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الغارديان: محمد بن سلمان مسؤول عن المستنقع 
الدموي في اليمن

في اجتماع لجنة فلسطين بحركة عدم االنحياز..

عراقجي يؤكد دعم الجمهورية االسالمية 
للقضية الفلسطينية

طهران-فارس:-اكــد مســاعد وزيــر الخارجيــة للشــؤون الدوليــة والقانونيــة، عبــاس عراقجــي، مجــددا علــى دعــم 
الجمهوريــة االســالمية لقضيــة الشــعب الفلســطيني.

واشــار عراقجــي فــي كلمــة القاهــا فــي االجتمــاع 
الطــارئ للجنــة فلســطين بحركــة عــدم االنحيــاز ، الــى 
سياســة الكيــان الصهيونــي العدوانية والمســتمرة منذ 
اكثــر مــن ســتة عقــود، وحرمانــه الشــعب الفلســطيني 
مــن ابســط حقوقــه وحــق الســيادة علــى اراضيــه، 
مؤكــدا مــرة اخــرى علــى دعــم الجمهوريــة االســالمية 

للقضيــة الفلســطينية والشــعب الفلســطيني.
وتطــرق الــى االجــراءات االســتفزازية التــي يقوم بهــا الكيان 
الصهيونــي لتغييــر الهويــة االســالمية لمدينــة القــدس والتــي ادت الــى عقــد هــذا االجتمــاع الطــارئ، وقــال: ان ايــران تدعــم 
ــة  ــا: ان الجمهوري ــي، مضيف ــان الصهيون ــداءات الكي ــدة مــن اعت ــي وضعــت حــدا لموجــة جدي ــة الشــعب الفســطيني الت مقاوم
االســالمية ترحــب ببيــان حركــة عــدم االنحيــاز فــي دعــم فلســطين والــذي تمــت المصادقــة عليــه فــي هــذا االجتمــاع الطــارئ، 

والــذي يؤكــد مــرة اخــرى علــى تضامــن حركــة عــدم االنحيــاز وايــران مــع قضيــة الشــعب الفلســطيني.

جنتي: لوال الدعم االيراني لما انهزم داعش 
في سوريا والعراق

الرئيس االميركي قلب الحقائق رأسًا على عقب..

ردود أفعال بعض مسؤولي البالد على خطاب ترامب في األمم المتحدة
مؤكدا انه ال يدل على تغيير توجهات واشنطن..

بروجردي: تمديد تعليق العقوبات النووية من ضروريات 
االتفاق النووي

الجيش يطلق تدريبات جوية مشتركة 
مع حرس الثورة اإلسالمية

القاعــدة  قائــد  أعلــن  عباس-تســنيم:-  بنــدر 
ســخاوت  العميــد  للجيــش  التاســعة  الجويــة 
أطلقــت  للجيــش  الجويــة  القــوات  أن  عشــايري 
الثــورة  حــرس  مــع  مشــتركة  جويــة  تدريبــات 
اإلســالمية عبــر اســتخدام 32 جهــازا طائــرا عســكريا 
هرمــزكان. بمحافظــة  عبــاس  بنــدر  فــي  حربيــا 

وقــال العميــد ســخاوت عشــايري إن التدريبــات 
تضــم 32 جهــاز طائــر عســكري حربــي باإلضافــة 
الــى مروحيــات متنوعــة تابعــة للجيــش اإليرانــي 

ولحــرس الثــورة اإلســالمية.
ولفــت عشــايري إلــى أن هــذه التدريبــات تأتــي 
تمهيــدا للمنــاورة التــي ســتقام غــدًا الجمعــة )22 أيلــول(.
قائــد القاعــدة الجويــة التاســعة التابعــة للجيــش 
، قــال أن الهــدف مــن هــذه المنــاورة يكمــن فــي رفــع 
مســتوى الجهوزيــة لــدى القــوات المســلحة وتعزيــز 

قــوة الــردع فــي البــالد.

مدارس البالد تستقبل العام الدراسي الجديد

اكونوميست: تمزيق خطة العمل المشترك بمثابة فتح المجال القتدار ايران في المنطقةوفاة 32 حاجا ايرانيا في الديار المقدسة

األزمة القطرية تفضح المستور: بن سلمان 
باع زهران علوش!

