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محليات

في برقية لنظيره االملاني هنأه فيها باليوم الوطني

الرئيس روحاني :العالقات العريقة بني ايران وأملانيا
تمهد لتوثيق التعاون الثنائي
y

رئيس الجمهورية يهنئ بالذكرى السنوية

واليتي يؤكد ضرورة التصدي الثقافي الجاد للفكر
التكفيري والدعاية الوهابية
اعل��ن عض��و المجلس االعلى للثورة الثقافية في اي��ران على اكبر واليتي خالل اجتماع اللجنة
الثقافية للمجلس انه ينبغي التفكير بجد في مواجهة الفكر التكفيري والدعاية الوهابية ثقافياً.
وادان واليت��ي خ�لال االجتم��اع االعت��داء االرهاب��ي ف��ي اه��واز وق��ال ان��ه ينبغ��ي التفكي��ر بجدي��ة
بالمواجهة الثقافية للفكر التكفير والدعاية الوهابية  .وعقب كلمة واليتي اشار اعضاء اللجنة الى
ضرورة اس��تثمار الفضاء االفتراضي في نش��ر انجازات ثقافة وحضارة ااالس�لام وايران واكدوا ضرورة
مواصلة المساعي على صعيد احياء مفاخرة الحضارة االسالمية .

مؤكد ًا بأن االنتاج يعد قضية مهمة بالنسبة للمسؤولني

لتأسيس جمهورية الصين

بعث رئيس الجمهورية االسالمية االيرانية الشيخ حسن
روحان��ي برقي��ة تهنئ��ة ال��ى نظي��ره االلمان��ي فران��ك فالت��ر
ش��تاينماير هن��أه فيه��ا بالي��وم الوطن��ي ف��ي الماني��ا مؤك��دا
ان العالق��ات العريق��ة بي��ن البلدي��ن الت��ي تتس��م بالودي��ة
تمه��د لتوطيده��ا اكث��ر فأكث��ر ف��ي ش��تى المج��االت عل��ى

مس��ؤولي البلدي��ن عل��ى ح��ل التحدي��ات الدولي��ة يفس��حان
المج��ال ام��ام توثي��ق التع��اون بي��ن البلدي��ن خدم��ة لتعزي��ز
االس��تقرار المس��تدام ف��ي مختل��ف نق��اط العال��م بم��ا
فيها غرب اسيا.
ودعا الى االفادة من الفرص المتاحة عبر تبادل وجهات
النظر بين البلدين في مختلف المستويات.
وتمن��ى الرئي��س روحان��ي الصح��ة والنج��اح للرئي��س
االلماني والسعادة لشعب بالده.
و ف��ي رس��الة الى نظيره الصين��ي ،هنأ رئيس الجمهورية،
الذك��رى التاس��عة والس��تين لتأس��يس جمهوري��ة الصي��ن
الش��عبية ،معرب��ا ع��ن أمل��ه وف��ي ظ��ل الجه��ود المش��تركة،
بتعميق العالقات وتحقيق التفاهمات التي تم التوصل إليها
سعياً لخدمة مصالح البلدين.
وأض��اف الرئيس روحاني في رس��الة التهنئة الى الرئيس
الصيني شي جين بينغ :أتقدم باصدق التهاني الى سيادتكم
والشعب الصيني بمناسبة حلول الذكرى التاسعة والستين
لتأسيس جمهورية الصين الشعبية .
وص��رح رئي��س الجمهوري��ة  :لق��د حقق��ت الصي��ن تقدما
كبيرا وهاما في جميع المجاالت خالل الس��نوات الماضية،
وه��و مبع��ث ارتي��اح للمس��ؤولين ف��ي الجمهوري��ة اإلس�لامية
اإليرانية.
وأشار روحاني الى إن العالقات بين الجمهورية اإلسالمية
اإليرانية وجمهورية الصين الش��عبية على مستوى جيد جداً
بإرادة كبار المسؤولين في البلدين ،معربا عن أمله وفي ظل
التاريخ الطويل للعالقات والجهود المشتركة ،بالمزيد من
تمتي��ن العالق��ات وتحقي��ق االتفاقات التي ت��م التوصل إليها
في المحادثات التي جرت بين كبار مسؤولي البلدين.

