تتمات

تتمات ص 1
روحاني...
وتابع الرئيس اإليراني :اننا نفخر بدعمنا
لشعوب املنطقة فيما تفخر أمريكا بدعمها
لكيان سفاح يقصف الشعب الفلسطيين
يوميا وتفخر بدعمها لنظام يدمر الشعب
اليمين وبنيته التحتية كل يوم.
وأع� ��رب ع��ن ث�ق�ت��ه ب ��ان أم��ري �ك��ا ستفشل
بالتاكيد يف ه��ذا ال�ط��ري��ق ال ��ذي متضي
فيه ضد الشعب اإليراني وأضاف :ان أمريكا
ال تبغي سوى هدفني؛ االول اضعاف إيران
والثاني احباط الشعب اإليراني ،لكنها لن
حتقق اي��ا م��ن اهل��دف�ين ،ف�لا إي ��ران تضعف
وتنكسر وال الشعب اإليراني ييأس.
واكد بأن وحدة الكلمة يف الداخل ميكنها
ان تؤثر على إرادة البيت األبيض واض��اف:
إن عبارة (امل��وت ألمريكا) ال�تي نطلقها يف
الشارع ينبغي علينا ترمجتها عمليا على
أرض ال��واق��ع ،أي ان نضغط على أمريكا
وجنعلها تهاب منا وال تتجرأ على التآمر
ضدنا ،اذ ان كل أم��ل أمريكا هو الضغط
على الشعب من خالل احلظر جلعله يشعر
باليأس واالحباط وخيرج اىل الشارع ويقول
ال نريد االستقالل واحلرية والسيادة ونريد
الرجوع اىل ما قبل  40عاماً ،وهذا هو خطأ
أمريكا.
واكد قدرة إيران على بيع نفطها وأضاف،
بطبيعة احل ��ال ن ��درك ب��ان ظ��روف�ن��ا اليوم
ليست سهلة وان هنالك ق��وى دولية مثل
أم��ري�ك��ا وع �م�لاء هل��ا كالصهاينة وبعض
األن�ظ�م��ة يف املنطقة ي�ق�ف��ون اىل جانبها
ضدنا لكننا شعب عظيم وصاحب إرادة قوية
وبامكاننا العبور من هذه الظروف.
ون��وه الرئيس اإلي��ران��ي اىل انتصار إي��ران
على أم��ري�ك��ا حقوقياً  3م ��رات؛ األوىل يف
الشكوى املالية البالغة قيمتها  5مليارات
و 900مليون دوالر وال�ث��ان�ي��ة ح��ول أهلية
حمكمة العدل الدولية يف اله��اي والثالثة
املتعلقة ب ��اص ��دار حمكمة اله� ��اي ال �ق��رار
املؤقت ضد أمريكا ،الفتا اىل تصريح رئيس
احملكمة يف اجتماع اجلمعية العامة لالمم
املتحدة يف ن�ي��وي��ورك ال ��ذي أدان اج ��راءات
احلظر األمريكية واعتربها خاطئة.
واك � � ��د ال� ��رئ � �ي� ��س روح � ��ان � ��ي خم ��اط��ب��اً
األمريكيني ،حنن نعلن بكل فخر باننا نلتف
على اجراءات حظركم الظاملة الالقانونية
امل �ف ��روض ��ة ع �ل��ى ال �ن �ق �ي��ض م ��ن ال� �ق ��رارات
الدولية.
واض� ��اف ،م��ن املمكن ان ظ ��روف انتاجنا
اصبحت أصعب لكنها ليست أس��وأ من ذي
ق�ب��ل ،وان ص� ��ادرات ب�لادن��ا ال �ي��وم أصبحت
أفضل من األمس.
من جانبه ،أك��د وزي��ر اإلقتصاد واملالية
اإلي��ران��ي فرهاد دجبسند أن طهران لديها
ام �ك��ان��ات وآل �ي��ات مم �ت��ازة إلج�ت�ي��از مرحلة
احلظر.
ووصف دجبسند ،يف كلمته أمام اجتماع
مساعدي وزارة اإلقتصاد واملالية مع الرئيس
روح� ��ان� ��ي ،أم� ��س االث� �ن�ي�ن ،ال� �ظ ��روف ال�تي
جتتازها البالد حالياً باخلاصة.
وقال :ان مابعد انتصار الثورة اإلسالمية
ماثلت القليل من املراحل الظروف احلالية
من حيث احلساسية.
واكد أنه باإلمكان اجتياز هذه الظروف
اخلاصة وفق خطة حمكمة.
ول �ف��ت اىل ان ن�ش��اط��ات وزارة اإلق�ت�ص��اد
واس�ع��ة حبيث انها ق ��ادرة على احل�ض��ور يف
خمتلف اجملاالت والتمهيد لظروف اجتياز
هذه املرحلة.
ون��وه اىل ان األع��داء حياولون بث اليأس
وص �ن��ع اهل� ��وة ب�ين احل �ك��وم��ة وال �ش �ع��ب ويف
املقابل لدينا خطط تنفيذية وعزمية صلبة.
واع �ت�بر ال �ع��زمي��ة وال �ت �ع��اط��ف وال �ت �ع��اون
واملثابرة من متطلبات مواجهة خمططات
األعداء واحباط ضغوطهم.
ولفت اىل ان وزارة اإلقتصاد واملالية أعدت
خططا حمددة ترمي الدارة شؤون احلكومة
بشكل أفضل وحتسني أجواء العمل واالسراع
يف االس �ت �ث �م��ارات واجي� ��اد ح �ل��ول ملشاكل
البطالة وكذلك احل��د من التضخم يف
النهاية.
