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اإلكتفاء الذاتي
في مجالي الزراعة
وتربية املواشي
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أمام ملتقى «الدفاع واألمن في غرب آســيا» بطهران

شمخاني :األمریكیون أعلنوا مرتنی استعدادهم
للتفاوض مع إیران

جهانغيري :قائد الثورة أكد على وضع خارطة طريق
إلصالح هيكلية ميزانية البالد
إحدى طاقات االقتصاد المقاوم هي القدرة على خلق اإلجماع والوفاق الشامل

كشف أمني اجمللس األعلى لالمن القومي،
علي مش�خ��ان��ي ،ب��أن األمريكيني أرس �ل��وا إليه
رسالة مرتني عرب وسطاء إلتقوه خالل زيارته
األخ�ي�رة اىل أفغانستان معلنني ل��ه استعداد
واشنطن للتفاوض مع إيران.
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وطهران تع ّبر عن غبطتها من انتصارات
سوريا ضد اإلرهاب

وزير الدفاع اإليراني
ومساعد وزير الدفاع السوري
يبحثان العالقات الثنائية
ال�ت�ق��ى م�س��اع��د وزي� ��ر ال ��دف ��اع ال� �س ��وري ال�ع�م��اد
(حم�م��ود ش ��وا) يف ط�ه��ران ب��وزي��ر ال��دف��اع اإلي��ران��ي
العميد (أمري حامتي) وحبث معه العالقات الثنائية.
وأف� ��ادت (إرن� ��ا) أن ال�ع�م��اد ش ��وا ال�ت�ق��ى أم��س
اإلث �ن�ين ال�ع�م�ي��د ح��امت��ي ع�ل��ى ه��ام��ش امل��ؤمت��ر
الدولي لألمن يف غرب آسيا املنعقد يف اجلامعة
الدفاعية العليا بطهران.
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وأنه يع ّبر عن تمنياته الباطلة والواهية

قاسمي :ليعلم ترامب أن الشعب اإليراني لن
يستسلم للضغوط األمريكية
أكد املتحدث بإسم اخلارجية اإليرانية ،بهرام قامسي ،بأن إج��راءات أمريكا العدائية جتاه
إيران مل ولن تفلح ،معترباً أن الرئيس األمريكي دونالد ترامب إمنا يكشف عن أحالمه الباطلة
واملستحيلة اليت ال تتطابق مع الواقع.
وقال قامسي يف تصريح له يف الرد على التصرحيات االخرية للرئيس األمريكي :انه (ترامب)
كما هو ديدنه دوم��ا ومن دون االتعاظ من تاريخ تطورات العقود االخ�يرة ومراجعة سياسات
أسالفه اخلاطئة متاما جتاه املنطقة وإيران ،قد ساق مرة أخرى كالماً عديم املنطق ومن منطلق
الكراهية جتاه شعب هذه األرض التارخيية ،يف تكرار لتلك األطماع ونزعة التفوق لديها.
وأضاف :إن أوهام واجراءات الواليات املتحدة األمريكية العدائية مل تفلح لغاية اآلن رغم مجيع
حماوالتهم احلاقدة جتاه الشعب اإليراني وال شك أنها لن تفلح مستقب ً
ال أيضاً.
وتابع املتحدث بإسم اخلارجية اإليرانية ،أن ترامب امنا يكشف عن أحالمه الباطلة واملستحيلة
اليت ال تتطابق مع احلقائق القائمة اطالقاً ،وهو يعلم بأن اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية تواجه
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آذري جهرمي :لن نستأذن أحد ًا لتطوير صناعاتنا الفضائية لألغراض السلمية
أشار النائب األول للرئيس اإليراني اسحاق جهانغريي اىل تأكيد قائد الثورة اإلسالمية على وضع
خارطة طريق إلصالح هيكلية ميزانية البالد بهدف احلد من النفقات ودعم برامج االقتصاد املقاوم وقال:
إن اصالح هيكلية امليزانية يف الظروف الراهنة عمل مفيد وخيدم مصاحل البالد.
واعترب جهانغريي خالل اجتماع جلنة إدارة االقتصاد املقاوم أمس اإلثنني أن من مستلزمات اإلصالحات
اهليكلية يف ميزانية البالد هو اإلمجاع والوفاق الشامل وقال أن واحدة من طاقات االقتصاد املقاوم هي
القدرة على خلق اإلمجاع وأن التوصل اىل الوفاق الوطين يف الوقت الراهن واجياد فرصة ساحنة خللق
إمجاع بني مجيع أركان النظام بهدف القيام بإصالحات هيكلية يف ميزانية البالد.
كما لفت جهانغريي اىل استعداد جملس الشورى اإلسالمي لدعم إصالح هيكلية امليزانية وقال أنه من
الضروري أن تضع منظمة التخطيط وامليزانية خارطة طريق شاملة إلصالح هيكلية امليزانية وفق جدول
زمين حمدد وصو ًال اىل اجناز هذا األمر عرب مشاركة السلطات الثالث وسائر األجهزة املعنية.