مستقب ًال السفير التركي بطهران

هزة أرضية بقوة  4.5ريختر
تضرب مناطق بكرمانشاه

عبداللهيان :ايران تعتمد استراتيجية تسوية الصراعات االقليمية سياسي ًا

اك��د مس��اعد رئي��س مجل��س الش��ورى
اإلس�لامي للش��ؤون الدولي��ة حس��ين امي��ر
عبداللهي��ان  ،ان اس��تراتيجية اي��ران مبني��ة عل��ى
إيج��اد حل��ول سياس��ية للصراع��ات اإلقليمي��ة
وخاصة في اليمن .واشار حسين امير عبداللهيان
خالل استقباله الس��فير التركي بطهران «رضا
ه��اكان تكين» ،الى اهمية العالق��ات البرلمانية
بين ايران وتركيا ،واصفا العالقات بين البلدين

y

تالحم االجنحة السياسية تعزز،

وخفت ضغوطها على حكومة روحاني
بعد مجيء ترامب وعقوباته الجديدة

خ�لال ن��دوة عقده��ا معه��د ال��دول العربي��ة ف��ي الخلي��ج
الفارس��ي بواش��نطن  ،أعل��ن س��يد حس��ين موس��ويان كبي��ر
الباحثي��ن ف��ي جامع��ة (برينس��تون) قائ�ل ًا :إن العقوب��ات
االميركية كانت وسيكون لها تأثيرات سلبية على االقتصاد
االيراني ،لكن أغلب المشاكل في ايران مصدرها داخلي.
وتاب��ع الق��ول :ولك��ن االنطب��اع الذي يحمله المس��ؤولون
الحالي��ون ف��ي امي��ركا مث��ل ج��ون بولت��ون مستش��ار االم��ن
القوم��ي ومايك بومبي��و وزير الخارجية يقول ان المش��اكل
الراهن��ة تع��ود فق��ط ال��ى العقوب��ات االميركي��ة الجدي��دة،
ولذا فهم بصدد تش��ديد العقوبات بتصور انها س��وف تتس��بب
بإس��قاط النظ��ام ف��ي اي��ران ،وف��ي اعتق��ادي ان العقوب��ات
االميركي��ة ل��ن ت��ؤدي الى س��قوط الحكم والنظام ف��ي ايران،
علم��ا ب��أن العقوب��ات س��تنطوي عل��ى خس��ائر ،والوق��ع الثاني
للعقوب��ات ه��و ان الحكوم��ة س��تكون بصدد االقتص��اد المقاوم
وح��ل المش��اكل الداخلي��ة لالقتص��اد ،وقد ش��رعت بخطوات
مهمة أيضاً.
والوق��ع الثال��ث ه��و عل��ى السياس��ة الخارجي��ة ،فثم��ة
نمطان من التفكير بش��أن ايران يس��ودان ف��ي اميركا والدول
العربي��ة ف��ي الخلي��ج الفارس��ي أحدهم��ا يؤم��ن بالتعاط��ي
م��ع اي��ران واآلخ��ر بمواجهته��ا ،وه��ي ظاه��رة س��ادت ف��ي ايران
بعد الثورة أيضاً.
وق��ال موس��ويان :إن واش��نطن وبع��ض ال��دول تعتق��د ان
تصعي��د الضغ��وط والعقوب��ات س��يضع طه��ران أم��ام خياري��ن
أحدهما شعبها والثاني المنطقة ،وبهذه الطريقة سيتمكنون
من إحتواء نفوذ ايران في المنطقة ،ان اميركا أنفقت سبعة
تريليون��ات دوالر ف��ي المنطقة كما أنفقت الس��عودية وتنفق
آالف المليارات من الدوالرات لتمرير أهدافها اإلقليمية :بينما
تعم��ل اي��ران بالح��د األدن��ى من النفق��ات ،ألن اس��تراتيجيتها
تق��وم عل��ى خلق طاقات جماهيرية ب��دول المنطقة للمقاومة
بوجه الهيمنة االميركية.

