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السبت 25 ربيع الثاني، 1439 هـ ق 23 دي 1396 هـ ش، 13 كانون الثاني 2018مالعدد )9761( السنة الثامنة والثالثون

قائد الثورة االسالمية يعزي بوفاة 
حجة اإلسالم مظاهري

االســالمية  الثــورة  قائــد  طهران-مهر:-عــزا 
اإلمــام علــي خامنئــي أســرة الفقيــد حجــة االســالم 
والمســلمين مهــدي مظاهــري داعيــا البــاري عزوجل 
أن يمــن علــى الفقيــد بالرحمــة والغفــران وان يلهــم 

ــر والمســكنة. ــه الصب ذوي
ــي  ــورة االســالمية الســيد عل ــد الث ــرب قائ واع
الخامنئــي فــي رســالة إلــى اســرة الفقيــد حجــة 
االســالم والمســلمين مهــدي مظاهــري عــن تعازيــه 
علــى رحيلــه مذكــرا بمــا قدمــه المغفــور لــه مــن 

خدمــات لالســالم والمســلمين.

حظر العدو لم يؤثرعلى صناعاتنا الدفاعية..

وزيرالدفاع: انتصار جبهة المقاومة كان بمثابة هزيمة نكراء ألعداء االسالم

اللواء جعفري: اميركا تفرض الحظر على ايران بناء 
على طلب الصهاينة

اميــر  العميــد  الدفــاع  وزيــر  طهران-فارس:-صــرح 
حاتمــي بــان انتصــار جبهــة المقاومــة شــكل هزيمــة 
نكــراء العــداء االســالم وقــال ان جبهــة المقاومــة خاضــت 
ــوا يتلقــون  ــر والشــر الذيــن كان الحــرب مــع قــوى التكفي

الدعــم مــن كل العالــم.
فاطمــة  الســيدة  روضــة  ســادن  لقائــه  ولــدى 
المعصومــه )س( فــي مدينــة قم المقدســة يــوم الخميس 
الدفــاع تتشــكل  وزارة  ان  الــى  العميــد حاتمــي  اشــار 
مــن طاقــات مختصــة وملتزمــة مدفوعــة بــروح ثوريــة 
ــوا بفضــل  ــوزارة تمكن ــذه ال ــع منتســبي ه ــال ان جمي وق
اهلل واالعتمــاد علــى الصناعــات الدفاعيــة مــن تحقيــق 

الجمهوريــة  لنظــام  الرفعــة 
الحظــر  رغــم  االســالمية 

البــالد. علــى  المفــروض 
ولفــت وزيــر الدفــاع الــى 
ان االنتصــارات التــي حققتهــا 
برهنــت  المقاومــة  جبهــة 
وبطولــة  شــجاعة  للعالــم 
القــوات المســلحة وقــال ان 
القــوات المســلحة تمكنــت 
بايمانهــا بــاهلل مــن هزيمــة 
التكفيريــة واالشــرار  القــوى 
الذيــن كانــوا يتلقــون الدعــم 

عســكريا وبشــريا مــن كل العالــم.
كمااعلــن العميــد حاتمــي ان حظــر العــدو لــم يؤثــر 
ــى ضــرورة  ــدا عل ــة مؤك ــا الدفاعي ــى ســد حاجتن ــدا عل اب

ــا . ــازال قائم ــداء م ــة اليقظــة والوعــي الن الع مواصل
ايــة  لقائــه  لــدى  حاتمــي  اميــر  العميــد  واشــار 
اهلل علــوي كركانــي فــي مدينــة قــدم المقدســة يــوم 
الخميــس الــى ان حظــر االعــداء لــم يؤثــر ابــدا علــى ســد 

حاجتنــا الدفاعيــة وقــال لحســن الحــظ اننــا تمكننــا مــن 
ســد حاجتنــا فــي جميــع المجــاالت الدفاعيــة والعســكرية 
االســالمية  الثــورة  قائــد  توصيــات  مــن  باالســتفادة 
ونجحنــا فــي طــرد الجماعــات االرهابيــة والتكفيريــة مــن 

ســوريا.
واكــد ضــرورة توخــي اليقظــة والحــذر الن العــداء 
مــازال قائمــا وان دوال مثــل اميــركا تعــد مــن االعــداء 