ون��وه اىل ان هذه اخلطط قابلة للتنفيذ
يف أط��ر ش��ؤون اجل�م��ارك واالرت �ق��اء بكفاءة
املنظومة الضريبية واصالح النظام املصريف
واالستفادة من فرص االستثمارات األجنبية
واملناطق احلرة وشؤون الضمان.
واع �ت�بر وزي ��ر اإلق �ت �ص��اد وامل��ال �ي��ة اس ��واق
امل��ال إح��دى أه��م اآلليات الجتياز الظروف
حالية ،موضحا ان احلكومة لديها امل��ال
الكايف وال��ذي ميكن وضعه بتصرف الناس
الس �ت �خ��دام��ه ب�ش�ك��ل أف �ض��ل ع�ب�ر اع�ت�م��اد
اخلصخصة.

ظريف...
وأض ��اف ظ��ري��ف :أن��ه ال خيار غ�ير احل��وار
وال��وف��اق ال��وط�ني (يف أف�غ��ان�س�ت��ان)؛ األم��ر
الذي يعود اىل الشعب األفغاني فقط.
وأردف قائ ً
ال :انطالقاً من ذلك حنن ندعم
جهود اجمللس األعلى للسالم اهل��ادف اىل
تعزيز التماسك والتسريع يف وترية السالم
داخل أفغانستان.
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ال�سنة الثانية والع�رشون  -العدد 5997
وأك ��د أن اخل�ط��ر ال��رئ�ي��س ال ��ذي يتهدد
أف�غ��ان�س�ت��ان ال �ي ��وم ه ��و اإلره � ��اب والس�ي�م��ا
(داعش).
م��ن ج��ان�ب��ه ،ق ��ال رئ�ي��س اجمل�ل��س األع�ل��ى
للسالم يف أفغانستان خ�لال ه��ذا اللقاء:
(حن��ن ن�ق�دّر جهود اجلمهورية اإلسالمية
اإليرانية وتعاونها يف سياق ارس��اء السالم
واإلس �ت �ق��رار يف أف�غ��ان�س�ت��ان ،ك�م��ا نتوقع
مواصلة هذه اجلهود واملساعدات).
وق � �دّم خليلي يف ل�ق��ائ��ه ظ��ري��ف ،ش��رح�اً
ح��ول نشاطات وب��رام��ج اجمللس األع�ل��ى يف
أفغانستان للسالم ب�ه��دف تعزيز ال��وح��دة
الوطنية والثقة بني أفراد الشعب األفغاني.
م ��ن ج ��ان ��ب آخ � ��ر ،ق� ��ال وزي � ��ر اخل��ارج �ي��ة
اإلي��ران��ي حممد ج��واد ظريف ،اإلثنني :إن
التفاوض مع الواليات املتحدة ٌ
رهن بانتهاج
ه��ذا البلد ن��زع��ة ج��دي��دة تتسم ب��االح�ترام
املتقابل.
وخ�لال لقاء أج��راه معه مراسل موقع يو
إس تودي األمريكي يف طهران حول انسحاب
ادارة ت��رام��ب م��ن اإلت �ف��اق ال �ن��ووي وفرضه
حظراً ضد إيران أضاف ظريف ّ
بأن «الثقة
املتبادلة» إن مل تكن شرطاً مسبقاً للتفاوض
ّ
فإن «اإلحرتام املتبادل» هو بالتأكيد شرط
مسبق للدخول يف أية مفاوضات.
وص� � ّرح ظ��ري��ف خ�لال املقابلة ب � ّ
�أن إي��ران
و ّقعت مع الواليات املتحدة إتفاقاً يضم 150
صفحة إنسحبت منه واشنطن دون أن تكون
إيران مقصرة يف ذلك.
وق � ��ال :إن ال�ق�ض�ي��ة ت �ع��ود اىل ع ��دم ثقة
إي��ران باجلهة املقابلة املتمثلة يف الواليات
املتحدة األمريكية للبدء يف مفاوضات معها
واص �ف �اً ه��ذه املشكلة بأنها مشكلة يعاني
منها اجملتمع الدولي برمته يف التعامل مع
واشنطن.
ّ
وأك � ��د وزي� ��ر اخل��ارج �ي��ة اإلي ��ران ��ي على
إم�ك��ان�ي��ة ل�ل�ب��دء يف منحى ومن� ��وذج جديد
خيتلف عن السابق لك ّنه عزا عدم إمكانية
حتقيق ذلك اىل سلوك حكومة ترامب اليت
أثبتت إستحالة تطبيق مثل هذا األمر.
وأع ��رب ظريف ع��ن إعتقاده ب� ّ
�أن احلاجة
اليوم تتمثل يف وج��ود نزعة ورؤي��ة جديدة
ال يف حكومة ذات نزعة جديدة ،مشدداً على
عزم إيران على اإلنتظار حتى إنتهاء الوالية
الرئاسية احلالية للبيت األبيض وقال :إن
هذا التغيري قد ي��ؤدي اىل انتهاج واشنطن
نزعة جديدة.
ورداً ع�ل��ى س ��ؤال مل��راس��ل م��وق��ع (ي ��و اس
تودي) حول إمكانية خوض إيران مفاوضات
م��ع واشنطن إذا ت�غ� ّيرت اإلدارة األمريكية
اجل��ال�ي��ة ق ��ال ظ��ري��ف :ن�ع��م ول�ك��ن شريطة
أن ت �غ� ّير ه ��ذه احل�ك��وم��ة اجل ��دي ��دة نهجها
وسلوكها.