عل��ى ش��تى المس��تويات بانه��ا ايجابي��ة ،وق��ال:
فض�لا عن العالق��ات الرس��مية والبرلماني��ة ،فان
االواص��ر الش��عبية بي��ن اي��ران وتركي��ا تس��تند
ال��ى رابط��ة تاريخي��ة وصلب��ة ،وه��ذه ث��روة مهم��ة
ف��ي عالق��ات البلدي��ن .واعتب��ر مس��اعد رئي��س
مجل��س الش��ورى االس�لامي للش��ؤون الدولي��ة،
ان سياس��ة ب��ث الخالف��ات بي��ن دول المنطقة من
ضم��ن مخطط��ات امري��كا والكي��ان الصهيون��ي،

واش��ار ال��ى النه��ج غي��ر البن��اء للس��عودية ،وق��ال:
ان مس��ار التط��ورات الدولي��ة يبي��ن ان��ه باالم��كان
احتواء سلوك البيت االبيض .واكد ان السياسة
االس��تراتيجية للجمهوري��ة االس�لامية االيرانية
تتمث��ل ف��ي ايج��اد حل��ول سياس��ية للصراع��ات
االقليمية وخاصة في اليمن.
من جانبه اعرب س��فير تركيا خالل اللقاء
ع��ن ارتياحه للعالقات الممت��ازة بين الجمهورية
االس�لامية االيراني��ة وتركي��ا ،مؤك��دا ض��رورة
تنمية العالقات بين البلدين .واشار الى التطورات
االقليمية ،وقال :ان الس�لام المستديم في سوريا
يحظ��ى باالهمي��ة والتاري��خ اثب��ت ان الذي��ن
يس��تخدمون االره��اب ،س��يكونون ضحاي��ا له��ا.
واشار «هاكان تكين» الى حملة التحريض التي
تق��وم به��ا بع��ض دول المنطقة ،وقال :ان الس��عي
الرس��اء السالم واالس��تقرار في المنطقة يحظى
باالهمي��ة ،وس��نواصل تعاونن��ا من اجل اس��تتباب
االمن في المنطقة .واش��ار الس��فير التركي الى
نق��ض االتف��اق النووي م��ن جانب امري��كا ،وقال:
ان انس��حاب امريكا االحادي م��ن االتفاق النووي
الدول��ي يع��د خط��أ ،وبطبيعة الح��ال فقد توفرت
فرصة اليران من اجل ايجاد آليات مستقلة.

الريجاني :أميركا لن تنجح في فرض الحظر
على ايران

اعل��ن رئي��س مجل��س الش��ورى االس�لامي عل��ي الريجان��ي ان الحظ��ر االميرك��ي مجحف
وش��امل ومؤث��ر وبالطب��ع ان االدارة االميركي��ة ل��ن تنجح في تمرير هذا الحظر ولكنها س��تقوم
بفرض هذا الحظر.
واش��ار الريجاني خالل كلمته امام لجنة الزراعة والمياه والمصادر الطبيعية والبيئة في
مجلس الشورى االسالمي الى ان اوضاع البالد تختلف عما كانت عليه في الماضي وان البالد
ل��م تش��هد بع��د الثورة االس�لامية مثل هذا الوض��ع وقال ان الحظر االميركي مجحف وش��امل
مؤث��ر وبالطب��ع ان االدارة االميركي��ة ل��ن تنج��ح في تمرير ه��ذا الحظر ولكنها س��تقوم بفرض
ه��ذا الحظ��ر وم��ن هنا يجب ان نتفهم القضية بش��كل صحيح وان يتش��اور القطاعان الحكومي
والخاص ويتعاونا لمواجهة هذه القضية وعلى هذا االساس فان التصور الذي لدى االميركيين
في ان الحظر بامكانه ان يترك تاثيره على ارادة الشعب لن يكتب له النجاح .وافاد بان الكثير من
الدول ال تقبل السلوك االميركي وقال ان الجهاز الدبلوماسي للبالد وجميع االجهزة االخرى
تبذل ما بوسعها لرفع هذه المعضلة عن كاهل البالد .واكد الريجاني بان قضية االنتاج تعد
قضية مهمة بالنسبة للمسؤولين بالبالد داعيا الى ايجاد حلول لمشاكل قطاع االنتاج بالبالد
والينبغي السماح باالخالل بالنظام السائد في الجمهورية االسالمية االيرانية .

