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الرئيس روحاني...
وص��رح روحاني قائ ًال :خطوتنا الرابعة ،مثل
اخل �ط��وات ال�ث�لاث األخ ��رى ،ميكن ال �ع��ودة عنها،
حينما ت�ن�ف��ذ األط � ��راف األخ � ��رى امل��وق �ع��ة على
اإلتفاق النووي إلتزاماتها كاملة ،فإننا سنعود
إىل إلتزاماتنا الكاملة ،وضعنا املؤشر يف  1كانون
الثاني (يناير)  2019وقلنا؛ اذا هم ع��ادوا إىل 1
كانون الثاني (يناير)  ،2017حنن أيضاً سنعود
إىل  1يناير  2017أيضاً.
وق� ��ال رئ �ي��س اجل �م �ه��وري��ة :اخل �ط��وة ال��راب�ع��ة
ستكون يف موقع فردو ،لدينا وفقا لإلتفاق النووي
الف و 44جهازا للطرد املركزي يف مفاعل فردو،
كان من املفرتض وفقا لإلتفاق النووي ،أن تدور
أجهزة الطرد امل��رك��زي يف ف��ردو دون ضخ الغاز
فيها ،و سوف أطلب من منظمة الطاقة الذرية أن
تبدأ بضخ الغاز يف هذه األجهزة.
وأش��ار روحاني إىل أن��ه رمب��ا سيثريون الضجة
حول سبب النشاط يف فردو ،حنن نعلم حساسيتهم
جتاه أجهزة فوردو وأجهزة الطرد املركزي ،ولكن
مبجرد ال��وف��اء بالتزاماتهم ،سنقطع الغاز مرة
أخ� ��رى ،ول ��ن ي�ت��م ح�ق��ن ال �غ��از يف أج �ه��زة ال�ط��رد
املركزي وميكن العودة عن هذه اخلطوة أيضاً.
وأك��د الرئيس روح��ان��ي أن��ه ال ميكننا الوفاء
ب��ال�ت��زام��ات�ن��ا م��ن ج��ان��ب واح ��د بينما األط ��راف
األخرى املو ّقعة على اإلتفاق ال تفي بالتزاماتها،
وقال أيضا :يف الوقت نفسه ،فإننا سنبقى ملتزمني
بتعهداتنا وبكل امل�ف��اوض��ات ال�تي أجريناها مع
بعض البلدان وخلف الكواليس حلل هذا املوضوع،
حنن ملتزمون وسوف نستمر يف املضي قدما.
وق � ��ال :ب��ال�ط�ب��ع ،ك ��ان ��وا حي ��اول ��ون ال��وص��ول
إىل نتيجة قبل اليوم ومل تنجح ،ويف األسابيع
األخ�ي�رة ،كانت هناك قضايا مل نتفق عليها،
لذلك سنتخذ بالتأكيد اخلطوة الرابعة اليوم،
لكن لدينا فرصة للتفاوض مرة أخرى يف الشهرين
املقبلني ،وسوف نتفاوض مرة أخرى ،مؤكدا انه
إذا وجدنا احلل املناسب لرفع العقوبات ،ومتكنا
من بيع نفطنا بسهولة ،واستخدام األم ��وال يف
البنك ،ورف ��ع العقوبات األخ ��رى على التأمني
واملعادن ،سنعود اىل الوضع السابق.
وأضاف حجة اإلسالم روحاني :إنين أعتقد أن
الطريق الذي مت إختياره هو الطريق الصحيح،
مضيفاً :جي��ب على ال�ع��امل أن يعلم أن الشعب
اإليراني شعب مقاوم وأيضاً أهل للتفاوض وتبادل
األف �ك��ار وامل�ن��اق�ش��ات م��ع اآلخ��ري��ن ،وإن النتائج
النهائية ستكون لصاحل الشعب اإليراني بأذن اهلل.
ب� ��دوره ق ��ال امل�ت�ح��دث ب��اس��م منظمة الطاقة
ال�ن��ووي��ة االي��ران �ي��ة «ب �ه��روز ك �م��ال��ون��دي» :لقد
إستطعنا بواسطة األجهزة اجلديدة اليت دشنت
خ�ل�ال اخل �ط ��وة ال �ث��ال �ث��ة (م ��ن ع�م�ل�ي��ة تقليص
التعهدات النووية) ان نضيف « 2600س��و» اىل
الطاقة االنتاجية للبالد ،وبالتالي سنتمكن من
إنتاج  9آالف و« 500سو» ،أي الطاقة االنتاجية
يف مرحلة ما قبل اإلتفاق النووي.
واس �ت �ع��رض ك�م��ال��ون��دي أح� ��دث اإلج � ��راءات
املتخذة يف منشأة فردو النووية ،معلنا بأن نسبة
التخصيب يف هذه املنشأة ستبلغ  4.5باملائة صباح
اليوم السبت.
وقال كمالوندي يف تصريح تلفزيوني ،حول
أح ��دث االج � ��راءات امل�ت�خ��ذة يف اخل�ط��وة الرابعة
خلفض االل�ت��زام��ات النووية يف منشاة «مسعود
ع�ل��ي حم �م��دي» (ف � ��ردو) للتخصيب ،ان ��ه وفقا
لإليعاز الصادر عن رئيس اجلمهورية فقد بدأت
اخلطوة الرابعة االربعاء بنقل  2000كغم من
غاز هكزا فلوريد اليورانيوم يف مستودع من منشاة
«الشهيد امحدي روشن» (نطنز) اىل منشأة فردو.
وأوضح بان هذه الكمية هي من بقايا املراحل
السابقة ،وأض��اف :لقد متكنا من إنتاج  25طنا
من ( )UF6من املواد املتبقية يف منشأة «الشهيد
امحد روش��ن» حيث قمنا بنقل طنني منها (اىل
منشأة فردو).