* الدبلوماسية اإليرانية حققت مكاسب
عدة
يف سياق آخر وردا على سؤال أحد النواب
خ�ل�ال اجللسة املفتوحة جمللس ال�ش��ورى
اإلس�لام��ي ي��وم أم��س اإلث�ن�ين ،بشأن توقيع
ط�ه��ران وث��ائ�ق�اً بعد اإلت �ف��اق ال �ن��ووي ،قال
حم �م��د ج � ��واد ظ ��ري ��ف :إن� ��ه مت ال �ت��وق �ي��ع
ع�ل�ي�ه��ا ،ومت ع��رض�ه��ا ل�ل�ع�م��وم ،ويف موقع
وزارة اخلارجية واملواقع اخلارجية ووسائل
االع�ل�ام .ومل يتم التوقيع على أي وثيقة
تضاف اىل اإلت�ف��اق ال�ن��ووي ،وق��د مت اجناز
ب �ع��ض اإلت� �ف ��اق ��ات ل�ت�ن�ف�ي��ذ ب �ع��ض امل� ��وارد
التقنية لإلتفاق النووي يف جمال الطاقة
النووية ،وقد مت عرض هذه الوثائق للعموم،
كما ان خرباءنا النوويني أكدوا انها ختدم
املصاحل الوطنية للبالد.
وردا على س��ؤال آخ��ر هل��ذا النائب ،أوضح
ظريف ان اإلتفاق النووي هو نتيجة إتفاق
متعدد االط��راف ،ويف هكذا إتفاق ال ميكن
ألي طرف ان حيقق مجيع مطالبه.
ول �ف��ت اىل ان األم��ري �ك��ان ع�ن��دم��ا دخ�ل��وا
يف اإلت �ف��اق (ال �ن��ووي) ك��ان��وا ب�ص��دد وقف
الربنامج ال�ن��ووي اإلي��ران��ي وإغ�لاق منشأة
ف ��وردو وإغ�ل�اق مفاعل أراك ال�ن��ووي للماء
الثقيل ،وك��ان��وا ي��ري��دون تقييد إي ��ران يف
العمل فقط على اجليل االول من أجهزة
الطرد املركزي يف إطار االحباث والتنمية،
وك��ان��وا ي��روم��ون إض��اف��ة م��وض��وع قدراتنا
ال�ص��اروخ�ي��ة اىل امل��وض��وع ال �ن��ووي ،إضافة
اىل ع�ش��رات املطالب األخ ��رى ،اال انهم مل
حيققوا مطالبهم.
وأضاف :اليوم وبلطف اهلل نرى ان اإلتفاق
ال �ن��ووي ك��ان يف إط ��ار امل �ص��احل الوطنية،
حبيث خرجت منه أمريكا بفضيحة .واليوم
اذا تابعتم مجيع اخبار العامل ،لشاهدمت أن
أمريكا انسحبت من مزاعمها ،حيث كان
مقررا ان تعمل على تصفري صادرات النفط
اإليراني ،وقد أثاروا الكثري من الضجيج يف
هذا اجملال ،وحددوا  6أشهر مهلة لذلك.
وتابع :كان األمريكان بصدد تهييج العامل
ضد إيران ،وإجياد إمجاع عاملي ضد طهران،
وقد شهدنا إثارة الكثري من األكاذيب ،لكن
اإلتفاق النووي كان من القوة بقدر مازال
مجيع العامل يؤكد على اإلتفاق النووي،
وم��ازال اإلتفاق يضمن مصاحل اجلمهورية
اإلسالمية اإليرانية.
وب ّ�ين ان الربنامج النووي اإليراني اليوم
يف ظ ��روف مي�ك��ن للجمهورية اإلس�لام�ي��ة
اإلي��ران �ي��ة ل��و ق ��ررت ،ان ت�ع��ود بسهولة اىل
ب��رن��اجم�ه��ا ال� �ن ��ووي ،وأن مت�ض��ي ب��ه قدما
أف�ض��ل م��ن ال �س��اب��ق ..وق��د قلنا عندئذ ان
اإلت �ف ��اق ال �ن ��ووي ك ��ان أق �ص��ى م��ا ميكننا

احلصول عليه .وأردف :لقد حققنا مكاسب
عديدة خالل االشهر القليلة املاضية ،إذ أن
حكم حمكمة الهاي الدولية لصاحل إيران،
وقرارات االحتاد األوروبي ،وفضيحة أمريكا
يف جملس األم��ن ال��دول��ي وس��ائ��ر القضايا
أثبتت ان اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية
وبلطف اهلل وعنايته ب��رزت بنجاح تام على
الساحة الدولية.
* س�ف�ير إي� ��ران يف ال ��دمن ��ارك مل يطرد
وأصابع املوساد مشهودة باحملاولة اإلرهابية
ويف جانب آخر من تصرحياته ،أكد ظريف
أن سفري إيران لدى الدمنارك مل يطرد على
خلفية احملاولة اإلرهابية الفاشلة ،وقال أن
إثارة مثل هذه املزاعم بتورط إيران باحلادث
من فربكات املوساد.
وأش ��ار وزي ��ر اخل��ارج�ي��ة اىل م��زاع��م بعض
امل �س��ؤول�ين ال��دمن��ارك �ي�ين ح ��ول العملية
الفاشلة ضد أحد املعارضني اإليرانيني يف
ه��ذا البلد وم��زاع��م ط��رد السفري اإلي��ران��ي
من هناك مفنداً بشدة مزاعم الصاق هذه
العملية باجلمهورية اإلسالمية وق��ال أنه
مل يكن األم ��ر ك��ذل��ك أب ��داً وأن السفري
اإليراني مل يطرد من الدمنارك.