العميد اشتري :الشرطة ستواجه بكل حزم أيّة نشاطات
تستهدف أمن البالد
y

ضرب��ت ه��زة ارضي��ة بق��وة  4.5درج��ة عل��ى
مقي��اس ريخت��ر فج��ر ي��وم االثني��ن ضواح��ي
مدينة تازة آباد الواقعة في محافظة كرمانش��اه
غ��رب اي��ران .واف��اد مرك��ز رص��د ال��زالزل التاب��ع
للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران ان هذه
اله��زة االرضي��ة وقع��ت ف��ي الس��اعة الثالث��ة و 19
دقيقة و  24ثانية من فجر يوم االثنين بالتوقيت
المحلي (الحادية عش��رة و  49دقيقة و  24ثانية
مساء االحد بتوقيت غرينتش).
واض��اف المركز ب��ان اله��زة االرضية وقعت
ف��ي عم��ق  8ك��م م��ن س��طح االرض وكان
مركزه��ا عن��د التق��اء خط��ي العرض الش��مالي
 34.60والطول الش��رقي  46.26درجة .ولم تصل
لغاية االن اي تقارير بوقوع خسائر مادية او بشرية
ج��راء ه��ذه اله��زة االرضي��ة .يذك��ر ان مختل��ف
مناط��ق محافظة كرمانش��اه ش��هدت لغاية االن
الكثير من الهزات االرضية عقب الزلزال المدمر
الذي ضرب غرب المحافظة بقوة  7.3درجة على
مقاي��س ريخت��ر ف��ي  12تش��رين الثان��ي /نوفمبر
الع��ام الماض��ي وادى ال��ى مص��رع  620ش��خصا
واصابة اكثر من  12الفا آخرين.

الصعيدي��ن االقليم��ي والدول��ي .وق��دم الرئي��س روحان��ي ف��ي
البرقي��ة ،خال��ص تحيات��ه لنظي��ره االلمان��ي بمناس��بة العيد
الوطني لبالده.
وتاب��ع قائ�لا ان المكان��ة المهم��ة والفاعل��ة الت��ي تحظى
به��ا اي��ران ف��ي غ��رب اس��يا والمانيا ف��ي اوروبا ال��ى جانب عزم
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مستشار وزير الداخلية :األمريكيون يسعون إلثارة االضطرابات
في ايران