. واالســالم  للثــورة  اللدوديــن 

اصفهان-تســنيم:-اكد القائــد العــام لحــرس الثورة 
اإلســالمية اللــواء محمــد علــي جعفــري ان االمريكيين 
بنــاء علــى طلــب الصهاينــة واعــداء االســالم يقومــون 

بتطبيــق الحظــر االقتصــادي علــى إيــران.
ليــل  لــه  تصريــح  فــي  جعفــري  اللــواء  واشــار 
التــي  المخططــات  الــى  اصفهــان  مــن  االربعــاء 
ــال:  ــة االســالمية وق ــا االعــداء ضــد الجمهوري يحوكه

امريــكا  وهــم   اعداؤنــا  يقــوم  ان  الطبيعــي  مــن 
وآل  ومرتزقتهــم  وحلفائهــم  الصهيونــي  والكيــان 
ســعود الخونــة والمجرميــن وزمــرة المنافقيــن ودعــاة 
الحكــم الملكــي، بالتخطيــط ضــد النظــام  النهــم  
تكبــدوا ضربــات متتاليــة  فــي المنطقــة مــن شــعبنا 
ــة االســالم. ــع راي ــي ترف ــة االســالمية الت والجمهوري
واضــاف: ان االعــداء  يخططــون مــن اجــل جنــي 
نتــاج  الحــرب االقتصاديــة  مــع بالدنــا ،.. االمريكيــون 
وبطلــب الصهاينــة واعــداء االســالم يطبقــون الحظــر 

االقتصــادي علــى بالدنــا.
واشــار  القائــد العــام لحــرس الثــورة اإلســالمية 
الــى الفتنــة االخيــرة التي شــهدتها البــالد  مبينا  ان 
الفتنــة االخيــرة  تعــد الفتنــة الداخليــة الثالثــة ضــد 
الثــورة االســالمية  الفتــا الــى  ان ابنــاء الشــعب 
االيرانــي قامــوا بتظيــم مســيرات دعمــا للنظــام 
المعاديــة  العناصــر  تحــركات  وادانــة   اإلســالمي 
ــة  ــرة وايمــان ومحب ــى بصي ــل عل ــورة  وهــذا دلي للث

الشــعب للجمهوريــة االســالمية.

العميد غيب برور: عراقيل االعداء لن توقف 
مسيرة ايران الزاهرة

داعيا للتمسك بالقيم االسالمية خالل خطبة الجمعة في طهران..

صديقي: هذه االحداث افرزت العدو من الصديق والشعب افشل مخططات االعداء

فــي  الجمعــة  خطيــب  دعــا  ارنــا:-  طهــران- 
ــي، الشــعب  ــران حجــة االســالم كاظــم صديق طه
االيرانــي الــى اليقظــة والحــذر دائمــا والتمســك 

بالقيــم االســالمية فــي ظــل الواليــة .
وفــي الخطبــة الثانيــة لصــالة الجمعــة التــي 
الخمينــي  االمــام  مصلــى  فــي  بامامتــه  اقيمــت 
صديقــي  االســالم  حجــة  قــال  بطهــران،  )رض( 
االســالم  رؤيــة  الــذي اليطيــق  اللــدود  العــدو  ان 
واالســتقالل فــي ايــران ، تلقــى طــوال اربعيــن عامــا 

صفعــات قويــة مــن ابنــاء الشــعب االيرانــي.
واشــار الــى احــداث الشــغب االخيــرة وقــال ان هــذه 
االحــداث افــرزت العــدو مــن الصديــق اثنــاء االزمــات 
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بحضور كبار مسؤولي البالد..

اقامة مراسم احياء الذكرى السنوية األولى لوفاة اية 
الله هاشمي رفسنجاني

الذكــرى  احيــاء  اقيمــت مراســم  ارنــا:-  طهــران- 
هاشــمي  اكبــر  اهلل  آيــة  لوفــاة  األولــى  الســنوية 
تشــخيص  لمجمــع  الفقيــد  الرئيــس  رفســنجاني 
مصلحــة النظــام بحضــور رئيــس الجمهوريــة حســن 
ــا  ــار مســؤولي البــالد فــي المدرســة العلي روحانــي وكب

مطهــري. للشــهيد 
وشــارك فــي المراســم التــي اقيمــت صبــاح يــوم 
الخميــس رئيــس الجمهوريــة حســن روحانــي ورئيــس 
مجلــس الشــورى االســالمي علــي الريجانــي وعضــو 
مجمــع تشــخيص مصلحــة النظــام علــي اكبــر ناطــق 
ــس  ــب األول لرئي ــي والنائ ــام الخمين ــاد األم ــوري واحف ن
الجمهوريــة اســحاق جهانغيــري وعائلــة المرحــوم وحشــد 
مــن المســؤولين السياســيين والعســكريين واألمنييــن.