واف��اد ظريف :اننا عرضنا وجهات نظرنا
على احلكومة الدمناركية وأكدنا عليهم
أن ايواء اإلرهابيني أمر غري مقبول.
ك�م��ا أك ��د أن إث� ��ارة م�ث��ل ه ��ذه امل��زاع��م
بشان ت��ورط إي��ران بهذه احملاولة اإلرهابية
يف الدمنارك واإلعتقال الذي جرى مؤخراً
بأنها من فربكات املوساد.
اىل ذلك أعلن ظريف أنه ونظراً للحادث
الذي وقع فإن إيران على استعداد للتعاون
من أجل كشف احلقائق ومن هنا ينبغي أن
نرى اىل أي حد مستعدة الدمنارك لإللتزام
بتعهداتها الدولية.

طهران...
وق��ال قامسي ،يف معرض رده على سؤال
حول اآللية املالية األوروبية ( ،)SPVقال:
ه��ذه اآلل �ي��ة تتقدم بشكل جيد ون��أم��ل أن
يتم تنفيذها يف وقت أقصر ،موضحاً هذه
العملية ال ختضع جلدول زمين وتسري على
ما يرام.
وصرح :اننا على اتصال دائم مع االحتاد
األوروب � ��ي و( ،)1+4وأض� ��اف :ه��ذه اآلل�ي��ات
اجلديدة ،وخاصة يف اجملال النقدي واملالي،
ه��ي آل �ي��ة م�ع�ق��دة وت�س�ت�غ��رق وق �ت��ا ط��وي�لا،
وع�ن��دم��ا ت�ك��ون ه�ن��اك آل�ي��ة ج��دي��دة للعمل
جيب أن تؤخذ حبذر.
وتابع املتحدث بإسم وزارة اخلارجية :ال
سيما أن إي��ران وضعت بعض الشروط منذ
السابق ،وجيب إعداد هذه الشروط.
وأش� � ��ار ق ��امس ��ي اىل أن� ��ه جي ��ب ال�ت�ح�ل��ي
بالصرب إلع�لان امل�ب��ادئ العامة ل� �ـ(،)SPV
معربا عن أمله يف تنفيذ هذه اآللية يف وقت
أقصر.
وردا على سؤال حول مدي أهمية انتخابات
التجديد النصفي للكونغرس إليران ،أوضح
ق��امس��ي :ه ��ذه القضية مهمة ع�ل��ى األق��ل
داخ ��ل ال��والي��ات امل�ت�ح��دة األم��ري�ك�ي��ة ،وهي
مرتبطة يف املقام األول باألمريكيني.
وص � ��رح امل �ت �ح��دث ب ��إس ��م اخل ��ارج� �ي ��ة ،إن
األص ��وات ال�تي ُتسمع م��ن داخ ��ل ال��والي��ات
امل�ت�ح��دة تشري اىل أن أج ��زاء م��ن اجملتمع
األم ��ري� �ك ��ي ،وخ ��اص ��ة ال �ن �خ��ب وامل�ث�ق �ف�ين
وخمتلف الفئات االجتماعية ،لديهم الكثري
م��ن ال�س�خ��ط ،خ��اص��ة يف جم ��ال السياسة
اخلارجية.
وأض��اف قامسي :يتعني التحلي بالصرب
ملعرفة نتائج ه��ذه االنتخابات ،أعتقد أننا
سنكتشف قريباً النتائج.
وقال قامسي :إننا نواجه العداء من قبل
أمريكا والتخويف من إيران (إيرانوفوبيا)،
ون ��أم ��ل أن ت�ت�ع��ظ االدارة األم��ري �ك �ي��ة من
التجارب السابقة ،وتعود اىل رشدها.
وردا ع��ل ��ى س� � ��ؤال آخ � ��ر ح � ��ول احل �ظ��ر
األم��ري�ك��ي ،ق��ال :انها عالمة على عزلتها،
ومقدمة للمزيد من عزلة أمريكا ،وخاصة
إن احلظر مفروض من قبل أمريكا فقط
وليس من جملس األمن والعامل.
ول �ف��ت امل�ت�ح��دث ب��اس��م وزارة اخل��ارج�ي��ة،
ب��أن ه��ذه اجل�ه��ود ليست إال ح��رب�اً نفسية،
وملناهضة إي ��ران ،وأعتقد أننا سنمرر هذه
االس�ترات�ي�ج�ي��ة ب��ذك��اء ودراي � ��ة وبالصرب
املوجود بني شعبنا.
وردا على س ��ؤال ح��ول م��ا إذا ك��ان وزي��ر
اخل��ارج �ي��ة ال �س �ع��ودي ع� ��ادل اجل �ب�ير بعث
برسالة اىل اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية،
قال :معلوماتي ال تؤكد مثل هذا االتصال،
ومل أتلق مثل ه��ذه املعلومات م��ن املصادر
املناسبة ،لكن سياستنا جت��اه اجل�يران هي
نفس السياسة املبدئية اليت سوف تستمر.
وق� ��ال امل �ت �ح��دث ب��اس��م اخل ��ارج �ي ��ة :حنن
مهتمون بالتعايش السلمي ،واالس�ت�ق��رار
واألمن املستدامني على املدى الطويل ،ومن
أجل تنمية وازدهار مجيع شعوب املنطقة.
وردا على س��ؤال آخ��ر ح��ول منح إعفاءات
لثماني دول م��ن زب��ائ��ن النفط اإلي��ران��ي،
قال قامسي :أظهرت معلوماتنا أن العديد
م��ن ال ��دول على ات�ص��ال م��ع وزارة اخل��زان��ة
األمريكية وحت ��اول البحث ع��ن حلول من
شأنها أن تستمر يف تعاونها مع إيران.