وأوض � ��ح ان ��ه وب �ع��د ن �ق��ل ه��ذي��ن ال �ط �ن�ين من
( )UF6اىل منشأة ف ��ردو ،مت وضعها يف املكان
احملدد وربطها بأنابيب التغذية ،وان مجيع املراحل
جتري بإشراف مفتشي الوكالة الدولية للطاقة
الذرية.
وص ��رح ؛ ب��أن مجيع العمليات ن�ف��ذت بنجاح
وبسرعة كبرية ولغاية الساعة ال�ـ  12لي ًال من
يوم االربعاء أنهينا عملية ( )passivationواخراج
ال�غ��ازات اخلفيفة لنصل اىل مرحلة إستحصال
امل �ن �ت��وج .وأش� ��ار اىل ان ��ه مت ي ��وم اخل�م�ي��س أخ��ذ
عينة من املنتوج وس�ترى الوكالة ه��ذه النماذج
وسيستمر مستوى االستقرار لغاية اليوم السبت
لنصل يف ال�س��اع��ة ال �ـ  10أو ال �ـ  06:30( 11أو
 07:30صباح السبت بتوقيت غرينتش) اىل نسبة
ختصيب  4.5باملائة.
وأوضح؛ باننا بلغنا يف جمال التخصيب يومي
االث �ن�ين وال �ث�لاث��اء اىل حن��و  8600س��و (وح ��دة
فصل) وستضاف اليها  900سو من فردو ليصل
االمجالي اىل  9500سو أي اننا وصلنا تقريبا اىل
ما كنا عليه قبل اإلتفاق النووي وهو  11الف
سو .اىل ذلك قال رئيس مكتب رئيس اجلمهورية
حم �م��ود واع �ظ ��ي :حن��ن ال ن�ب�ني ب��راجم �ن��ا على
االخالل باإلتفاق النووي وامنا نسعى للقيام مبا
يليق ومستوى الشعب االيراني.
ويف ت �ص��ري��ح ل ��ه خ �ل�ال جم �ل��س إدارة امل ��دن
اجلنوبية حملافظة بوشهر ،أض ��اف واع �ظ��ي :إن
ك�لا م��ن ال�ص�ين وروس �ي��ا أع��رب��ت ع��ن تضامنها
معنا عقب االع�ل�ان عن تنفيذ اخلطوة الرابعة
للتعهدات املنصوصة يف اإلتفاق النووي ،والذي
بدأ يوم االربعاء عرب ضخ الغاز اىل  1044جهاز
طرد مركزي يف منشأة فرودو النووية.

وتابع :لقد أكد البلدان روسيا والصني ،انه
ال ميكن القبول بان تقوم اجلمهورية االسالمية
االي��ران �ي��ة م��ن ج��ان��ب واح ��د بتنفيذ التعهدات،
بينما تتجاهل األط��راف األخ��رى وعودها .وأشار
رئ�ي��س مكتب رئ��اس��ة اجل�م�ه��وري��ة ،اىل ان اي��ران
وكما أعلنت بوضوح يف وقت سابق ،فهي مستعدة
للرتاجع عن خطواتها ش��رط ان تعود جمموعة
دول ( )1+5اىل ما تعهدت خالل العام .2017
وأض ��اف :ان��ه رغ��م حم ��اوالت امريكا للرتويج
ب� ��ان «اق��ت��ص ��اد اي� � ��ران ب� ��ات ع ��اج ��زا ع ��ن امل�ض��ي
حن��و التنمية» ،لكننا متكنا وبفضل توجيهات
مساحة قائد الثورة االسالمية وجهود املسؤولني
والسلطات الثالث وسائر املؤسسات يف البالد من
إحتواء سياسة الضغوط القصوى االمريكية.
م��ن ج��ان�ب��ه أص ��در وزي ��ر اخل��ارج �ي��ة االي��ران��ي
حممد جواد ظريف رسالة خطابا للدول االوروبية
حول قرار طهران إختاذ اخلطوة الرابعة خلفض
تعهداتها يف اإلتفاق النووي.
ون�ش��ر ظ��ري��ف يف ال��رس��ال��ة ال�ت�ي نشرها على
صفحته يف تويرت صورة عن إحدى تصرحيات وزير
اخلارجية االمريكي مايك بومبيو يف نوفمرب
العام املنصرم وذك��ر ان بومبيو هو ال��ذي كان
السبب يف إختاذ الرئيس االمريكي دونالد ترامب
قراره اخلاطئ حول اخلروج من اإلتفاق النووي.
وكان بومبيو قد أعلن يف تصريح لشبكة سي
بي اس يوم الرابع من نوفمرب العام املنصرم ردا
على سؤال حول خطة امريكا حول ما اذا أقدمت
ايران على اخلروج من اإلتفاق النووي بعد خروج
امريكا من اإلتفاق ،أعلن بأننا على ثقة من ان
االيرانيني ال يتخذون مثل هذا القرار.
وك �ت��ب ظ��ري��ف ع�ل��ى صفحته يف ت��وي�تر ان
ردنا على االره��اب االقتصادي وغطرسة امريكا
سيكون عكس م��ا ت�ص��وره ت��رام��ب ج��راء إحي��اءات
اآلخرين .ان خطوتنا الرابعة خلفض االلتزامات
النووية تأتي كرد على إنتهاكات امريكا والدول
االوروب�ي��ة الثالث لتعهداتها وان احلل الطبيعي
ل�لاحت��اد االوروب� ��ي وال ��دول االوروب �ي��ة ال�ث�لاث هو
اإللتزام بتعهداتها وحنن بدورنا سنغري نهجنا.
ب��دوره أك��د نائب رئيس جلنة االم��ن القومي
والسياسة اخلارجية يف جملس الشورى االسالمي
«حممد جواد مجالي نوبندكاني» :إن تقليص
التعهدات املنصوصة يف اإلتفاق النووي حيظى
بدعم التيارات السياسية وامل��راك��ز القيادية يف
البالد.