كلمــة  آملــي  جــوادي  اهلل  ايــة  نجــل  والقــى 

الشــيخ  ابعــاد شــخصية  الــي  المراســم تطــرق  فــي 
. وســيرته  رفســنجاني 

ــى  ــرى الســنوية األول ــاء الذك ــى احي ــم ملتق ــا أقي كم
لوفــاة ايــة اهلل هاشــمي رفســنجاني يــوم االثنيــن بحضــور 
النائــب األول لرئيــس الجمهوريــة وعــدد من الشــخصيات 
السياســية االيرانيــة واالجنبيــة و نــواب مجلــس الشــورى 

االســالمي فــي قاعــة المؤتمــرات بطهــران.
و شــغل هاشــمي رفســنجاني مختلــف المناصــب 
ــك رئاســة  ــي ذل ــا ف ــورة االســالمية بم ــد انتصــار الث بع
متتاليتيــن  لدورتيــن  الجمهوريــة  ورئاســة  البرلمــان 
ــع تشــخيص  )1989-1997(. وكان منصــب رئاســة مجم
مصلحــة النظــام )1989-2017( آخــر منصــٍب شــغله. توفــي 
ــر  ــا، إث ــز 82 عامً ــر يناه ــن عم ــام 2017 ع رفســنجاني ع

أزمــة قلبيــة.

محلل باكستاني: أمريكا ستفقد اعتبارها بالخروج 
من االتفاق النووي مع ايران  

ــل السياســي الباكســتاني طلعــت مســعود ضــرورة  ــق المتقاعــد والمحل ــا:- أكــد الفري ــاد- ارن اســالم آب
ــى  ــكا ســيقل اعتبارهــا عل ــرا ان أمري ــران، معتب ــع إي ــووي م ــاق الن ــى االتف ــة عل ــدول الموقع ــع ال ــزام جمي الت

ــاق . ــة فــي حــال انســحبت مــن االتف الســاحة الدولي
وفــي حديــث مــع مراســل ارنــا فــي اســالم آبــاد الخميــس قــال الفريــق مســعود ان أمريــكا إذا انســحبت 
ــن هــذه  ــون بي ــن ان يك ــن الممك ــرد ، وم ــددة لل ــارات متع ــران ايضــا خي ــام اي ــان أم ــووي ف ــاق الن ــن االتف م

الخيــارات إعــادة النظــر فــي مشــروعها النــووي .
واعتبــر المحلــل االســتراتيجي الباكســتاني ان الخطــوة االمريكيــة فيمــا لــو حدثــت فإنهــا تشــكل خطــرا 

علــى الســالم العالمــي .
ــة ، مشــيرا الــى  ــاء األمريكييــن بالتزاماتهــم فــي العديــد مــن المعاهــدات الدولي وتطــرق الــى عــدم وف
ان انســحاب واشــنطن مــن االتفــاق النــووي ســيعزز مــن عــدم التزامهــا بالمواثيــق الدوليــة وبالتالــي يفقــد 

اعتبارهــا اكثــر علــى الســاحة العالميــة .

خالل لقائه سفير قطر ..