وك� ��ان ق��امس��ي ق��د ادان احل �ك��م باملؤبد

على الشيخ علي سلمان ام�ين ع��ام مجعية
الوفاق الوطين اإلسالمية واثنني من النواب
السابقني يف البحرين.
وأشار اىل نهج الشيخ علي سلمان السلمي
ومواقفه البعيدة عن العنف قائ ً
ال :إن هذا
احلكم مل يبق ادنى شك لدى الرأي العام
واجملتمع الدولي من ان احلكومة البحرينية
ال تفكر باصالح الوضع بل يؤكد عزمها
على القمع وتأزيم الوضع.
واوض��ح قامسي ان السلطات البحرينية
وب � ��دال م ��ن ان ت �ع �ت �م��د ع �ل��ى احل �ك��وم��ات
األخ��رى وتنفق مبالغ طائلة لشراء األمن
م��ن اآلخ��ري��ن عليها ان تتخلى ع��ن النهج
البوليسي يف تسوية األزم��ة ال�تي افتعلتها
بنفسها وتطلق ح��وارا ج��ادا مع املعارضني
وامل �ن �ت �ق��دي��ن وت �ع �م��ل ع �ل��ى ت�ل�ب�ي��ة مطالب
الشعب وتضع حدا لسلوكها غري االنساني
يف اص ��دار االح�ك��ام الظاملة وف��رض القيود
على الشعب.
وح�ك�م��ت حمكمة االس�ت�ئ�ن��اف العليا يف
البحرين بالسجن املؤبّد لثالثة معارضني
بارزين من بينهم الشيخ علي سلمان ،ملغي ًة
بذلك حكماً سابقاً بتربئتهم م��ن تهمة
«التخابر م��ع ق �ط��ر» .كما أدان املساعد
اخلاص لرئيس جملس الشورى اإلسالمي
حسني ام�ير عبداللهيان حكم املؤبد الذي
اصدره النظام البحريين على االمني العام
جلمعية الوفاق اإلسالمي املعارضة الشيخ
علي سلمان ووصفه بأنه دليل على حكومة
القمع والرعب يف البحرين.
وكتب حسني امري عبداللهيان يف حسابه
الشخصي على موقع التواصل االجتماعي،
ان ع��ددا كبريا من املواطنني البحرينيني
يقبعون يف سجن كبري يسمى البحرين.
واعترب عبداللهيان ،ان احلوار هو الطريق
الوحيد وليس السجن املؤبد.

منافس بوتني...
حزمة جديدة من العقوبات ضد إي��ران،
ف�ي�م��ا إن ط��ه ��ران ال �ت��زم��ت ب�ش�ك��ل ك��ام��ل
بتعهداتها لذا فان هدف أمريكا من فرض
حظر جديد ليس برنامج إيران النووي.
وق� ��ال ال �ن��ائ��ب ال �س��اب��ق ل��رئ �ي��س جملس
الدوما الروسي :إن أهم هدف ألمريكا من
احلظر اإلي��ران��ي ،ه��و احل��د م��ن تصرفاتها
يف الشرق األوس��ط ،قائ ً
ال :إن واشنطن غري
راضية عن العمليات السياسية يف الشرق
األوسط وال تعتربها يف مصلحتها.
وق ��ال االس �ت��اذ يف اجل��ام�ع��ة ال��روس�ي��ة :إن
الواليات املتحدة غري راضية متاما عن فشل
خططها يف س��وري��ا وال �ع ��راق ،ألن ��ه ،خالفاً
ألهدافها ،مل تتقسم سوريا والعراق اىل عدة
أقسام مبساعدة اإلرهابيني.
وأضاف بابورين :إن أمريكا أنشأت مجاعة
داع� ��ش اإلره ��اب �ي ��ة هل ��ذا ال �غ ��رض وأن�ف�ق��ت
مليارات ال� ��دوالرات على خططها املعادية
لسوريا والعراق يف الشرق األوسط ،لكنها مل
تصل اىل أي نتيجة.
وأشار اىل أن إيران لعبت دورا قياديا يف نزع
فتيل اخلطط األمريكية يف سوريا والعراق،
وبالتعاون م��ع روس �ي��ا ،فشلت واشنطن يف
حتقيق أهدافها.
وتابع الرئيس السابق جلامعة اإلقتصاد
احلكومية الروسية :ال�ي��وم ،ختضع روسيا
وإي��ران لعقوبات أمريكية قاسية ألنه ،وفقا
ل�س�ي��اس��ة ال ��والي ��ات امل �ت �ح��دة ،جي��ب ف��رض
عقوبات شديدة على أي دول��ة تقف بوجه
واشنطن وتواجه أهدفها.

عراقجي...
وكشف عراقجي ألول مرة يف تصرحيات
ل��ه ان��ه ويف ه��ذا ال �ب�ين ،ات�ص��ل ب��ي املساعد
السياسي للخارجية األمريكية عدة مرات
ن �ظ��را اىل ان ��ه ك ��ان أح ��د امل �ش��ارك�ين يف
جلسات اللجنة املشرتكة لإلتفاق النووي.