وأشار مجالی نوبندكاني يف تصريح ملراسل
«ارنا» ،اىل تنفيذ اخلطوة الرابعة يف سياق خفض
التعهدات النووية االيرانية؛ مبينا ان أحد أسباب
تقليص التعهدات ب�ص��ورة تدرجيية ،ينجم عن
األجواء السائدة يف اجملتمع الدولي.
وتابع :لو كنا قد قررنا االنسحاب يف آن واحد
من اإلتفاق النووي ،لكانت قد ر ّوج��ت الشائعات
بعجالة من اننا إختذنا خطوة مماثلة المريكا يف
االنسحاب من هذا اإلتفاق؛ مضيفاً :لكن حكمة
املسؤولني يف البالد حالت دون ذلك وقدمت صورة
اىل اجملتمع الدولي بأن اجراءاتنا ختتلف متاما
عن ما قامت به واشنطن .ولفت نائب رئيس جلنة
األمن القومي والسياسة اخلارجية النيابية ،اىل
ان ايران ومن خالل إجراءاتها التدرجيية خلفض
التعهدات ازاء اإلتفاق النووي ،أبقت على قنوات
االت�ص��ال م��ع األم��م املتحدة وال��وك��ال��ة الدولية
للطاقة الذرية قائمة.
وكان رئيس اجلمهورية ،حجة االسالم حسن
روحاني قد أعلن الثالثاء بدء «اخلطوة الرابعة»
خلفض التزامات ايران يف اطار اإلتفاق النووي،
وذلك اعتبارا من يوم االربعاء  6تشرين الثاني
/نوفمرب احلالي ،بواسطة ضخ الغاز اىل أجهزة
ال �ط��رد امل��رك��زي يف منشأة ف� ��وردو؛ م��ؤك��دا يف
الوقت نفسه ان هذه اخلطوة على غرار اخلطوات
السابقة الثالث ميكن الرتاجع عنها شرط ان يعود
شركاء اإلتفاق النووي اىل تعهداتهم ايضا.

عراقجي...
وقال :انه حتى الكثري من الدول االوروبية تدين
االحادية االمريكية املتطرفة وقد تبلورت اليوم
حركة يف أحناء العامل تتعزز يوما بعد يوم ضد
هذه االحادية.
واع �ت�بر اإلت �ف��اق ال �ن��ووي رم ��ز ه ��ذه احلركة
العاملية وقال :ان هذا املوضوع هو مدار البحث يف
مجيع احملافل الدولية .هذا وب��دأت يف العاصمة
الروسية موسكو أعمال املؤمتر الدولي اخلامس
ملنع االنتشار النووي مبشاركة مساعد اخلارجية
االيرانية عباس عراقجي.
وك ��ان م�س��اع��د اخل ��ارج ��ة االي ��ران ��ي للشؤون
السياسية عباس عراقجي قد وصل اىل العاصمة
الروسية موسكو صباح أمس اجلمعة.
وتأتي زي��ارة عراقجي اىل موسكو للمشاركة
يف املؤمتر الدولي لعدم االنتشار النووي بعنوان
«الطاقة النووية -ن��زع السالح وع��دم االنتشار»
ويف ن��دوة خاصة تعقد على هامش املؤمتر حول
م��وض��وع اإلت �ف ��اق ال �ن ��ووي االي ��ران ��ي يستعرض
خالهلا أحدث أوضاع اإلتفاق.
وي �ق��ام امل��ؤمت��ر ع�ل��ى م ��دى  3أي ��ام مبشاركة
م�ن��دوب�ين ع��ن  40دول ��ة و 250شخصية دول�ي��ة
لبحث قضايا مثل السيطرة على سباق التسلح
االم�يرك��ي ال��روس��ي ،وخمتلف ج��وان��ب برنامج
العمل املشرتك (اإلتفاق النووي) ،وتوترات الشرق
االوس ��ط ،وع��دم التقدم يف م��وض��وع ن��زع السالح
النووي لكوريا الشمالية.

رئيس الجمهورية...
املستشفى لغاية اآلن فيما متت معاجلة البقية
ال��ذي��ن غ� ��ادروا املستشفى وغالبيتهم ع�ل��ى إث��ر
الصدمة النامجة عن الزلزال.

وأس�ف��ر ال��زل��زال ع��ن إحل��اق أض ��رار بنحو 370
قرية تابعة ملدينة ميانة بنسبة ترتاوح بني  5اىل 70
باملائة اال أن اكرب االض��رار وقع يف قرية ورنكش
اليت أدى الزلزال فيها اىل تدمري  30وحدة سكنية
بالكامل.
وأعلن مركز رصد ال��زالزل التابع للمؤسسة
اجليوفيزيائية جبامعة طهران ان ه��ذا الزلزال
وقع يف الساعة  02:17:03من فجر أمس اجلمعة
بالتوقيت احمل�ل��ي ( 22:43:03م�س��اء اخلميس
بتوقيت غرينتش).
ووقع الزلزال يف عمق  8كم من سطح االرض
وع �ن��د إل �ت �ق��اء خ�ط��ي ال �ع��رض ال�ش�م��ال��ي 47.64
والطول الشرقي  37.76درجة على بعد  19كم من
بلدة ترك .وشعر سكان احملافظات اجملاورة ايضا
بالزلزال وهي آذرباجيان الغربية واردبيل وزجنان
وقزوين وغيالن.

واعظي...
يف العام املاضي كانت التهديدات حلظية على
أسعار العملة الصعبة والسكن والذهب وغريها
وبالتالي ع��دم االس�ت�ق��رار ال�ع��ام يف ه��ذه األم��ور
لكننا نرى األوض��اع االن قد بلغت مرحلة اهلدوء
واالستقرار النسيب.