عضو بمركز الدراسات السياسية  -العسكرية الروسية:

املناورات املشتركة بني إيران وروسيا تعزز أمن بحر قزوين
قال عضو مركز الدراسات السياسية  -العسكرية يف روسيا :إن إيران وروسيا تتحمالن مسؤولية
كبرية يف تأمني حبر قزوين ،وإن املناورات البحرية األخرية للبلدين تساعد على تعزيز أمن حبر قزوين.
وأضاف أناتولي تسيجانوك أمس اإلثنني يف حديث للمراسلني؛ أن روسيا وإيران تعارضان وجود
قوات أجنبية يف منطقة حبر قزوين ،ووجود هذه القوات ال يساعد يف أمن حبر قزوين.
وص� ّرح :أنا واثق من أنه يف حالة وجود قوات أجنبية ،مبا يف ذلك القوات األمريكية يف حبر
قزوين ،فإن اإلستقرار اإلقليمي سيتعرض للخطر.
ويعتقد اخلبري يف مركز الدراسات السياسية  -العسكرية الروسية ،أن إثارة الفوضى وعدم
اإلستقرار ،أمر مألوف ألمريكا للسيطرة على بقية العامل ،وأن منظمة حلف مشال األطلسي
(الناتو) تساعد واشنطن يف هذا الصدد .وقال :يف ضوء هذه احلقيقة واجراءات القوات األمريكية
وسجلها األس��ود يف العراق وأفغانستان ،جيب إختاذ كل فرصة ملنع الغرب وأمريكا من دخول
منطقة قزوين ،ومن اآلن وضع التنسيق والتخطيط على جدول األعمال.
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بكني تحتج ّ
بشدة على االختراق
االمريكي ملياهها

في تصعيد جديد ..سفن
أمريكية تستفز روسيا والصني
قرب مياههما االقليمية
4

سيكون العام الحالي عام خروج
أمريكا من المنطقة رغم أنفها
مشروع بحثي ایراني إلعداد
ليس إليران قوات عسكرية في
وتحديد محفزات عضوية
المنطقة لكي تسحبها
ودراسة تطبيقاتها
وزير الدفاع اإليراني :أمريكا
8
وصلت الى طريق مسدود..
األفضل في القارة
والسالم واإلستقرار في المنطقة غد ًا االربعاء  ..يبدأ الطاقم
ليس بعيد ًا
التحكيمي االيراني مشواره في
نائب وزیر الدفاع السوري:
كأس آسيا
التعاون بین طهران ودمشق
9
يعرض في املكتبة البريطانية
سیتعزز في المستقبل