اميرعبداللهيان: نتطلع لتمتين وتطوير العالقات 
الشاملة مع قطر

خالل المناورات القادمة للجيش..
تصنيعنا العسكري يدشن مدفع 

عاشوراء من عيار ١٥٥ ملم
القــوة  قائــد  مســاعد  أعلــن  ارنــا:-  طهــران- 
ــيتم  ــه س ــي ان ــوذر نعمت ــواء ن ــش الل ــة للجي البري
ــار 155  ــع عاشــوراء المحمــول مــن عي تدشــين مدف
ملــم فــي اول منــاورة لهــذه القــوات، معتبــرا ان هــذا 

ــة. ــوات البري ــة للق ــة مهم ــي حاج ــع يلب المدف
المدفــع  ان  الخميــس  نعمتــي  اللــواء  وقــال 
فــي  للتنقــل  بالقاطــرات  يســحب  كان  المذكــور 
ــح  ــره ليصب ــم تطوي ــد ت ــا اآلن فق ــة ام ارض المعرك
ذاتــي الحركــة وهــذا مــا يمنــح القــوة البريــة مرونــة 
العــدو  اســتحكامات  لتدميــر  كبيــرة الســتخدامه 

وتجمعــات آلياتــه وأفــراده .
وتمــت ازاحــة الســتار عــن المدفــع المذكــور 
ــؤون  ــة للش ــس الجمهوري ــب رئي ــد نائ ــالل تفق خ
العلميــة والتقنيــة ســوران ســتاري للمعــرض الدائــم 

ــة . ــات الدفاعي ــل نصــر للصناع لمنتجــات معام

فيما يعلن سفير الصين عن وجود 20 سفينة انقاذ تشارك في عمليات البحث..

ناقلة النفط االيرانية المشتعلة تجنح إلى المنطقة 
االقتصادية اليابانية الخاصة

قــال  فــارس:-  طهــران- 
المتحــدث باســم خفــر الســواحل 
ــة  ــة، امــس الجمعــة، إن ناقل الياباني
ــا  ــة تدفعه ــة المحترق النفــط اإليراني
اليابــان  منطقــة  إلــى  األمــواج 
ــاح  ــل الري ــة، بفع ــة الخاص االقتصادي
الصينيــة. الســواحل  مــن  القويــة 
باســم  المتحــدث  وأضــاف 
المنطقــة العاشــرة لخفــر الســواحل 
مدينــة  فــي  المرابطــة  اليابانيــة 

كاغوشــيما أن ناقلــة النفــط اإليرانيــة المحترقــة  جــراء اصطدامهــا بســفينة أخــرى ليلــة الســبت الماضــي، 
ــة بعــد ظهــر الخميــس. ــرة أمامــي أوشــيما الياباني ــى بعــد 300 كيلومتــر شــمال غربــي جزي كانــت تقــع عل
ــريعة  ــاز س ــات الغ ــن مكثف ــل م ــون برمي ــو ملي ــل نح ــت تحم ــي" كان ــط "سانتش ــة النف ــر أن ناقل يذك

االشــتعال، إلــى كوريــا الجنوبيــة.

مدعي عام البالد: االفراج عن غالبية معتقلي االحداث االخيرة
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طهــران- فــارس:- أعلــن المدعــي العــام فــي 
محمــد  االســالم  حجــة  االســالمية  الجمهوريــة 
معتقلــي  غالبيــة  عــن  االفــراج  منتظــري  جــواد 

البــالد. فــي  االخيــرة  االحــداث 
وفــي تصريــح ادلــى بــه للصحفييــن الخميــس 
علــى هامــش مراســم احيــاء الذكــرى الســنوية 
تشــخيص  لمجمــع  الســابق  للرئيــس  االولــى 

آيــة اهلل اكبــر هاشــمي  الفقيــد  النظــام  مصلحــة 
رفســنجاني، قــال حجــة االســالم منتظــري، انــه 
تــم االفــراج عــن الذيــن لــم يكــن لهــم دور هــام 
فــي التخريــب واشــعال النيــران )فــي بعــض مبانــي 
ومؤسســات الدولــة( وبقــي عــدد قليــل منهــم قيــد 

االعتقــال.
الجامعــي  الطالــب  بيــن  فــرق  ال  واضــاف، 
هــو  االفــراد  اعتقــال  فــي  المعيــار  وان  والتلميــذ 
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الخارجية التركية حذرت مواطنيها من السفر إلى الواليات المتحدة
قالــت وزارة الخارجيــة التركيــة إن المواطنيــن األتــراك الذيــن يســافرون إلــى الواليــات المتحــدة 
يواجهــون خطــر االعتقــال التعســفي وعليهــم أن يعيــدوا النظــر فــي خططهــم للســفر واتخــاذ احتياطاتهــم 