واع� �ت�ب�ر ه� ��ذا األم � ��ر ب ��أن ��ه ن�ت�ي�ج��ة لتضامن
ومقاومة الشعب واملسؤولني ،وأضاف :ان التضامن
بني السلطات الثالث واملراكز األمنية والشرطية
خالل العام األخ�ير أدى اىل إجي��اد أوض��اع أكثر
استقرارا مقارنة مع العام املاضي.
ول �ف ��ت واع� �ظ ��ي اىل ان احل �ظ ��ر ح �س��ب رأي
االمريكيني انفسهم قد وصل اىل طريق مسدود،
وأض� ��اف :ان��ه خ�لال ال �ع��ام امل��اض��ي حينما كان
املسؤولون االمريكيون يعلنون بانهم يعتزمون
ف ��رض احل �ظ��ر ع�ل��ى اي� ��ران ب�ع��د اس�ب��وع�ين مثال
كانت تصرحياتهم ه��ذه تؤثر يف ال�ي��وم التالي
مباشرة على سوق العملة الصعبة وسائر العناصر
االقتصادية يف اي ��ران اال ان األم ��ور بلغت اليوم
مرحلة حبيث يقومون بفرض احلظر وميارسون
الدعاية االعالمية الواسعة حوهلا ايضا وال حيدث
ذلك أي تغيري يف سوق العملة والسلع وخطط
البالد الن الشعب يثق بقيادته وحكومته ودولته
وي��درك��ون ب��أن م� ��دراءه ومسؤولية ق� ��ادرون عرب
التخطيط على العبور من هذه العقبات.
وصرح بانه من الصحيح ان الشرائح الفقرية
وامل�ت��وس�ط��ة يف اجملتمع ت��أث��رت بسبب األوض ��اع
االقتصادية احلاصلة اال ان االمريكيني فشلوا
يف مسعاهم لإلطاحة باجلمهورية االسالمية
االيرانية وكانوا قد وع��دوا بأنها سوف لن ترى
الذكرى االربعني النتصار ثورتها.
وأش��ار اىل ان االمريكيني تراجعوا اليوم عن
مجيع أه��داف�ه��م ال�ت�ي ك��ان��وا ق��د خططوا هلا،
وأض ��اف :ان وزي��ر اخلارجية االم�يرك��ي بومبيو
كان قد طرح  12شرطا علينا ولكن إثر مقاومتنا
تراجعوا عنها شيئا فشيئا حتى انهم ال يذكرون
االن أي ش��رط للمفاوضات بل على العكس من
ذل ��ك ف�ق��د وض�ع�ن��ا حن��ن ال �ش��رط وأع�ل�ن��ا باننا
نتفاوض حينما يزيلون كل إجراءات احلظر.
ويف ج��ان��ب آخ ��ر م��ن ح��دي�ث��ه اع �ت�بر اس�ق��اط
الطائرة االمريكية املسرية غلوبال ه��اوك عمال
كبريا ومؤشرا القتدار البالد ،وأض��اف :ان ايران
وتركيا وروسيا ختطط للسالم يف سوريا يف مؤشر
اىل إقتدار البالد وهو ما ينبغي ان نفخر به.

املرجعية...
األوىل) :إن أم ��ام ال�ق��وى السياسية املمسكة
بزمام السلطة فرصة فريدة لإلستجابة ملطالب
املواطنني وفق خارطة طريق يتفق عليها ،تن ّفذ
يف مدة زمنية حمددة ،فتضع ح ّداً حلقبة طويلة
من الفساد واحملاصصة املقيتة وغياب العدالة
االجتماعية ،وال جيوز مزيد املماطلة والتسويف
يف ه� ��ذا اجمل� � ��ال ،مل ��ا ف �ي��ه م ��ن خم ��اط ��ر ك�ب�يرة
حتيط بالبالد.
(ال � �ث� ��ان � �ي� ��ة) :إن احمل ��اف� �ظ ��ة ع� �ل ��ى س�ل�م�ي��ة
االحتجاجات مبختلف أشكاهلا حتظى بأهمية
كبرية ،واملسؤولية الكربى يف ذلك تقع على عاتق
القوات األمنية بأن يتجنبوا إستخدام العنف -وال
سيما العنف املفرط -يف التعامل مع احملتجني
السلميني فانه مما ال مسوّغ له ويؤدي اىل عواقب
وخ�ي�م��ة ،وق ��د ل��وح��ظ أن معظم امل �ش��ارك�ين يف
االحتجاجات ي��راع��ون سلميتها ويتج ّنبون عن
ال�ت�ع��رض ل�ل�ق��وات األم�ن�ي��ة وامل�ن�ش��آت احلكومية
واملمتلكات اخلاصة ،فينبغي توجيه الق ّلة اليت ال
ّ
بالكف عن ذلك ،ليبقى مشهد
تزال تتعرض هلا
االحتجاجات نقياً من كل ما يشينه.
(الثالثة) :إن التظاهر السلمي حق لكل عراقي
يعب عن رأيه ويطالب حبقه ،فمن
بالغ كامل ،به ّ
ش��اء ش��ارك فيه وم��ن مل يشأ مل ي�ش��ارك ،وليس
ألحد أن يلزم غريه مبا يرتئيه ،وال يليق أن تكون
املشاركة أو عدم املشاركة مثاراً لتبادل االتهامات
بني املواطنني عند االختالف يف الرأي ،بل ينبغي
أن حيرتم ك ٌل رأي اآلخر ويعذره فيما خيتاره.