وتابع قائال :الرئيس ترامب القى العام
امل ��اض ��ي اول خ �ط��اب ل ��ه ب��اع �ت �ب��اره رئيسا
ألمريكا يف اجلمعية العامة لالمم املتحدة،
وق ��د ات �س��م خ�ط��اب��ه ب��احل��دة وش ��ن هجوما
الذعا على إيران .البعض يعتقد بان خطابه
كان اكثر اخلطابات النارية اليت يوجهها
رئيس امريكي إليران خالل االربعة عقود
املاضية .رغم ذلك وبعد عدة ساعات وردني
اتصال من توم شانن .أنا والدكتور ظريف
كنا نتصور بانه سيطلب عقد لقاء بني
ريك تيلرسون ،اول وزير خارجية لرتامب،
وظريف ،لذا وبناء على قرار الوزير ظريف
مل أرد على ات�ص��ال��ه .وات�ص��ل م ��رات اخ��رى
ولكنين مل أرد.
واس �ت �ط��رد ع��راق�ج��ي ق��ائ�لا :ب�ع��د جتاهل
ات �ص��االت �ه��م م ��ن ق �ب �ل �ن��ا ،ق ��ام ��ت امل�م�ث�ل�ي��ة
األمريكية باالتصال مبمثلية اجلمهورية
اإلس�لام �ي��ة اإلي ��ران��ي ��ة يف االم� ��م امل�ت�ح��دة
وطالبت باحلاح ان أرد على اتصال شانن.
املمثلية اعلمتنا بالقصة وتقرر بان ارد على
االتصال واقول بانه ال ميكن عقد لقاء بني
وزيري خارجية البلدين.
ح�ين ات �ص��ل ش��ان��ن ردي ��ت ع�ل��ى االت �ص��ال
وقال ،ان رئيسي يريد التحدث مع رئيسك.
انا قلت بان وزير خارجية إيران غري مستعد
هل��ذا ال�ل�ق��اء .ولكنه ق��ال أن��ا اق�ص��د رئيس
مج�ه��وري��ة أم��ري�ك��ا يطلب ل �ق��ا ًء م��ع رئيس

مج �ه��وري��ة إي� ��ران ول �ي��س وزي� ��ر اخل��ارج �ي��ة.
ضحكت بشكل ال ارادي فقلت له انا سأوصل
رسالتك ولكن ال تعقدوا أمال كبريا على
ذلك .لقد حدد شانن الساعة وحمل اللقاء
ايضا!.
وت��اب��ع مساعد اخل��ارج�ي��ة ق��ائ�لا :وج��دت
الدكتور ظريف يف أروق��ة االم��م املتحدة،
كان يتحدث مع نظريه الطاجيكي .حني
انتهى من حديثه رويت له القصة .هو ايضا
ضحك .ذهبنا معا اىل الدكتور روحاني
ونقلنا له طلب ترامب بشأن لقائه ،فرد بانه
ال يصدق ،حتى انه ونظرا اىل الكلمة النارية
اليت ألقاها ترامب قبل ساعات ،تساءل هل
انت واثق بانه كان شانن؟! قد يكون أحد
م��ا حي ��اول ال�س�خ��ري��ة! ق�ل��ت ان ��ا واث ��ق بانه
كان شانن .على أي حال تقرر بان ال نرد.
بعد ساعة طلبوا م��ن رئيس دول��ة اوروب�ي��ة
ان يقوم بالوساطة لعقد اللقاء ،وهو ايضا
اتصل بالدكتور روحاني والتمس منه عقد
اللقاء ،لكن السيد روحاني رفض.
ب�ن��اء ع�ل��ى ه ��ذه التفاصيل ال�ت�ي س��رده��ا
مساعد اخلارجية اإليرانية عباس عراقجي
الول مرة ،يبدو ان ترامب الزال يتصور بأنه
م��ن خ�لال سياسة التهديد والضغط اوال
واالق�ت�راح بالتفاوض ثانيا ،ق��ادر يف ارغ��ام
اآلخرين على اخلنوع له .طبعا ان سياسة
ترامب ه��ذه حيال إي��ران ستفشل وستكون
عربة له يف املستقبل.

حزب طالباني...
وأش��ار إىل ،أنه يف جانب فرض العقوبات
ف� ��أن االق �ل �ي��م م �ل �ت��زم ب � �ق� ��رارات احل�ك��وم��ة
االحتادية يف بغداد وماتقرره هذه القرارات
سيادية ومن اختصاص السلطة االحتادية.
وأعرب مساعد األمني العام لالحتاد ،عن
أمله ب��أن حتل قضية ف��رض العقوبات مبا
اليوقع الضرر بالشعب اإليراني.
* اجتماع (حاسم) بني عبد املهدي والكتل
السياسية بشأن مصري الوزارات املتبقية
ويف ش��أن آخ��ر ،يعقد رئيس ال ��وزراء عادل
ع��ب ��دامل��ه ��دي ،االث � �ن �ي�ن ،اج �ت �م��اع��ا وص��ف
بـ(احلاسم) مع قادة الكتل السياسية ،لبحث
مصري املتبقي من حقائب الكابينة الوزارية.
وق��ال م��راس��ل (ن ��اس) يف ب �غ��داد ،اإلثنني:
إن الساعات القليلة القادمة ،ستشهد عقد
اجتماع حاسم بني عبداملهدي وقادة الكتل
السياسية ،للتداول بشأن مرشحي احلقائب
الثماني املتبقية يف احلكومة ،موضحا أن
رئيس ال ��وزراء سيحاول اقناع الكتل بدعم
األمساء اليت سيطرحها يف جلسة التصويت
اليوم الثالثاء.
وتقول مصادر :إن حتالف الفتح ،ما زال
متمسكا مبرشحه حلقيبة الداخلية ،فاحل
الفياض ،الذي يواجه اعرتاضا من ائتالف
سائرون الذي يرعاه مقتدى الصدر.