ق��ال القائ��د الع��ام للش��رطة االيرانية العميد حس��ين أش��تري إ ّن الش��رطة س��تواجه بكل ح��زم أيّة
نشاطات تستهدف أمن البالد أو إقتصادها أو قضاياها اإلجتماعية ذات الصلة باألمن المحلي.
وخ�لال حف��ل افتتاح المعرض الس��ابع عش��ر لألجهزة األمنية ومعدات األم��ان المقام في طهران
أضاف العميد أشتري بأ ّن جنود ومناضلي البالد لن يسمحوا بالمساس بأمن الوطن وسيتصدّون بكل
قوة ّ
ألي نشاط ُمعاد .وأفاد العميد أشتري بأ ّن توجيهات سماحة قائد الثورة االسالمية وكفاءة كوادر
وقوات الشرطة وما تتمتع به الشرطة االيرانية من معدات وأجهزة فض ً
ال عن االنطباع االيجابي الذي
تركته تضحيات الشهداء على المواطنين تحول جميعاً دون أي نشاط مضاد للبالد.
بدوره قال مستش��ار وزير الداخلية محمد ابراهيم شوش��تري يوم اإلثنين :إ ّن األمريكيين يس��عون
الى إيجاد اضطرابات واستياء في ايران متناسين أ ّن الشعب بات يعرف خدعهم وحيلهم.
ّ
وأكد أ ّن الشعب وفي ظل إتباعه لتوجيهات سماحة قائد الثورة االسالمية وتواجده في الساحة
وايمانه باهلل لن يسمح الولئك ببلوغ اهدافهم ومؤامراتهم.

خالل ندوة ملعهد الدول العربية في الخليج الفارسي بواشنطن

موسويان :ايران الثورة اعتبرت اميركا و«اسرائيل» العدوتان الرئيسيتان
وأض��اف الدبلوماس��ي الس��ابق :وع��ن ص��راع الس��لطة
ف��ي داخ��ل اي��ران ،الب��د ان اكش��ف ع��ن حقيقة ه��ي ان تالحم
االجنحة السياسية تع ّزز ،وخفت الضغوط الحزبية الداخلية
عل��ى حكومة روحاني بعد مجيء ترامب والعقوبات الجديدة،
الن االجنح��ة السياس��ية تتفه��م ان عليه��ا رص الصفوف أمام
تهديدات المثلث االميركي  -االسرائيلي  -السعودي.
وق��ال موس��ويان :إن نمطي التفكير الس��ائدين ف��ي ايران
بش��أن طبيعة التعامل مع اميركا إتفقا بعد انسحاب ترامب
من اإلتفاق النووي وتهديداته على انه الجدوى من التفاوض
م��ع امي��ركا ،وف��ي رأي��ي ان التفاوض لن تحالف��ه أية حظوظ
خالل السنتين أو الثالث القادمة على االقل.
ثاني��ا :ه��و ان العالق��ات االيراني��ة تط��ورت م��ع المعس��كر
الشرقي ،كما ان القيادة االيرانية أعلنت رسميا انه ال ينبغي
اإلعتم��اد عل��ى العالقات م��ع الغرب ودعا ال��ى تنمية العالقات
مع الشرق.
ثالث��ا :ان اي��ران بع��د الثورة إعتبرت اميركا و(اس��رائيل)
فق��ط بأنهم��ا الع��دوان اللدودان ،غي��ر ان الس��عودية واالمارات
أُدرجت��ا مؤخ��راً في ه��ذه القائمة ايضاً ،وهو تح �وّل خطير في
عالقات ايران مع الدول المجاورة ،وأرى ان المسار الحالي في
المنطقة خطير للغاية.
رابع �اً :ه��و ان عزلة اميركا على الصعيد العالمي بش��أن
اإلتفاق النووي هي حقيقة فإيران تعتقد بان اميركا ستهزم
تمام��ا ف��ي ه��ذا الصراع ،لكنن��ي أعتقد بان أغلب الدول س��وف
تخت��ار امي��ركا عندم��ا يك��ون مق��ررا ان تخت��ار أح��د االثنين،
العالق��ات االقتصادية مع امي��ركا أو ايران ،ولذا فان عقوبات
اميركا سيكون لها تأثير سلبي على االقتصاد االيراني ،علما
بأنها ستصبح في عزلة.
خامس��ا :ه��و ان اي��ران تس��عى حالي��ا لبل��ورة عالقاتها مع
الغ��رب م��ن دون امي��ركا ،وله��ذا الس��بب وظفت كثي��راً على
اوروب��ا وه��ي ترف��ض إج��راء أي��ة مفاوض��ات مع اميركا بش��أن