(ال��راب �ع��ة) :إن هناك أط��راف �اً وج�ه��ات داخلية
وخارجية كان هلا يف العقود املاضية دور بارز فيما
أصاب العراق من ً
أذى بالغ وتعرض له العراقيون
من قمع وتنكيل ،وهي قد تسعى اليوم الستغالل
احلركة االحتجاجية اجل��اري��ة لتحقيق بعض
أهدافها ،فينبغي للمشاركني يف االحتجاجات
وغريهم أن يكونوا على حذر كبري من إستغالل
ه ��ذه األط � ��راف واجل��ه ��ات ّ
ألي ث �غ��رة مي�ك��ن من
خالهلا إخ�ت�راق مجعهم وتغيري مسار احلركة
االصالحية.
(اخلامسة) :إن أعزتنا يف القوات املسلحة ومن
إلتحق بهم يف حماربة االرهاب الداعشي والدفاع
ع��ن ال �ع��راق شعباً وأرض � �اً وم�ق��دس��ات هل��م فضل

كبري على اجلميع وال سيما من هم مرابطون
اىل ال�ي��وم على احل ��دود وم��ا يتبعها م��ن امل��واق��ع
احلساسة ،فال ينبغي أن ننسى فضلهم وال جيوز
أن يبلغ مسامعهم أي كلمة تنتقص م��ن قدر
تضحياتهم اجلسيمة ،بل اذا كان يتيسر اليوم
إقامة املظاهرات واالعتصامات السلمية بعيداً عن
أذى االرهابيني فإمنا هو بفضل اولئك الرجال
األبطال ،فلهم كل االحرتام والتقدير».
ويشهد العراق منذ  25أكتوبر املاضي موجة
إحتجاجات ضد السياسات احلكومية ،ختللتها
أعمال عنف واسعة أسفرت عن مقتل أكثر من
 250شخصا ،وسقوط آالف اجلرحى.

شمخاني...
ل�ل�م�س��اوم��ة ول ��و إس �ت �م��رت ام�ي�رك ��ا وال� ��دول
االوروبية على نهجها الراهن على أمل ان ترتاجع
اي��ران فمن املؤكد أنها (امريكا واوروب ��ا) سوف
لن حتصد سوى الندامة .وإعترب هدف امريكا
من متابعة إسرتاتيجية الضغوط القصوى هو
التأثري على إرادة جبهة املقاومة القوية واملقارعة
لالستكبار وق��ال :إن امريكا باستخدامها أدوات
ح ��رب اجل�ي��ل ال��راب��ع تسعى ع�بر خ�ل��ق اإلره ��اق
والتآكل يف هيكليات وأدوات القدرة لدى الدول
املستقلة توفري ظروف إنهيارها من الداخل.
كما إعترب االستقرار واألمن منقطع النظري
واهل ��دوء يف أس ��واق العملة الصعبة واالستقرار
االقتصادي يف البالد حصيلة لتنفيذ إسرتاتيجية
امل�ق��اوم��ة النشطة ،معربا ع��ن أم�ل��ه ب��أن نتمكن
يف ظ��ل ال��وح��دة وال�ت�ض��ام��ن ال��وط�ني والتنسيق
والتالحم بني مجيع السلطات ،من تيئيس العدو
من مواصلة مساره الفاشل وإرغامه على اإلقرار
باحلقوق القانونية للشعب االيراني.
وأض� ��اف :إن ظ ��روف ال�ي��وم يف ال �ع��راق ولبنان
وحم��اوالت امريكا وحلفائها إستغالل املطالب
االق�ت�ص��ادي��ة واالج�ت�م��اع�ي��ة امل�ش��روع��ة لفئة من
مواطين البلدين لزعزعة األمن واالستقرار فيهما،
تتم متابعتها بالضبط على اساس مؤشرات حرب
اجليل الرابع.
وق � ��ال مش �خ ��ان ��ي :إن �ن ��ا ويف ض� ��وء معرفتنا
ال �ع �م �ي �ق��ة ل �ل �ش �ع��ب وال� � � ��دور م �ن �ق �ط��ع ال�ن�ظ�ير
للمرجعية يف العراق سيواجه سيناريو امريكا
وأذنابها اإلقليميني الفشل ايضا يف ه��ذا البلد
كفتنة داعش.

مسؤول...
االنسان ،ولفت اىل ان جتربة البالد يف جمال
حقوق االنسان كانت ق ّيمة لدول العامل األخرى
ومازالت هذه التجرية مستمرة وقال :إن العقالنية
االسالمية توضح االم ��ور ،ف��اإلس�لام ال��ذي تدعو
له اجلمهورية االسالمية يعتمد على االجتهاد
وخيتلف عن االسالم السلفي ،ألن االسالم ليس
نصاً ج��ام��داً .وأك��د ب��أن لنا انتقادات جت��اه أداء
منظمة األم ��م املتحدة خ�لال األع� ��وام االرب�ع�ين
املاضية ،وأضاف :إننا نشهد كل عام إصدار قرار
ضد ايران بال منطق ودليل.
وقال الرجياني :إن الدولة اليت تنظم إنتخابات
واح��دة كل عام كمعدل وتعد دولة دميقراطية
ال تستحق أن يتم التعامل معها ب�ه��ذا الشكل
اإلنتقائي.
وأش��ار اىل أهمية التعاون مع مكتب املفوضية
العليا حلقوق االن �س��ان التابعة لألمم املتحدة
وكذلك التعاون مع املقررين املوضوعيني ودعوة
 3منهم لزيارة ايران ،منتقدا أداء املقرر اخلاص يف
الشأن االيراني جاويد رمحان.
وأعلن رئيس الوفد االيراني حلقوق االنسان
حممد جواد الرجياني بان ايران رفعت شكوى ضد
املقرر اخلاص حلقوق االنسان حول ايران جاويد
رمحان .وأشار اىل إجراءات جاويد ومنها مقابالته
مع القنوات املعادية اليران واعترب تصرفاته بانها
تتعارض بشكل صريح مع مهمته كمقرر.
وأوضح بأن ايران رفعت شكوى ضده ودعت اىل
حتديد مسؤوليته فيما يتعلق بإجراءاته.