ولــي العهــد الســعودي األميــر محمــد بــن ســلمان 
هــو مــن أعطــى للــروس إحداثيــات مقــر زهــران علــوش، 
مــا  بحســب  اإلســالم«،  »جيــش  لـــ  الســابق  القائــد 
كشــفه حســاب »ويكيليكــس الخليــج« علــى »تويتــر«.
شــهر  مطلــع  إنشــاؤه  تــمّ  المذكــور  الحســاب 
تمــوز/ يونيــو الفائــت، أي مــع بدايــة انــدالع األزمــة 
الموقــع أخيــرًا  الملفــت فــي مــا نشــره  الخليجيــة. 
التفاصيــل الــواردة فــي روايــة »التخلــص« مــن علــوش، 
إذ يذكــر أّن »محمــد بــن ســلمان قــام بــدور حقيــر 
للقضــاء علــى الثــورة الســورية«، مشــيرًا إلــى أنّــه فــي 
بدايــة األزمــة الســورية كانــت »قطــر وتركيــا وحدهمــا 
مــن يدعمــان الثــوار الســوريين« ذلــك أّن الســعودية 

ــورات«. ــن الث ــوف م ــف متخ ــا موق كان »له
اتفــاق  بعــد  أنــه  المذكــور  الموقــع  ويتابــع 
فــي  »الجهادييــن«  زجّ  علــى  دولــي  اســتخباري 
إرهابــي   1500 عــن  المملكــة  »أفرجــت  ســوريا، 
وكان  مزيفــة  بأســماء  ســفر  جــوازات  ومنحتهــم 
شــرط اإلفــراج عنهــم هــو توجههــم إلــى ســوريا 

الجهــاد«. فــي  والمشــاركة 

السعودية تخفض استثماراتها 
في السندات األميركية

ــندات  ــي س ــعودية ف ــتثمارات الس ــت اس تراجع
الخزانــة األمريكيــة فــي يوليو/تمــوز إلــى نحــو 142.5 
مليــار دوالر، خالفــا لإلمــارات والكويــت اللتيــن زادتــا 

حيازتهمــا مــن األذون األمريكيــة.
إن  األميركيــة،  الخزانــة  وزارة  بيانــات  وقالــت 
اإلمــارات والكويــت زادتــا مــن اســتثماراتهما فــي 
الســندات األميركيــة، لتبلــغ بنهايــة يوليو/تمــوز 59.5 

مليــار دوالر و33 مليــار دوالر علــى التوالــي.
ــة  ــة األميركي ــات وزارة الخزان ــد النظــر لبيان وعن
أن  البيانــات  تظهــر  الجــاري،  العــام  بدايــة  منــذ 
الســندات  مــن  تملكــه  مــا  رفعــت  الســعودية 
األميركيــة بمقــدار 46 مليــار دوالر، فيمــا، خفضتهــا 
ــدار  ــت بمق ــار دوالر، والكوي ــدار 6.1 ملي ــارات بمق اإلم

دوالر. مليــار   1.7
ومــا أعلنتــه وزارة الخزانــة هــو اســتثمارات الــدول 
الخليجيــة فــي أذون وســندات الخزانــة األمريكيــة 
فقــط، وال تشــمل االســتثمارات األخــرى لهــذه الــدول 

فــي الواليــات المتحــدة.

الحــج  منظمــة  رئيــس  طهران-فارس:-قــال 
االيرانييــن  عــدد  ان  محمــدي  حميــد  والزيــارة 
ــا  ــغ 32 حاج ــد بل ــة ق ــار المقدس ــي الدي ــن ف المتوفي
الثالثــاء  يــوم  ولحــد  الحــج  موســم  بدايــة  منــذ 

والمــرض. الشــيخوخة  باســباب 
واضــاف، انــه بســبب المعــدل الســني المرتفــع للحجاج 

االيرانييــن فــان عــددا منهــم يلقــون حتفهــم كل عــام جــراء 
اصابتهــم باالمــراض القلبيــة والرئويــة والشــيخوخة.