كشف مصدر مطلع ،عن موعد زي��ارة وزير
خ��ارج �ي��ة اجل �م �ه��وري��ة اإلس�لام �ي��ة اإلي��ران �ي��ة،
حممد ج��واد ظريف ،اىل العراق خالل الشهر
اجلاري.
وذكرت وكالة (الفرات نيوز) احمللية ،نق ًال
عن املصدر ،أن (ظريف سيزور العاصمة بغداد،
يف  14من الشهر اجل��اري ،وسيجري مباحثات
ثنائية ويلتقي بالرئاسات الثالث).
ورج� ��ح امل �ص ��در ،أن (ت�ت�ض�م��ن زي� ��ارة ظريف
ّ
لقاء املرجع الديين األعلى اإلم��ام السيد علي
السيستاني يف النجف األشرف).
وكان وزير اخلارجية اإليراني حممد جواد
ظريف أعلن اخلميس أنه سيزور اهلند والعراق
يف األسبوع (احلالي) واملقبل.
فيما كشف وزير اخلارجية العراقي حممد
ع�ل��ي احل�ك�ي��م ،األس �ب ��وع امل��اض��ي ع��ن أن وزي��ر
اخلارجية اإليراني حممد جواد ظريف سيزور
العراق خالل الشهر اجلاري.
هذا ،وغادر وزیر اخلارجیة ،يوم أمس اإلثنني،
طهران ،على رأس وفد سیاسي واقتصادي رفیع،
متجهاً اىل عاصمة اهلند نیودهلي للمشاركة
يف مؤمتر (حوار رایسینا) الدولي السنوي .ومن
املقرر أن یلقي ظریف كلمة يف مؤمتر رایسینا،
كما سیجري خالل هذه الزیارة اليت تستغرق
 3أیام مباحثات مع كبار الشخصيات اهلندیة.
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بهدف الحد من النفقات ودعم البرامج االقتصادية

في هذا العدد

ق ��ال وزي ��ر االت �ص ��االت وتقنية املعلومات
«حممدجواد آذري جهرمي» :إن إي��ران لن
تستأذن أحداً لتطوير صناعاتها الفضائية
لألغراض السلمية وستنفذ جبدية خططها
وبراجمها يف هذا اخلصوص.
وأض � � ��اف آذري ج��ه ��رم ��ي خ �ل��ال ع ��رض
اإلجنازات اجلوية الفضائية اإليرانية أمس
اإلث �ن�ين :ن�ق��ول مل��ن ي��دع��ون إي ��ران اىل وقف
تطوير أنشطتها الفضائية أن كالمهم هذا
عبثي .وأشار اىل مضي أكثر من عقد على
تصميم القمر الصناعي اإليراني (مصباح)
بالتعاون مع دول��ة أوروبية قائ ً
ال :كان من
املقرر اطالقه اىل الفضاء قبل سنوات لكن
مل ن�ت�ل��ق أي ت �ع��اون دول� ��ي يف ه ��ذا ال �ش��أن.
وأض ��اف أن القمر الصناعي (م�ص�ب��اح) له
استخدامات سلمية لكن جهات دولية أوقفت
إطالقه أكثر من م ّرة حتت ذرائع واهية منذ
أكثر من عشرة أعوام.
وأكد وزير االتصاالت :أننا ال ننتظر دو ً
ال

أخ��رى للمساعدة يف تنفيذ مشاريعنا ولو
قررنا إطالق قمري (أمري كبري) و(دوسيت)

سفير أفغانستان في طهران:

املفاوضات املباشرة مع حركة طالبان أقصر
طريق للسالم الدائم
أعلن سفري أفغانستان يف طهران أمحد ن��ور ،أن املفاوضات املباشرة
بني احلكومة وحركة طالبان هي أقصر طريق إىل السالم احلقيقي
واملستدام يف هذا البلد للوصول اىل نتيجة عملية ودائمة.
وأضاف نور أمس اإلثنني يف تصريح خاص لوكالة (إرنا) :حنن نبحث

الصناعيني اىل الفضاء فسنفعل ذلك بأيد
وخربة إيرانيني.