وق ��ال ال �ق �ي��ادي يف حت��ال��ف ال�ف�ت��ح أمح��د
االس� � ��دي ،خ �ل�ال ت �ص��رحي��ات م �ت �ل �ف��زة ،إن
امل� �ش ��اورات ب�ين حت��ال�ف��ي اإلص �ل�اح وال�ب�ن��اء
م �س �ت �م��رة ،حل �س��م امل ��رش��ح�ي�ن ل�ل�ح�ق��ائ��ب
ال ��وزاري ��ة املتبقية ،م �ش�يرا إىل أن حتالف
البناء قد ميضي إىل عرض املرشحني على
التصويت ،مع ترك احلرية التامة للنواب
يف متريرهم أو إسقاطهم ،يف حال مل تنجح
املفاوضات.
ويطالب حتالف اإلص�لاح ،نظريه حتالف
البناء ،ب��االل�ت��زام باإلتفاق السابق ،ال��ذي
ي�ن��ص ع�ل��ى ع ��دم ط ��رح م��رش�ح�ين حزبيني
لشغل حقائب وزاري ��ة ،لكن حتالف البناء
جيادل بأن هذا اإلتفاق ليس ملزما جلميع
األطراف املنضوية حتت لوائه ،إمنا إلزاميته
تتتعلق بتحالف الفتح فقط.
ويف السياق ذات��ه ،اكد رئيس بعثة االمم
املتحدة يف العراق يان كوبيتش ،االثنني،
لرئيس جملس ال ��وزراء ع��ادل عبد املهدي،
دع��م االم��م املتحدة للعراق يف ملف اعمار
املدن احملررة.
وذك ��ر ب�ي��ان ملكتب رئ�ي��س ال� ��وزراء ،تلقى
(ن��اس) نسخة منه ،أن عبداملهدي استقبل
كوبيتش يف مكتبه ،وج��رى خ�لال اللقاء
مناقشة االوض� ��اع السياسية واالم�ن�ي��ة يف
البلد ،وعمليات االستقرار واإلعمار وبرامج
االمم املتحدة املستقبلية يف العراق.
وش ��دد ع�ب��دامل�ه��دي ،حبسب ال�ب�ي��ان ،على
اهمية دعم اجملتمع الدولي للعراق خالل
املرحلة املقبلة ،بعد ان حقق االنتصار على
اإلره��اب واالنتقال اىل مرحلة إعمار البلد
واالستثمار وتوفري اخلدمات وفرص العمل.
من جانبه ،جدد كوبيتش ،وفقاً للبيان،
دع ��م االم ��م امل�ت�ح��دة للحكومة ال�ع��راق�ي��ة،
وال �ع �م��ل امل �ت��واص��ل م ��ع اجمل �ت �م��ع ال��دول��ي
للمساعدة يف إعماره.
اىل ذلك ،تعهد نائب رئيس الربملان ،حسن
الكعيب ،بتلبية مطالب متظاهري حمافظة
البصرة ،وتضمني املوازنة املالية ختصيصات
احمل��اف�ظ��ة م��ن ال� �ب�ت�رودوالر ،وذل ��ك خ�لال
لقائه اهليئة التنسيقية للتظاهرات.
وذك��ر بيان ص��در عن مكتب الكعيب ،أن
األخري التقى اهليئة التنسيقية لتظاهرات
البصرة ،يف مبنى الربملان ،ومت اإلتفاق على
تضمني حقوق احملافظة ،واملبالغ املخصصة
هلا يف املوازنة احلالية وختصيصات البرتو
دوالر ،وال�ت�م�ث�ي��ل امل �ن��اس��ب يف التشكيلة
ال ��وزاري ��ة ،وت��وف�ير ف ��رص ال�ع�م��ل وال�ق�ض��اء
على الفساد ،إض��اف��ة إىل تفعيل القوانني
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والقرارات املعطلة اخلاصة باحملافظة بينها
قانون البصرة عاصمة العراق اإلقتصادية.
أم �ن �ي �اً ،ان �ف �ج��رت س �ي��ارة م�ف�خ�خ��ة ،ام��ام
مدرسة الشرقاط االبتدائية للبنني ،فيما
مل تعرف حصيلة الضحايا حتى االن.
وق� ��ال م �ص��در أم �ن�ي :إن س �ي ��ارة مفخخة
انفجرت ،امام مدرسة الشرقاط االبتدائية
للبنني ،دون ورود معلومات عن عدد الضحايا.
واضاف :إن القوات االمنية سارعت لقطع
الطريق ،فيما هرعت سيارات االسعاف إىل
مكان احلادث.
ويف األثناء ،انفجرت عبوة ناسفة موضوعة
على جانب الطريق يف ساحة عدن مبدينة
الكاظمية مشالي العاصمة بغداد ،ما أدى
إىل إستشهاد مدنيني اثنني ،وإصابة أربعة
آخرين يف حصيلة أولية.

شمخاني...
يف سوريا والتعاون مع هذا البلد حملاربة
اإلره � ��اب وص �ي��ان��ة وح� ��دة ال �ت�راب ال �س��وري
وتوفري اآلل�ي��ات السياسية لتحديد مصري
ه��ذا البلد م��ن قبل الشعب ،ه��ي االه��داف
اليت مت التوصل من خالهلا اىل النجاحات
السياسية وامليدانية يف سوريا.
ورأى ان التعاون والتنسيق املناسب للغاية
ب�ين إي ��ران وروس �ي��ا وس��وري��ا يشكل العامل
الرئيس إلجي��اد التفوق امليداني للجيش
السوري وهزمية األع��داء واملناوئني وإجياد
الشرخ بينهم ،وقال :ان إيران وروسيا وفضال
عن املتابعة الفاعلة للمسارات السياسية،
ستواصالن دع��م ال�ق��وات املسلحة السورية
وت �ع��زي��زه��ا يف حم ��ارب ��ة اإلره� � ��اب يف إط ��ار
التحالف املوجود.