ــدد  ــواراة ع ــد منحــت لم ــص ق ــع: ان تراخي وتاب
منهــم الثــرى فــي مكــة المكرمــة والمدينــة المنــورة 
ــن  ــن اآلخري ــاد جثامي ــا تع ــة اســرهم فيم ــق رغب وف

ــا. ــالد تدريجي ــى الب ال
ونــوه الــى ان مشــاكل لــم تطــرأ علــى الحجــاج 
االيرانييــن خــالل موســم الحــج االخيــر والهاجــس 
الوحيــد تمثــل بتأثيــرات ارتفــاع درجــات الحــرارة اال 
ان التدابيــر التــي اتخــذت حــدّت مــن وقــوع ايــة 

ــة فــي هــذا المضمــار. اصابــات احتمالي
ولفــت الــى ان عــدد الحجــاج االيرانييــن قــد 
ــغ 86 الفــا و 300 حــاج خــالل موســم الحــج توفــي  بل
32 شــخصا منهــم، معربــا عــن املــه بمشــاركة عــدد 

ــل. ــل خــالل موســم الحــج المقب مماث

طهــران- كيهــان العربــي:- اشــارت اســبوعية »اكونوميســت« البريطانيــة 
علــى االدارة االميركيــة ان ال تمــزق االتفــاق النــووي مــع ايــران اذ ســيفتح البــاب 

امــام ايــران لنفــوذ اكبــر فــي المنطقــة.
وتناولــت االســبوعية ســتراتيجية ادارة ترامــب ايــران المقتــدرة، تقــول: ينبغي 
ان نقلــق مــن توســيع نفــوذ ايــران فــي المنطقــة. اال ان السياســة التــي ينتهجهــا 

ترامــب ليــس ال تصــب فــي حــل المشــكلة وحســب بــل ســتتعقد االمــور اكثــر.
فــادارة ترامــب تتابــع اربعــة اهــداف فــي الشــرق االوســط، ابــادة داعــش، وضــرب 
جميــع مكاســب ايــران، وعرقلــة ميــراث اوبامــا مــن االتفــاق النــووي وتقليــل ميــزان 
التصــادم االميركــي فــي المنطقــة. ولــم ينفــذ اال الهــدف االول. اال ان المشــكلة تكمــن 
فــي ان اميــركا غيــر قــادرة علــى تقليــل معــدل صداماتهــا فــي المنطقــة. فــان عمــد 

ترامــب علــى تمزيــق االتفــاق فهــو بمثابــة فتــح البــاب امــام تطــور ايــران.
وحســب مدونــة الكونغــرس االميركيــة، علــى رئيــس الجمهوريــة ان يعلــن 

كل ثالثــة اشــهر للكونغــرس بــان ايــران قــد التزمــت باالتفــاق.
علــى ســياق متصــل تقــول مندوبــة اميــركا لــدى االمــم المتحــدة »هيلــي«: اذا 

لــم نكــن حازميــن امــام ايــران، ســتتحول الــى كوريــا شــمالية جديــدة واســتطردت 
الصحيفــة بالقــول: ان الحقيقــة تكمــن فــي ان خطــة العمــل المشــترك قــد حالــت 
ــران اي  ــك اي ــا الشــمالية، ال تمل ــى العكــس مــن كوري ــة، فعل ــة ثاني ــة نووي دون ازم
ــالح  ــالك الس ــى امت ــادرة عل ــر ق ــي غي ــووي ه ــاق الن ــب االتف ــووي، وحس ــالح ن س
النــووي الــى عقــد مــن الزمــان فــي االقــل. اال انــه ينبغــي تحييــد ايــران بطــرق اخــرى 
ــة، والدبلوماســية  ــوات بالنياب ــن ق ــددة واالســتفادة م ــات متع وهــي، تشــكيل تحالف
واعمــال قــوة منظمــة. فالعقوبــات كانــت دائمــا مــن آليــات الســتراتيجية االميركيــة. 
وعلــى اميــركا ان تعمــل علــى حفــظ مجلــس التعــاون العربــي لــدول الخليــج 
الفارســي. فيمكــن الميــركا ان تهيــئ اتفــاق معقــول فــي اليمــن وتنهــي الحــرب التــي 
اثارتهــا الســعودية دون اي مكســب. وعلــى اميــركا ان ال تســمح اليــران بانشــاء ممــر 
بــري مــن طهــران الــى بيــروت، وينبغــي ان تدفــع واشــنطن بحلفائهــا كــي يســيطروا 
علــى مراكــز حدوديــة شــرقي ســورية قبــل ان تصــل قــوات اســد والقــوات المناصــرة 
لــه. واذا ارادت اميــركا ان تقــف امــام نفــوذ ايــران فــي الشــرق االوســط، فيجــب ان 

تكــون اكثــر حزمــًا فــي مياديــن المواجهــة فــي المنطقــة.  