المنطقة لكنها تجري مباحثات مع اوروبا حول اليمن ،وايران
بالطب��ع ت��درك بأنه��ا س��وف لن تتمكن م��ن العم��ل بتعهداتها
بالكامل بسبب التأثيرات التي تتركها العقوبات االميركية
خارج حدودها ،ولكن هل بإمكان اوروبا العمل بخمسين بالمئة
من تعهداتها على االقل.
ومض��ى موس��ويان ف��ي الق��ول بجان��ب آخ��ر م��ن حديث��ه:
ام��ا م��ا ي��دور م��ن حديث بش��أن محادث��ات للواء س��ليماني مع
امي��ركا فه��و كالم يط��رح من��ذ فت��رة األزم��ة االفغاني��ة ع��ام
 2001وال��ى اليوم وسيس��تمر مثل ه��ذا التبادل الخطابي بين
العس��كريين ال��ى ما ش��اء اهلل ،وال عالقة لذل��ك بالمفاوضات
حول القضايا الراهنة.
وأعلن موس��ويان :اعتق��د بان على ايران والع��راق والدول
العربي��ة بالخلي��ج الفارس��ي ان تقيم لنفس��ها نظام �اً للتعاون
واألم��ن الجماع��ي اإلقليم��ي ،األم��ن المس��تعار ال يج��دي،
فالبريطانيون رحلوا وس��يرحل االميركيون ايضاً ،وال ينبغي
البح��ث ع��ن قوة اجنبية أخرى ،وعل��ى دول المنطقة ان تتولى
أمن الخليج الفارسي وعلى القوى الخمس االعضاء بمجلس
األم��ن الدول��ي ان تدع��م فكرة نظام التع��اون واألمن االقليمي
ل��دول المنطق��ة كم��ا دعمت مفاوض��ات اإلتفاق الن��ووي وان
تص��ادق علي��ه بق��رار دول��ي .ه��ذا ه��و أس��اس العم��ل في س��بيل
االستقرار واألمن المستدام في المنطقة ،لكنه ال يتحقق بين
ليلة وضحاها ،فالثقة المتبادلة مفقودة الى حد كبير ،والبد
من القيام بخطوات متبادلة لبناء الثقة ،وأولى الخطوات هي
الح��وار المباش��ر ،وان ايران والس��عودية هما أه��م دول الخليج
الفارس��ي ،لك��ن ال��دول العربي��ة ته��اب ق��وة اي��ران ،ف��ي حين ان
السعودية تبسط سلطتها على دول مجلس التعاون.
في منتصف التسعينات ،عندما أجريت حوارا مع الملك
الس��عودي فه��د لتحس��ين العالق��ات ق��ال ل��ي :ان عل��ى اي��ران
والعراق والسعودية التعاون من أجل أمن الخليج الفارسي في
نهاية االمر ،لكنه أضاف :ان اميركا ال تسمح بذلك.