عن سالم حقيقي ودائ��م وليس سالماً ينتهي اىل احل��رب والصراع من
نوع آخر .وحول الفرق بني حركة طالبان سابقاً وحالياً قال السفري
األفغاني يف إيران :إن الشخصيات واألهداف واألساليب هي نفسها لكن
الفرق هو أن بعض الدول اليت كانت تذعر منها يف املاضي تدرك اآلن
أنها ظاهرة أفغانية وميكن التعامل معها وليس لديها طموحات خارج
أفغانستان ولكن من وجهة نظرنا طالبان هي طالبان.
وأوضح :رمبا هناك قراءة خاطئة يف بعض البلدان حول طبيعة طالبان
وهي أنها تستطيع حماربة تنظيم (داعش) بينما ال نرى خطراً لـ(داعش)
يف أفغانستان .التحدي األكرب بالنسبة لنا هو من جانب حركة طالبان
أو األرضيات اليت متهدها لنشاط اجلماعات املسلحة األخرى.
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لتطوير واستخدام األنظمة الصديقة للبيئة

«واجب منزلي» لطفل ُكتب قبل
 1800عام
على لوح شمعي!
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وقفة

شتاء إقليمي تصاحبه
ملفات متج ّمدة
ومنزلقات خطرة

إيهاب شوقي

اذا ما أردن��ا توصيفاً ل ّلحظة الراهنة ،فإنه
ميكننا وصفها بلحظة (جتمد امللفات) ،وهي
حلظة مرهقة اسرتاتيجياً ،وحتليلياً ،وال ختلو
من نذر للخطورة.
وم �ص��در التجمد ه�ن��ا ه��و ص�ع��وب��ة حركة
مج �ي��ع األط� � ��راف ،ح �ي��ث حي �س��ب ك ��ل ط��رف
خطوته بدقة بالغة ألن مثن أي خطأ ،سيكون
خصماً اسرتاتيجياً باهظ األمثان.
واملدقق يرى أطرافاً معتدية تبتغي اهليمنة
وترى نفسها خسرت رهاناتها لتوسيع اهليمنة
وتصفية املقاومة ،بل وحتى املمانعة ،وأقصى
طموحاتها ُت َق َّزم لتصل اىل ع��ودة األوض��اع ملا
قبل العدوان الذي بدأ قبل مثانية أعوام ،حتت
مسمى (الربيع العربي) ،وال��ذي كان مظهراً
خمادعاً جلوهر حقيقته (الربيع الصهيوني).
وأطراف أخرى متثل حمور املقاومة ،لن تهدر
تضحياتها ال�تي أكسبتها م�ع��ادالت جديدة
للردع ،وخطوات متقدمة ألهدافها العليا واليت
تشمل التخلص من اهليمنة والوصاية والذل،
وحت��ري��ر األرض ومح��اي��ة ال�ش�ع��وب وث��روات�ه��ا
ومقدساتها.
وبالتالي هناك وقفة ليست تعبوية ،بقدر ما
هي وقفة لصعوبة وخطورة احلركة التالية،
وهو ما يصب يف صحة توصيف الصراع ،بأنه
صراع إرادات.
وملزيد من التوضيح ،فإن عودة االستقطاب
العاملي تزامن مع ص��راع واقعي بني األقطاب
على عدة جبهات ،ومل يعد االستقطاب وفقا
حلسابات القوى واالقتصاد كمجرد احصاءات
وأرق��ام نظرية على ال��ورق ،بل عاد االستقطاب
نتيجة إشتباك واقعي على االرض يف جبهات
مثل سوريا واوكرانيا وكوريا الشمالية.
وب��ال �ت��ال��ي ح� ��دث ال �ت �ح ��ول االس�ترات �ي �ج��ي
متزامنا مع اجلبهات املفتوحة ،وهو ما يعقد
فك االشتباك ،بني حفظ م��اء وج��ه القطب
االوح� ��د امل�ت�راج ��ع خل �ط��وط اش �ت �ب��اك احل��رب
ال �ب��اردة ،وب�ين األق �ط��اب اجل��دي��دة ال�تي بذلت
الغالي والنفيس للوصول خلطوط ال ميكن
الرتاجع عنها.
فقد أفضى االشتباك وعودة االستقطاب اىل
أوضاع ميكن تلخيصها كما يلي:
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