طهران-ايســنا:- أعلــن المديــر العــام لمنظمــة التعليــم 
ــه طهــران عــن إقامــة »حفــل البراعــم«  ــة فــي مدين والتربي
ترحيبــا بالتالميــذ الجــدد الذيــن بدأواعامهــم الدراســي، 

ــة فــي أنحــاء البــالد. امــس األربعــاء، فــي بصــورة رمزي

وقــال »عباســعلي باقــري« ان الظــروف مهيــأة 
ــي 23  ــد )2017-2018(ف ــام الدراســي الجدي ــاح الع الفتت
ســبتمبر /أيلــول الجــاري حيــث قــد أعلنــت أكثــر مــن 
ــدء  ــران إســتعدادها لب ــي طه ــة آالف مدرســة ف أربع

ــد. العــام الدراســي الجدي
ــوم الســبت  ــال:  سنشــهد ي ــري قائ وأضــاف باق
برعايــة  المــدارس  افتتــاح  حفــل  إقامــة  المقبــل 

. روحانــي  الرئيــس حســن 
ــد ســبق أن اعلنــت وزارة  ــي هــذا الســياق، ق وف
التربيــة والتعليــم  ان 12 مليونــا و624 الــف تلميــذ 
ايرانــي يتجهــون الــى المــدارس مــع بــدء العــام 

الدراســي الجديــد فــي 23 ســبتمبر.

ارنا:-قــال  طهــران-    
مكتــب  رئيــس  مســاعد 
للشــؤون  الجمهوريــة  رئيــس 
ــي  ــو طالب ــد أب ــية حمي السياس
ــه  ــى صفحت ــه عل ــدة ل فــي تغري
الشــخص  إن  توتيــر  فــي 
ــات  ــًا للوالي ــح رئيس ــذي يصب ال
الخــداع  عبــر  المتحــدة 
والممارســات غيــر الديمقراطيــة 
بيــن  التمييــز  يمكنــه  ال 
خطابــات األمــم المتحــدة ولعبة 
ــة. ــة العنيف ــدم األمريكي ــرة الق ك

مــن جانبــه رد أميــن مجمــع تشــخيص مصلحــة 
النظــام محســن رضائــي بالقــول: يبــدو إن مســودة 
خطــاب ترامــب أعدهــا نتيناهــو مشــيرًا الــى أن هــذا 

الخطــاب شــوه ســمعة الحكومــة األمريكيــة أكثــر.
المعلومــات محمــد  أمــا وزيــر اإلتصــاالت وتقنيــة 
ــة  ــة قلق ــة األمريكي ــو أن الحكوم ــال ل ــد ق ــواد آذري فق ج

مــن إتاحــة اســتخدام اإلنترنــت للشــعب اإليرانــي فلمــاذا 
ــة. ــع المختلف ــى المواق ــن ال إذن تحظــر وصــول اإليرانيي
لقائــد  األعلــى  العســكري  المستشــار  وقــال  هــذا 
الثــورة اإلســالمية حســن فيــروز آبــادي: لقــد قلــب ترامــب 
الحقائــق رأســًا علــى عقــب وهــدد الشــعوب الثوريــة فــي 

ــار. ــى الخــزي والع ــار وهــذا يبعــث عل ــم بالدم العال
وقــال النائــب فــي مجلــس الشــورى اإلســالمي 

ملــيء  ترامــب  خطــاب  إن  عــارف  رضــا  محمــد 
بالكراهيــة وإن شــعب الواليــات المتحــدة نفســه لــن 

ــل هــذا الخطــاب. يدعــم مث
تشــخيص  مجمــع  عضــو  قــال  جانبــه  مــن 
مصلحــة النظــام غــالم علــي حــداد عــادل فــي تغريــدة 
عبــر تويتــر إن لــم يقــم ترامــب برســم مثــل هــذه 
الصــورة عــن إيــران فكيــف يمكنــه أن يعقــد صفقــة 

تســلح بقيمــة 400 مليــارد دوالر مــع دول المنطقــة.
أمــا األســتاذ الجامعــي صــادق زيبــا كالم فقــد قــال إن 
ــه  ــر لكن ــر وغضــب أكث ترامــب يكــرر نفــس األمــور بتوت
لــم يتمكــن مــن تحقيــق شــيء مــن خــالل هــذا الــكالم.