وتاب��ع موس��ويان قائ�ل ًا :وبش��أن خط��وات بن��اء الثق��ة
ف��ي المنطق��ة ،ف��ان االيرانيي��ن أثبت��وا حس��ن نواياه��م خ�لال
محادثاته��م االخي��رة م��ع اوروب��ا بش��أن اليم��ن ،واذا كان
الس��عوديون يرون ان دعم ايران للحوثيين هو س��بب هزيمتهم
في اليمن ،فإن ايران على استعداد لتسهيل المباحثات إلزالة
الهواج��س األمني��ة بين الس��عودية واليم��ن ،ان اي��ران ترى بأن
العربية الس��عودية واالم��ارات بصدد تغيير النظام فيها ،كما
ي��رى ه��ذان البلدان ايضا بان اي��ران وراء نفس الهدف ،لذا من
االفضل ان يعقد اجتماع مش��ترك بين االجهزة االمنية لدول
الخليج الفارسي لمناقشة جميع الهواجس المتبادلة بصورة
مباش��رة س��واء الخاص��ة بموضوع تغيي��ر االنظم��ة أو التدخل
واالرهاب والقرصنة البحرية.
وفي السياق رد موسويان على سؤال أحد الحضور قائ ًال:
يكف��ي ان تلق��ي نظ��رة عل��ى خارطة ايران خالل ع��دة آالف من
الس��نين لت��رى ب��ان اهواز وخوزس��تان كانت جزءاً م��ن التراب
االيران��ي على ال��دوام ،ولذا فان االدعاء باحت�لال ايران ألهواز
ه��و أدعاء ال أس��اس له ،ولن تج��د أي مرحلة لم تكن فيه اهواز
وخوزس��تان ج��زءاً م��ن الت��راب االيراني ،ان ص��دام هاجم ايران
ووص��ف خوزس��تان بأنه��ا ج��زء م��ن اراضي الع��راق ،وق��د أيدت
ال��دول العربية بالمنطقة ومنها الس��عودية واالم��ارات إعتداء
ص��دام وتجزئ��ة ايران ،وكانت حرب الدول العربية بالمنطقة
تهدف لتجزئة ايران ،ومنذ ذلك الحين وبعض الدول العربية
ال ت��زال بص��دد تجزئ��ة ايران ،لهذا فقد قاتلت ايران وس��تقاتل
م��ن أج��ل صون وح��دة أراضيها .وبش��أن اليمن قال موس��ويان:
من يطالع تاريخ اليمن يعلم بان الحوثيين الزيديين حكموا
اليمن آالف السنين الى ان حاولت مصر بأعتدائها عام ،1962
إزاحته��م ع��ن الس��لطة لذل��ك فإنه��م تحالفوا مع الس��عودية
وبقوا متحالفين معها لعدة عقود ،وكان علي عبداهلل صالح
حليفا لصدام والسعودية ضد ايران.
وعندما ش��نت الس��عودية هجومها العسكري على اليمن،

فإنهم قصدوا ايران ،وثانيا عندما ذكرت ان السعودية تعتقد
ان دعم ايران للحوثيين وراء فشلها ،فهو غير صحيح في رأيي
ولك��ن اذا كان��ت الري��اض تصر عل��ى ذلك ،فان اي��ران ترحب
ومس��تعدة ان تس��اعد على إيجاد حل سياس��ي ألزمة اليمن ،ان
ايران كانت تخالف سيطرة الحوثيين على صنعاء علما بان
األزمة اليمنية حصلت بسبب الحسابات الخاطئة للسعودية،
ألنه��ا كان��ت تتص��ور القضاء على الحوثيين خالل اس��بوع أو
إثني��ن .ان الح��رب التي يش��نها الس��عوديون هي أس��اس األزمة
الراهنة في اليمن.
ورداً عل��ى الس��ؤال :اذا ل��م تك��ن اي��ران تتدخ��ل ف��ي ه��ذه
االش��تباكات ،فلماذا تريد إذن ان تكون العبة رئيس��ية؟ أجاب
موس��ويان ،قائ ًال :عندما اراد االوروبيون الدخول في مباحثات
م��ع اي��ران ،خال��ف قائ��د الث��ورة الن��ه كان يعتق��د ان اي��ران ال
دخ��ل له��ا ف��ي الموض��وع ،والينبغي له��ا ّ
التدخل ال��ى ان اعرب
الحوثي��ون ع��ن رغبته��م ب��أن تس��اعد اي��ران عل��ى إيج��اد ح��ل
سياسي ألزمة اليمن وعندها قبلت ايران.
ان اي��ران ل��م تش��أ اطالق��ا ان تكون ممثل��ة للحوثيين ،وال
تصر على المش��اركة بالمحادثات الخاصة باليمن ،ان ايران
ترجح ان تكون خارج الموضوع اليمني.