وأكد الرجياني يف الرد على سؤال ،حول منع
التعذيب يف القوانني االيرانية وان اإلقرار املرتافق
م��ع التعذيب ال يعتد ب��ه ألن األس ��اس يف قانون
البالد هو الرباءة.
يف سياق آخ��ر أك��د السفري وامل �ن��دوب الدائم
للجمهورية اإلسالمية لدى مكتب األمم املتحدة
يف جنيف «امساعيل بقائي هامانة» ،ان اإلرتقاء
حبقوق اإلنسان يعد ركنا جوهريا من أرك��ان
الثورة اإلسالمية.
ويف ك �ل �م��ة ل� ��ه مب� �ع ��رض م �ك ��اس ��ب ال� �ث ��ورة
اإلسالمية يف جم��ال حقوق اإلن�س��ان يف جنيف،
أشار بقائي هامانه اىل مكانة آراء أبناء الشعب يف
تقرير مصريهم من خالل إختيار قادتهم؛ مؤكدا
انه مل تسطع ال حرب الثماني سنوات املفروضة
وال تيار اإلره��اب من حرف الثورة اإلسالمية عن
مسار سيادة الشعب وإح�ترام الكرامة اإلنسانية
للمواطنني .كما أش��ار اىل التحديات الكربى
اليت فرضت على الشعب اإليراني وعرقلت مسار
إزدهاره على مر العقود األربعة املاضية وصرح :ان
اجلمهورية اإلسالمية متكنت من تذليل العقبات
بفضل إميانها بالطاقات وال �ك �ف��اءات الوطنية
وباالعتماد على رصيدها الشعيب.
واعترب سفري ايران يف جنيف «احلظر األعمى
والال إنساني» على الشعب اإليراني بأنه واحد من
هذه التحديات اليت إنتهكت احلقوق االنسانية
ألب�ن��اء الشعب اإلي��ران��ي مب��ا يف ذل��ك حقهم يف
الصحة ،واحلصول على األدوية والعالج.
وأكد بقائي هامانه ،انه على الرغم من احلظر
اجل��ائ��ر امل �ف��روض ،تعمل اجلمهورية اإلسالمية
جاهدة على توظيف كافة اآلليات لضمان حقوق
الشعب اإليراني وتلبية إحتياجاتهم.

اميركا...
يف سياق آخر أعلن املتحدث باسم وزارة خارجية
اجلمهورية االسالمية االيرانية ،ان وزير اخلارجية
االيراني يشارك اليوم السبت يف االجتماع الرابع
والعشرين ل� ��وزراء خ��ارج�ي��ة ال ��دول األع �ض��اء يف
منظمة اكو للتعاون االقتصادي الذي يعقد يف
انطاليا الرتكية.
وقال عباس موسوي :إن حممد جواد ظريف،
سيشارك اليوم السبت املوافق  9تشرين الثاني/
نوفمرب اجل��اري ،يف االجتماع الرابع والعشرين
ل ��وزراء خارجية ال ��دول االع�ض��اء مبنظمة اكو
ل�ل�ت�ع��اون االق �ت �ص��ادي ال ��ذي تستضيفه مدينة
انطاليا الرتكية.
وك ��ان وزي ��ر خارجية اجلمهورية االسالمية
االيرانية ،قد قام خالل االسابيع االخرية بزيارات
قادته اىل باكو والدوحة وجنيف.

ايران...
االج�ت�م��اع لبحث قضيتني عاديتني ال ميكن
وصفها أبدا بصفة الطارئ وقال :إن هذه املسألة
حظيت بانتقاد م��ن قبل بعض ال ��دول األخ��رى
أي �ض �اً .وح ��ول اخل �ط��وة املشبوهة أمنيا ملفتشة
الوكالة ق��ال غريب آب ��ادي :إننا قدمنا تقريرا
مفصال اىل أعضاء جملس احلكام واىل الوكالة
حول هذه القضية .وأش��ار اىل انه يف  28تشرين
االول اكتوبر املنصرم كان فريق من املفتشني
يقوم مبهمة لتفقد منشأة نطنز النووية ووفقا
ل�ل��روت�ين املعتمد جت ��ري عملية تفتيش عادية
للوفد عند مدخل املنشأة عرب إستخدام أجهزة
خاصة للكشف عن املواد الكيميائية للكشف عن
املتفجرات اليت حتتوي على النرتات وأثناء عملية
التفتيش الروتينية ،أطلق جهاز التفتيش اإلنذار
عند دخ��ول اح��دى املفتشات وم��ع ت�ك��رار الفريق
األم�ني العملية عدة م��رات ،وكانت النتائج هي
نفسها لتلك املفتشة املعينة.
وأشار السفري إىل أن الفريق األمين إشتبه يف
أن أجهزة اإلن��ذار قد تكون مضاءة بسبب مالبس
املفتشة أو متعلقاتها الشخصية .وفحص فريق
األم��ن حتى دورة املياه ال�تي تستخدمها املفتشة
باعتماد أجهزة خاصة أعطت أجهزة التفتيش
إنذارا أكرب.
وأض � ��اف :إن ��ه ومب��واف �ق��ة املفتشة امل ��ذك ��ورة،
وحبضورها هي وزمالؤها وبالتنسيق مع سلطات
الوكالة ،جرى تفقد مقر إقامتها وفحص بعض
مقتنياتها وأدويتها اخلاصة بها وتأكد من أن
أدويتها كانت على ما يرام ،ولكن جهاز التفتيش
أطلق اإلنذار لدى تفتيش حقيبة فارغة للمفتشة.
وعقب اإلتصال بأمانة الوكالة الدولية للطاقة
الذرية وبالتنسيق مع سلطات الوكالة الدولية
للطاقة ال��ذري��ة وموافقتها ،مت أخ��ذ عينات من
احلقيبة اليدوية ومت ختم احلقيبة.