مــن جانبــه وصــف أميــن عــام مجمــع الهندســة 
اإلســالمي محمــد رضــا باهنــر فــي تغريــدة عبــر 
توتيــر ترامــب بأنــه ســفيه وفــظ وإنــه يتهــم شــعبنا 

ــًا. ــم زورًا وبهتان العظي
هــذا بينمــا اعتبــر المتحــدث األســبق لــوزارة 
ترامــب  إن  حســيني  علــي  محمــد  الخارجيــة 
ــه األول باألمــم المتحــدة الطبيعــة  أظهــر فــي خطاب
اإلســتكبارية والشــيطانية لنظــام الواليــات المتحــدة.
ووصــف الدبلوماســي الســابق جــالل ســاداتيان 
خطــاب ترامــب بأنــه مجــرد شــعارات وتهديــدات 

ــر. فارغــة ليســت أكث
فــي  كرمانشــاه  أهالــي  عــن  النائــب  وانتقــد 
ــري  ــا مص ــد الرض ــالمي عب ــورى اإلس ــس الش مجل
خطــاب ترامــب معتبــرًا إن هــذا الخطــاب كشــف 

عــن الوجــه الحقيقــي لترامــب أمــام العالــم.

اعتبــرت صحيفــة  العربــي:-  طهــران- كيهــان 
»الغارديــان« البريطانيــة فــي تقريــر، ولــي العهــد 
الســعودي »محمــد بــن ســلمان« هــو المســؤول 
عــن مســتنقع الــدم فــي اليمــن وهــو ســبب االزمــة 

الحاليــة فــي الخليــج الفارســي.
وردا علــى تســاؤل، هــل ان واليــة العهــد تغيــر محمد 
بــن ســلمان الــى شــخصية اصالحيــة لينقــل الســعودية 
الــى القــرن الحــادي والعشــرين؟ قالــت الغارديــان: ان 
تجربــة االشــهر الماضيــة تعكــس ان تســنمه الســلطة 

ســيهيئ ارضيــة فوضــى عارمــة فــي المنطقــة.

 وشــددت الصحيفــة علــى انــه مــن المعلــوم ان 
محمــد بــن ســلمان لــه الهيمنــة علــى سياســات 
والداخليــة.  والدبلوماســية  االقتصاديــة  الســعودية 
فهــو مشــرع الوحــل الدمــوي فــي اليمــن ومؤســس 
االزمــة الحاليــة فــي الخليــج الفارســي... فاالشــهر 
االولــى مــن توليــه منصــب واليــة العهــد لهــا دالالت 
واضحــة بــان المســتقبل ال يبشــر بخيــر. وكانــت 
ســلمان«  »بــن  اعتبــرت  عربيــة  اعــالم  وســائل 
العامــل االســاس فــي شــروع حــرب اليمــن. كمــا 
ــببه  ــر س ــعودية وقط ــن الس ــر بي ــجال االخي ان الس

ــن ســلمان.  ــد ب محم

خبــراء  مجلــس  رئيــس  طهران-فارس:-أكــد 
القيــادة آيــة اهلل احمــد جنتــي: ، أنــه لــو ال دعــم 
الجمهوريــة االســالمية الــى ســوريا والعــراق لمــا 

انهــزم داعــش فــي هذيــن البلديــن.
وفــي حديــث لــه خــالل ضيافــة عشــاء علــى هامــش 
مؤتمــر مجلــس خبــراء القيــادة، مســاء الثالثــاء، قــال 
ــدم  ــاذا ق ــون م ــم اليافع ــي ان يعل ــي: ينبغ ــة اهلل جنت آي
نظــام الجمهوريــة االســالمية؟ ومــا هــي قــوة الثــورة، 
بحيــث تكالــب الجميــع ضدنــا.. اال اننــا وبتوجيــه القيــادة 
ومســاندة الشــعب الثــوري، حافظنــا علــى هــذا النظــام، 
بشــكل أســقط فــي يــد االعــداء الذيــن يتســاءلون كيــف 

اســتمرت هــذه الثــورة بهــذه القــوة؟
وأضــاف: لــو لــم يكــن دعــم إيــران لمــا انهــزم داعــش 
فــي ســوريا والعــراق، مضيفــا: لــو لــم يكــن دعــم إيــران 
اللتهــم داعــش كال مــن ســوريا والعــراق، وأنشــأ فيهمــا 