ــك. ــرروا ذل إذا ق
وذكــرت وزارة الخارجيــة فــي بيــان للتحذيــر مــن الســفر علــى موقعهــا اإللكترونــي بتاريــخ 11 ينايــر/ 
كانــون الثانــي، أن الواليــات المتحــدة شــهدت فــي اآلونــة األخيــرة زيــادة فــي الهجمــات اإلرهابيــة 

ــة. واألحــداث العنيف
وقــد توتــرت العالقــات بيــن تركيــا وأمريــكا بســبب الدعــم الــذي تقدمــه واشــنطن للمســلحين األكــراد 
فــي ســوريا وتقاعســها عــن إعــادة رجــل الديــن فتــح اهلل غولــن الــذي تتهمــه أنقــرة بتدبيــر محاولــة االنقــالب 

الفاشــلة، فــي 15 تمــوز/ يوليــو 2016.
ــب  ــرة فيلي ــي أنق ــة ف ــال الســفارة األميركي ــم بأعم ــة اســتدعت، ســابقا، القائ ــة التركي ــت الخارجي وكان
كوســنيت بســبب الوضــع فــي ســوريا وأبلغتــه انزعــاج أنقــرة، بســبب تدريــب الواليــات المتحــدة األمريكيــة 

عناصــر وحــدات حمايــة الشــعب الكرديــة علــى الســالح.

منظمــة  رئيــس  اعلــن  فــارس:-  طهــران- 
غــالم  العميــد  )البســيج(  المســتضعفين  تعبئــة 
حســين غيــب بــرور ان عراقيــل ومؤامــرات االعــداء 
بالجديــدة  ليســت  االســالمية  الجمهوريــة  ضــد 

الزاهــرة. ايــران  توقــف مســيرة  ان  واليمكنهــا 
وفــي تصريــح للصحفييــن فــي مدينــة ياســوج 
يــوم الخميــس قــال العميــد غيــب بــرور ان الشــعب 
االيرانــي الواعــي واليقــظ  قــد تعــود علــى تهديــدات 

وعــداء االســتكبار والشــك ان مثــل هــذه التحــركات 
بالنســبة  الجديــد  بالشــئ  ليســت  والعراقيــل 

ــة االســالمية . للجمهوري
والفوضــى  الشــغب  اعمــال  الــى  واشــار 
االخيــرة ومــن يقــف وراءهــا وقــال ان قائــد الثــورة 
االســالمية قــد رد مــن جديــد بالشــكل المطلــوب 
ــم  ــي ورس ــي الواع ــعب االيران ــن الش ــم م وبدع
الطريــق بشــكل جيــد لســد الطريــق مــرة اخــرى 

ــن. ــداء اللدودي ــارب االع ــام م ام
واوضــح ان الهــدف االساســي للعــدو دومــا هــو ضــرب 
دعائــم النظــام نظيــر الواليــة والمبــادئ الرئيســية للثــورة 
ــا المســؤولين والمعنييــن الــى الحــذر وعــدم اعطــاء  داعي
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إصابة وكيل الشيخ زكزاكي برصاص الشرطة النيجيرية في مسيرات سلمية

وكشــفت عــن معــادن النــاس.
كمــا تطــرق امــام جمعــة طهــران 
ــرة لقائــد الثــورة  الــى التوجيهــات االخي
االســالمية حــول اعمــال الشــغب وقــال 
: ان ايــادي اجنبيــة تقــف وراء التخطيط 
والتنظيــم لهــذه االحــداث ، وعلــى مــدى 
والصهيونيــة  امريــكا  كانــت  شــهور 
وعمالئهمــا مــن المنافقيــن المجرميــن 
بدعــم  االحــداث  لهــذه  يخططــون 

االمــوال الســعودية .
واضــاف: ان اعمــال الشــغب االخيــرة كان مؤامــرة 
اعدتهــا اميــركا والصهيونيــة وبأموال الســعوية وعمالئهم 
وفــي مقدمتــه المنافقــون التعســاء المشــردون الذيــن 

ــم. ــون خدمته ــب ويتول ــى االجان لجــأوا ال
االعــداء  ان  مــن  صديقــي  الشــيح  وحــذر 
المشــاكل بهــدف  يتربصــون بالبــالد الســتغالل 
زعزعــة االمــن واالســتقرار، مشــددا علــى ضــرورة 