وأك ��د سفري اي���ران ب��أن��ه منذ ال�ب��داي��ة كان
مفتشو ال��وك��ال��ة يطلعون امل�س��ؤول�ين املعنيني
يف م�ق��ر ال��وك��ال��ة يف فيينا أوال ب ��أول وك��ان��ت
األمانة خالل هذه الفرتة على إتصال وثيق مع
قسم السالمة واألم��ان (مبنظمة الطاقة الذرية
االيرانية) وممثلية ايران الدائمة يف فيينا.
وأوضح بأن عمليات الفحص املتكررة بأجهزة
�وح��دة؛ لذا
تشخيص خمتلفة أع�ط��ت نتائج م� ّ
ال ش��ك ب��وج��ود ب�ع��ض امل� ��واد امل�ش�ب��وه��ة يف ه��ذه
احلادثة ولفت اىل ان نتائج فحص العينات من
قبل ايران والوكالة ميكنها الكشف عن معلومات
أكثر ح��ول طبيعة ه��ذه امل ��واد مستقبال وق��ال:
إن امل�ش��اورات بني اي��ران والوكالة مستمرة بهذا
الصدد وان ايران تتوقع من الوكالة إبداء التعاون
الضروري واملناسب يف هذه القضية.
وقال سفري ايران :انه ال حاجة للقول بأن ايران
كسائر ال��دول األع�ض��اء يف الوكالة ال ميكنها
غض الطرف عن أي سلوك أو إج��راء ميس أمن
وسالمة منشآتها النووية ،خاصة وأن حماوالت
قد جرت للتخريب يف املنشآت النووية االيرانية
(سابقا).
ودع ��ا غ��ري��ب آب� ��ادي ال��وك��ال��ة وب�ع��ض ال ��دول
لتجنب تضخيم بعض القضايا العادية اليت ميكن
حلها عرب التعاطي الطبيعي والروتيين بني ايران
والوكالة ألنها ترتك يف هذه احلالة تأثريات سيئة
على التعاون بني اجلانبني.
ي��ذك��ر ان منظمة الطاقة ال��ذري��ة االيرانية
ك��ان��ت ق��د منعت مفتشة دول �ي��ة م��ن ال��دخ��ول
اىل منشأة نطنز ال�ن��ووي��ة وذك ��رت ب��أن السبب
يف ذل��ك يعود اىل اهلاجس من إحتمال محلها
م��واد مشبوهة .واطلعت اجلمهورية االسالمية
االيرانية الوكالة الذرية على هذا األمر وأعلنت
إلغاء الرتخيص الصادر هلا باملشاركة يف عمليات
التفتيش للمنشآت النووية االيرانية.
يف س�ي��اق آخ��ر رد م �ن��دوب اي ��ران يف الوكالة
الدولية للطاقة الذرية كاظم غريب آبادي على
تصرحيات مندوبي امريكا والسعودية يف إجتماع
جملس ح�ك��ام ال��وك��ال��ة وق ��ال خماطبا مندوب
الكيان الصهيوني :إن ه��ذا الكيان ليس مؤهال
لتقديم النصائح للوكالة لتنفيذ تعهداتها.
وعقد جملس حكام الوكالة الدولية للطاقة
ال��ذري��ة ي��وم اخلميس إجتماعا ب�ه��دف مناقشة
تقرير م��دي��رع��ام ال��وك��ال��ة امل��ؤق��ت ح��ول مسألة
الضمانات يف ايران.
واستعرض غريب آب��ادي خالل هذا االجتماع
إج� � ��راءات اي � ��ران وك��ذل��ك ق�ض�ي��ة م�ن��ع دخ��ول
مفتشة للوكالة اىل منشأة ختصيب اليورانيوم
يف نطنز ،وقال ردا على تصرحيات مندوب امريكا
يف اجتماع جملس حكام الوكالة الدولية للطاقة
ال��ذري��ة القاضية ب ��أن ب�ل�اده تثق بشكل كامل
مبهنية مفتشي الوكالة :لو كانت امريكا تثق
بشكل كامل بنهج ومهنية الوكالة ومفتشيها
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فلماذا مل تثق بستة عشر تقريرا متواليا للوكالة
ومفتيشها أك��د ال�ت��زام اي ��ران الكامل باإلتفاق
النووي وب ��ادرت اىل اخل��روج من اإلتفاق النووي
بشكل أحادي وغري مشروع.
اىل ذلك قال غريب آبادي ردا على تصرحيات
مندوب الكيان الصهيوني حول الربنامج النووي
االيراني خالل إجتماع جملس حكام الوكالة :إن
هذا الكيان أوال ان يطهر يديه من دنس إعتداءاته
وجرائمه وكذلك أسلحته للدمار الشامل قبل
ان يدخل هذا االجتماع.
وأضاف :إن كيانا ليس عضوا يف أي معاهدة
لنزع وحظر إنتشار أسلحة الدمار ويعد عقبة
أمام إجياد منطقة منزوعة من السالح النووي
يف غ��رب آسيا وذل��ك باعتباره اجلهة الوحيدة
اليت متتلك السالح النووي فانه ليس مؤهال
ان ي �ق��دم ال�ن�ص��ائ��ح ل �ل��دول األع �ض ��اء لتنفيذ
تعهداتها وتعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة
ال��ذري��ة .كما رد غريب آب��ادي على تصرحيات
م �ن��دوب ال�س�ع��ودي��ة يف إج�ت�م��اع جم�ل��س حكام
الوكالة القاضية بضرورة تعاون ايران الكامل
مع الوكالة الدولية للطاقة ال��ذري��ة بالقول:
إن السعودية وبرغم الدعوات املكررة للوكالة
م ��ازال ��ت تتنصل ع��ن ت��وق�ي��ع وتنفيذ إتفاقية
الضمانات الشاملة ومل تسمح ملفتشي الوكالة
باإلطالع على أنشطتها النووية فكيف ميكنها
احلديث عن الشفافية والتعاون؟
وشدّد مندوب ايران يف الوكالة على ضرورة ان
تتأسى
تضع السعودية حداً ألنشطها النووية وان ّ
بايران يف تعاونها وشفافيتها.
