاتيجية نفسها.
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االمريكية ض��د اي ��ران وال�ت�ي دخ�ل��ت حيز
التنفيذ منذ ال�ث�لاث��اء وع�م��ا اذا كانت
مفاوضات ايران وجمموعة ( )4+1وصلت
اىل نتيجة حم� ��ددة؟ أوض ��ح ظ��ري��ف ،ان
احلزمة االوروبية املقرتحة تشمل خطوطا
عريضة حم ��ددة مب��ا فيها حت��دي��د املسار
املصريف للتبادل املالي يف ايران واستمرار
اي� ��ران يف ب�ي��ع نفطها ب��امل�س�ت��وى احل��ال��ي
قائ ً
ال :إن احلظر االمريكي على قطاعي
النفط واملصارف سيدخل حيز التنفيذ يف
شهر نوفمرب املقبل.
وت��اب��ع ظ��ري��ف ق��ائ� ً
لا :إن ه�ن��اك ق ��رارات
اخ ��رى مت اخت��اذه��ا للحفاظ ع�ل��ى خطة
العمل املشرتك (اإلتفاق النووي) مبا فيها
ت��وف�ير أرض�ي��ة عمل ال�ش��رك��ات الصغرية
واملتوسطة يف اي��ران اىل جانب مشاورات
جت� ��ري ح� ��ول ت �ف �ع �ي��ل ق ��ان ��ون احل� ��د من
تنفيذ العقوبات واص��دار ترخيص لبنك
االستثمار االوروبي.
وف �ي �م ��ا اش� � ��ار اىل زي� ��ارت� ��ه االخ� �ي ��رة اىل
سنغافورة ،اوض��ح ظريف اننا توصلنا اىل
ه��ذه النتيجة ب��ان اوروب ��ا ليست تعمل على
احلفاظ على اإلتفاق النووي يف اطار االحتاد
االوروب��ي فحسب بل ب��ادرت ايضا اىل اختاذ
اجراءات واسعة خارج االحتاد االوروبي.
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وقفة
فیما تتصاعد الخالفات السعودية اإلماراتية...

إبن سلمان وإبن زايد
يقاتالن ويتقاتالن
في اليمن
ابورضا صاحل
تعكس ال�س��اح��ة اليمنية ال �ي��وم ص��ورة
خ ��اص ��ة ع� ��ن مت ��اش ��ي وت� �ن ��اف ��ر غ��رمي�ين
ي �ت �ظ��اه��ران ب ��ال ��ود وامل� �م ��اش ��ات ،يف حني
ان ال��واق��ع ي��ؤك��د ان حممد ب��ن سلمان
وحم�م��د ب��ن زاي ��د يبتعدان شيئا فشيئا
ع��ن بعضهما البعض ،ب��ل ان ك��ل واح��د
منهما يريد ان جيعل اآلخر آلة لتحقيق
م�ص��احل��ه .واألم �ي��ران ق��د ب ��دءا ال �ع��دوان
على اليمن قبل اكثر م��ن ثالثة أع��وام
بنواياهما اخلاصة ،لكن كل واحد منهما
كان يطمح لتحقيق أهدافه املبيتة ،عسى
أن يتمكنا وحتت غطاء إعادة ما أمسياه بـ
(الشرعية) للرئيس املستعفي اهلارب عبد
رب��ه منصور ه��ادي .لكن احلقيقة املبيتة
ك��ان��ت شيئا آخ ��ر .ففي احلقيقة كان
حممد بن سلمان حيلم بالسيطرة على
اليمن ،فيما ك��ان ينسج بن زاي��د أحالم
السيطرة على غ��رب ال�س��واح��ل اليمنية
بنفس الفكرة اإلستعمارية الربتغالية
ل�ل�ق��رون امل��اض�ي��ة .ف��األم�ير االول كان
حيلم بإستعمار األرض والسيطرة على
السلطة وث��روات اليمن الطبيعية ،فيما
كان اآلخر حيلم بالسيطرة على املوانئ
اليمنية والتحكم مبضيق ب��اب املندب
اإلسرتاتيجي .وم��ن الطبيعي ان تلك
الفرتة كانت عالقاتهم ودية واملواكبة
كانت تطغى على التنافس والتناحر
ب�ين األم�يري��ن ،ألنهما مل خيتلفا على
املصاحل والنتائج النامجة عن احلرب يف
اليمن ،لكن مضي األيام وخاصة األشهر
األخرية أظهرت أن بن سلمان بسياساته
االص�ل�اح� �ي ��ة داخ � ��ل ال � �ب �ل�اد ،وزي� ��ارات� ��ه
الباهظة الثمن للدول الغربية لضمان
إستالمه السلطة يف القريب العاجل،
وتأكيده على نبش اخلالفات احلدودية
م��ع دول اجل ��وار ،وبالتالي ظ�ه��ور ب��وادر
طموحة إلستالم قيادة العامل اإلسالمي،
أث��ارت حفيظة حممد بن زاي��د ،ودفعته
ل�لإب �ت �ع��اد ع �ن��ه ،ك ��ي الي �س �ج��ل ه��زائ��م
اليمن بإسم اإلمارات.
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