الشــعب. قبــل  مــن  والحــذر  الحيطــة  توخــي 
ــالد خــالل  ــر حجــة االســالم صديقــي ان الب وذّك
ايضــا  محاصــرة  كانــت  المقــدس  الدفــاع  ســنوات 
ويقــف ضدهــا الشــرق والغــرب لكــن الشــعب االيرانــي 
ظــل  فــي  ومســيره  االستشــهادية  وروحــه  بايمانــه 
الواليــة حقــق االنتصــار الــذي يشــبه المعجــزة، واالن 
امــام الحــرب الناعمــة والهجــوم الثقافــي واالقتصــادي 
الكافيــة  الميزانيــة  الحكومــة ان ترصــد  فــان علــى 

لمواجهتهــا.
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ــس  ــد المســاعد الخــاص لرئي ــارس:- أك ــران- ف طه
مجلــس الشــورى االســالمي للشــؤون الدوليــة حســين 
اميــر عبداللهيــان خــالل لقائــه ســفير دولــة قطــر فــي 
طهــران، علــى ضــرورة تعزيــز العالقــات بيــن البلديــن علــى 

ــة. ــا البرلماني ــع االصعــدة بمــا فيه جمي
وبحــث اميــر عبداللهيــان مــع الســفير علــي بــن حمــد 
علــي الســليطي، حــول التطــورات االقليميــة والدوليــة 

ــام المشــترك. ــا ذات االهتم والقضاي
تولــي  االيرانيــة  االســالمية  الجمهوريــة  ان  وأكــد 
أهميــة كبيــرة لتمتيــن العالقــات مــع الــدول الجــارة مؤكــدا 
جميــع  علــى  البلديــن  بيــن  العالقــات  تعزيــز  ضــرورة 

االصعــدة بمــا فيهــا البرلمانيــة.
ــة قطــر لــدى طهــران علــى  بــدوره أكــد ســفير دول
دور ايــران البنــاء فــي دعــم األمــن واالســتقرار فــي 
المنطقــة ومكافحــة االرهــاب، وقــال ان البلديــن يوليــان 
التعــاون األقليمــي والعالقــات بيــن  أهميــة لتطويــر 

طهــران والدوحــة.

أصيــب وكيــل زعيــم الحركــة االســالمية فــي نيجيريــا الشــيخ ابراهيــم زكزاكــي، 
ــن،  ــار تجــاه المشــاركين المدنيي ــح الن ــاء فت ــي مســيرات ســلمية اثن الشــيخ ســوكوتو، ف

ــة . ــل الشــرطة النيجيري ــن قب م
ــاء مطالبتهــم  ــن الســلميين اثن ــى المتظاهري ــار عل ــة الن واطلقــت الشــرطة النيجيري

ــم الحركــة االســالمية الشــيخ ابراهيــم زكزاكــي . بإطــالق ســراح زعي

وأشــارت وكالــة »ابنــا« نقــال مصــادر محليــة إلــى إصابــة وكيــل الشــيخ زكزاكــي، الشــيخ »ســوكوتو« 
اثنــاء المســيرات، عندمــا اطلقــت الشــرطة النيجيريــة الرصــاص الحــي على المشــاركين الســلميين.

وكانــت مســيرات ســلمية نظمــت بمناســبة مــرور الســنة الثانيــة، علــى اعتقــال زعيــم 
الحركــة االســالمية الشــيخ ابراهيــم زكزاكــي وزوجتــه مــع معتقليــن آخريــن، وقامــت 

الشــرطة باســتخدام العنــف وإطــالق النــار علــى المشــاركين.