تتمــــــات صفحــــــة
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عون يجري...
قليل من احملتجني يف مدينة صور حيث تشهد
املدينة حركة اعتيادية ويوم عمل طبيعيا غابت
عنه كل مظاهر االحتجاج.
يف غ �ض��ون ذل ��ك أدان اجل��ان��ب ال�ل�ب�ن��ان��ي يف
االجتماع الثالثي ال��ذي عقد يف رأس الناقورة
ب��رئ��اس��ة ق��ائ��د ق� ��وات األم� ��م امل �ت �ح��دة امل��ؤق �ت��ة يف
لبنان االنتهاكات «اإلسرائيلية» وجدد االلتزام
ب��ال�ـ  .1701وص ��در ع��ن ق�ي��ادة اجل�ي��ش اللبناني
 م��دي��ري��ة ال�ت��وج�ي��ه ،ال�ب�ي��ان اآلت� ��ي« :ع�ق��د قبلظهر اجلمعة اج�ت�م��اع ث�لاث��ي يف رأس ال�ن��اق��ورة
ب��رئ��اس��ة ق��ائ��د ق� ��وات األم� ��م امل �ت �ح��دة امل��ؤق �ت��ة يف
لبنان ال�ل��واء ستيفانو دل ك��ول حبضور منسق
احلكومة لدى قوات األمم املتحدة املؤقتة العميد
الركن حسيب عبدو على رأس وفد من ضباط
اجليش اللبناني.
ويف بيان أخ��ر قالت قيادة اجليش  -مديرية
ال�ت��وج�ي��ه« :ت� ��داول بعض وس��ائ��ل اإلع �ل�ام خربا
منسوبا إىل مصدر عسكري يتعلق بتحقيقات
جتريها ال�ق��وى األمنية ع��ن خلفيات تظاهرات
ال�ط�لاب وم��ن يقف وراءه� ��ا .يهم ق�ي��ادة اجليش
أن ت�ن�ف��ي ه ��ذا اخل �ب�ر ،وت ��دع ��و وس ��ائ ��ل اإلع�ل�ام
إىل ت� ��وخ� ��ي ال � ��دق � ��ة يف ن� �ق ��ل األخ� � �ب � ��ار ال�ت�ي
تتعلق بها».
ومن ضمن امللفات اليت باشر القضاء بفتحها
يف لبنان مؤخراً ،أفاد مراسل امليادين بأن املدعي
العام املالي القاضي علي إبراهيم استمع إىل رئيس
احلكومة األسبق فؤاد السنيورة يف ملف صرف الـ
11مليار دوالر ،الفتاً إىل أنه مل يكن امللف الوحيد
خالل اجللسة اليت استمرت  5ساعات.
وأشار مراسلنا اىل أن املدعي العام املالي استمع
إىل السنيورة يف ملفات حسابات الدولة املالية منذ
عام  1993حتى عام  ،2018ولفت إىل أن امللفات
اليت استدعى القضاء مبوجبها السنيورة قدّمها
النائب حسن فضل اهلل مطلع العام احل��ال ،هذا
ّ
بيان أنه فند للقاضي كيف
وأكد السنيورة يف ٍ
صرف مجيع املبالغ.
وإثر استماع القضاء إىل السنيورة جت ّمع حشد
من املتظاهرين أمام منزله يف شارع احلمرا ببريوت،
ومنزله ومكتبه يف مدينة صيدا ،وطالبوا باستعادة
األموال املنهوبة وحماسبة كل الفاسدين.

مقتل...
ويف امل�ث�ن��ى أص ��در ال�ق�ض��اء أوام� ��ر باستدعاء
مسؤولني حمليني يف احملافظة على خلفية تهم
يف قضايا فساد ورشوة.
رئيس الوزراء العراقي عادل عبد املهدي قال إنه
ٌ
تشوهات خطريٌة يف االقتصاد خالل
كانت هناك
السنوات املاضيةّ ،
وأكد وجوب إدخال إصالحات
جديّة يف املوازنات اجلديدة.
وك ��ان رئ�ي��س احلكومة العراقية ع ��ادل عبد
املهدي قد ّ
أك��د اخلميس نية احلكومة العمل
على إصالحات جديّة لتحسني اإلقتصاد.
من جهتها أعربت األح��زاب الكردية يف إقليم
كردستان ،عن خشيتها من أن تشمل أي تعديالت
دستورية ،يطالب بها املتظاهرون يف بغداد ،الوضع
احلالي لإلقليم.
وق��ال��ت األح � ��زاب ال �ك��ردي��ة إن �ه��ا ت��ؤي��د مجيع
مطالب املتظاهرين ،باستثناء ما ميس األسس
ال �ف��درال �ي��ة ب���ال �ع��راق ،وم�ك�ت�س�ب��ات األك � ��راد يف
الدستور العراقي ،على حد تعبريهم.
وتشكو األح���زاب ال�ك��ردي��ة م��ن ع��دم التطبيق
الكامل للدستور ،وال سيما املواد اخلاصة بالوضع
يف اإلقليم ،وه��و األم��ر ال��ذي أدى يف نظرهم إىل
تدهور األوضاع بالبالد.
ورغ ��م االخ �ت�لاف��ات ال�تي تطفو على السطح
أح�ي��ان��ا ب�ين ال �ق��وى السياسية يف اإلق�ل�ي��م ،فإن
األط ��راف السياسية بأربيل ت��وح��دت رفضا ألي
تعديل ميس وضع اإلقليم يف أي تعديالت مقبلة
للدستور العراقي.