ولفت امني اجمللس االعلى لألمن القومي
اإليراني اىل االجراء الالئق لروسيا يف نشر
منظومة اس 300الدفاعية يف سوريا ،قائال:
ان مستوى التعاون واملواقف املشرتكة بني
إي��ران وروسيا ،يثبت أن االج��راءات السلبية
للكيان الصهيوني وممارساته البائسة ،ال
تأثري هلا على التعاون بني البلدين.
وأض� ��اف مش�خ��ان��ي :ان امل��واق��ف املبدئية
واحلازمة للرئيس الروسي يف مواجهة تفرد
أمريكا ونقضها للعهود ،يشري اىل التزام
روس�ي��ا باملواثيق ال��دول�ي��ة واتباعها ملنطق
احلوار والتفاهم لتسوية األزمات السياسية
واألمنية.
وت � �ط� ��رق اىل ج ��ه� ��ود ال� � � ��دول ال �غ��رب �ي��ة
واالقليمية للتعويض عن هزائمها امليدانية
والعسكرية يف سوريا من خ�لال استخدام
األدوات السياسية ،وأكد أن الدول الفاقدة
ل�ل��دس�ت��ور وال �غ��ري �ب��ة ع�ل��ى االن �ت �خ��اب��ات أو
ال�تي تنتهك بتفردها مجيع االل�ت��زام��ات
والقوانني الدولية ،ال ميكن أن تريد اخلري
للشعب ال �س��وري وال مي�ك��ن ان ت�س��اع��د يف
استتباب األمن باملنطقة.
وتطرق مشخاني اىل ان احلظر األمريكي
أح� ��ادي اجل��ان��ب يضع ف��رص��ا ع��دي��دة أم��ام
اجملتمع العاملي إلنهاء السلوك األمريكي
امل�ت�غ�ط��رس ،وق� ��ال :خ�ل�ال ال� ��دورة االخ�ي�رة
للجمعية ال�ع��ام��ة ملنظمة االم ��م املتحدة،
أي ��دت ك��ل ال ��دول امل�ش��ارك��ة يف االجتماع
ق ��رار إن�ه��اء احل�ظ��ر اإلق�ت�ص��ادي األمريكي
امل �ف ��روض ع�ل��ى ك��وب��ا ،ب��اس�ت�ث�ن��اء أمريكا
والكيان الصهيوني ،وهذا حدث غري مسبوق
يشري اىل عزلة أمريكا املطلقة بني اجملتمع
الدولي.
ويف اخل� �ت ��ام ،دع� ��ا االدم� �ي ��رال مشخاني
مجيع الدول واجملموعات الشعبية املعرضة
للحظر األمريكي اجلائر ،اىل االستفادة من
اإلمج��اع العاملي لإلسراع يف إع��داد وتنفيذ
اآلليات املبنية على إنهاء استخدام أمريكا
لورقة الدوالر كسالح خمرب ضد استقالل
الدول.
ب � ��دوره أع �ل��ن امل �ب �ع��وث اخل� ��اص للرئيس
ال��روس��ي ،أن موسكو تدعم دور اجلمهورية
اإلس�لام �ي��ة اإلي��ران �ي��ة ال �ب � ّن��اء يف العملية
السياسية إلجياد السالم يف سوريا.
وأض��اف خ�لال اللقاء :بأمر من الرئيس
ال ��روس ��ي زرت ط��ه ��ران ل�ت�ن�ف�ي��ذ مهمتني؛
ت�ق��دي��م ش ��رح ع��ن االج �ت �م��اع ال��رب��اع��ي بني
روسيا وتركيا وأملانيا وفرنسا يف اسطنبول،
وكذلك اعالن الدعم القاطع للجمهورية
اإلس�لام �ي��ة اإلي��ران �ي��ة يف م��واج�ه��ة احلظر
األم ��ري �ك ��ي غ�ي�ر ال �ق��ان��ون��ي ،وال � ��ذي ب ��دأت
مرحلته الثانية منذ يوم أمس.
وأبدى املبعوث الروسي اخلاص دعم الدور
ال �ب � ّن��اء للجمهورية اإلس�لام �ي��ة اإلي��ران�ي��ة
يف العملية السياسية إلجي ��اد ال �س�لام يف
س��وري��ا ،وق��ال :إن تعزيز التعاون السياسي
واألم�ني بني البلدين واستمراره يف سوريا
حتى االستتباب التام لالستقرار واالم��ن،
ه��و مطلب ورغ �ب��ة ل�لاحت��اد ال ��روس ��ي ،ويف
ه��ذا اجمل��ال سيوضع على ج��دول االعمال
املشرتكة موضوع تطهري سائر املناطق من
دنس اإلرهاب وخاصة إدلب.
وأعرب الفرنتيف عن ترحيبه بدعوة أمني
اجمللس األعلى لألمن القومي يف اجلمهورية
اإلسالمية اإليرانية بشأن ضرورة التخطيط
لإلستفادة من االمجاع العاملي ضد التفرد
األم��ري�ك��ي ،وق ��ال :إن موسكو ت�ل��زم نفسها
مبساندة االتفاقات الدولية ،وتؤكد على
ض��رورة ان جتتنب ال��دول استخدام األوراق
اإلق �ت �ص��ادي��ة وال �ت �ج��اري��ة ل �ف��رض ارادت �ه ��ا
السياسية على الدول األخرى.