ترامب امام مفترق طرق خطير
يبــدو ان الموقــف الصــارم للجمهوريــة االســالمية فــي ايــران حيــال االتفــاق 
ــع  ــه مــن قبــل جمي ــزام الكامــل ب ــع امــام التزاماتهــم فامــا االلت النــووي وضــع الجمي
ــه  ــة حرج ــي زاوي ــي ف ــاد االوروب ــر االتح ــخه، حش ــركا او فس ــة امي ــراف وخاص االط
ليعلــن صراحــة موقفــه الحــازم كمــا افصحــت عنــه الصحافــة الفرنســية طبعــا ليــس 
ــال  ــي ح ــددة ف ــت مه ــي بات ــا الت ــى مصالحه ــو حرصــا عل ــا ه ــدر م ــران بق ــا باي حب
ــراره مــن  ــم يتخــذ ترامــب ق ــة هــذه الســطور ل ــى كتاب ــووي وحت ــاق الن ــاء االتف الغ
ــن  ــن واشــنطن وم ــا تســرب م ــن كل م ــة، لك ــوم الجمع ــه ي ــرر اعالن ــاق المق االتف
جهــات متعــددة خاصــة الخارجيــة االميركيــة التــي لــم تتفــق مــع رؤيــة ترامــب حــول 
االتفــاق النــووي الضــراره، بــان يلجــأ ترامــب مــرة ثانيــة الــى احالــة الموضــوع الــى 
الكونغــرس للتخلــص مــن اعبــاء االلغــاء الــذي ســيعود بالضــرر علــى  اميــركا مــن 
كل الجهــات، لكــن فــي نفــس الوقــت يحــاول ترامــب عبثــا حــرف انظــار الــرأي العــام 
ــه امــام  ــات تراجعــه وهزيمت ــذي يحاصــره لحــد مــن تداعي االميركــي والخارجــي ال

ايــران بفــرض عقوبــات جديــدة عليهــا لكــن خــارج اطــار الملــف النــووي.
لكــن مــا كان الفتــا فــي اجتمــاع بروكســل الــذي شــارك فيــه الوزيــر محمــد 
جــواد ظريــف ووزراء خارجيــة فرنســا والمانيــا وبريطانيــا هــو ليــس تاكيــد الموقــف 
االيرانــي علــى انهــا نفــذت االتفــاق بالكامــل والــذي جــاء فــي تســعة تقاريــر للوكالــة 
الدوليــة للطاقــة الذريــة فقــط، بــل انهــا رضخــت للقبــول بفصــل الملــف النــووي عــن 
ــز  ــره مــع التركي ــران ســواء فــي المجــال الصاروخــي او غي ــة اخــرى مــع اي ــة قضي اي

علــى رفــع العقوبــات عــن ايــران.
ــف  ــة  خاصــة الموق ــارة االوروبي ــل الق ــي تمث ــالث الت ــدول الث ــن ال ــا صــدر ع وم
االوروبــي  العليــا لالتحــاد  المفوضــة  اكدتــه موغرينــي  ومــا  الحــازم   الفرنســي 
بــان موقــف االتحــاد موحــدا تجــاه االتفــاق النــووي يحــرج ترامــب بشــدة ويضعــه 
امــام مفتــرق طــرق خاصــة بعــد ان ابعــدت اوروبــا نفســها عــن الموقــف االميركــي 
لمناقشــة االوضــاع الداخليــة فــي ايــران فــي اخــر جلســة لمجلــس االمــن الدولــي.
ــاق  ــاه االتف ــب تج ــس ترام ــؤولة للرئي ــرعة والالمس ــورة المتس ــف المته المواق
النــووي لــم يخلــق  المشــاكل والمتاعــب لحلفائــه االوروبييــن فقــط بــل انمــا 
ينعكــس ذلــك علــى الواليــات المتحــدة االميركيــة واذا مــا اقــدم ترامــب علــى الغــاء 
االتفــاق فــان مــا يتضــرر منــه الجانبــان االميركــي واالوروبــي هــو اكثــر ممــا يتضــرر 
منــه الجانــب االيرانــي وكل مــا يســعى اليــه االتحــاد االوروبــي هــو حفــظ االتفــاق 
ــة  ــود متواصل ــرة جه ــه ثم ــع وان ــة الجمي ــي مصلح ــب ف ــه يص ــذه الن ــووي وتنفي الن
اســتمرت لعشــر ســنوات شــاركت فيــه جميــع االطــراف ومــن غيــر المقبــول 
والمعقــول التفريــط بهــا بســبب نــزوة فــرد متهــور مثــل ترامــب يغلــب عليــه طابــع 

الشــخصنة والضغينــة.
ــس  ــي الرئي ــال تخل ــي ح ــح وشــفاف ف ــران صري ــف طه ــال فموق ــة ح ــى اي وعل
ترامــب عــن االتفــاق النــووي، الــذي تعتبــره تمزيقــا لالتفــاق وعندهــا لــكل حــادث 

ــث. حدي
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