مــا يســمى »الدولــة اإلســالمية فــي العــراق والشــام«.
وأكــد آيــة اهلل جنتــي أن علينــا ان نحيــي فريضة 
وأوضــح  المنكــر،  عــن  والنهــي  بالمعــروف  األمــر 
فــإن اآلخريــن  يافعينــا  تتــم توعيــة  لــم  لــو  أنــه 
ــة دون  ــن الحيلول ــد م ــيقومون بتســييرهم، والب س

ذلــك فــي المــدارس. 
وشــدد رئيــس مجلــس صيانــة الدســتور علــى 
ضــرورة زيــادة التواصــل مــع حــرس الثــورة االســالمية 
والتعبئــة، وقــال: هنــاك البعــض لديهــم مشــكلة مــع 

الحــرس  علــى  يتهجمــون  ولذلــك  الفقيــه  واليــة 
أعيــن  بأنهمــا  والتعبئــة  الحــرس  الثــوري، واصفــا 

ــه. ــي الفقي ــدي الول وأي

طهران-مهر:-أكــد رئيــس لجنــة األمــن القومــي والسياســة 
الخارجيــة عــالء الديــن بروجــردي ان تمديــد تعليــق العقوبــات 
النوويــة علــى ايــران مــن ضروريــات خطــة العمــل المشــترك 
وقــرار امريــكا فــي االســتمرار بشــأن التمديــد ال يــدل علــى تغييــر 

فــي توجهــات واشــنطن تجــاه االتفــاق النــووي.
وفــي تعليقــه علــى تمديــد رفــع العقوبــات المرتبطة 
بالبرنامــج النــووي عــن إيــران لـــ120 يومــا أخــرى مــن قبل 
االدارة االمريكيــة، قــال بروجــردي ان هــذا االجــراء ليــس 
امــرا جديــدا موضحــًا ان عــدم تمديــد تعليــق العقوبــات 
النوويــة يعتبــر نقضــًا صارخــًا لالتفــاق النــووي الــذي تــم 

ابرامــه بيــن ايــران والقــوى العظمــى.
العقوبــات  رفــع  تمديــد  عــدم  ان  واضــاف 
المرتبطــة بالبرنامــج النــووي عــن إيــران لــن يخــدم 
مصالــح الواليــات المتحــدة التــي تعتبــر مــن الــدول 

الموقعــة علــى هــذا االتفــاق.

البقية على الصفحة7

ترامب تجسيد حي للشيطان االكبر 
طهــران لــم تتفاجــئ بخطــاب الرئيــس ترامــب الهابــط والمتهــور تجــاه ايــران خاصــة 
ــذا  ــه، لكــن ان يكــون به ــا من ــا كان متوقع ــر وهــذا م ــة تجســد الشــيطان االكب ــل دول ــه يمث ان
المســتوى مــن االنحطــاط  االخالقــي والعدائــي المكشــوف للشــعب االيرانــي، الممــزوج 
ــي  ــة الت ــه المتعفن ــق وعقليت ــه المطل ــن جهل ــم ع ــي تن ــخيفة الت ــة والس ــات الرخيص باالتهام
تعشــعش فــي القــرون الوســطى، كان امــرا غيــر محســوبا، لكنــه فــي الواقــع كشــف بخطابــه 
التدميــري والدمــوي هــذا عــن وجــه اميــركا الحقيقــي الــذي يعــادى البشــرية جمعــاء حيــث بــث 
خطــاب الكراهيــة والعنصريــة ولمــس الجميــع البصمــات الواضحــة للكيــان الصهيونــي فــي هــذا 
ــع  ــع نتنياهــو حــول المواضي ــه تحــادث م ــران خاصــة وان ــن الي ــه الدفي الخطــاب بســبب عدائ
المختلفــة قبــل القــاء خطابــه مــن علــى المنبــر االممــي الــذي هــو اساســا منبــرا الرســاء االمــن 

والســالم العالمــي وليــس لزعزعــة اســتقراره.
ــه  ــدول المجتمع ــكل ال ــرة ل ــت والمنحــط الالمســؤول كان اســاءة كبي خطــاب ترامــب المنفل
تحــت ســقف االمــم المتحــدة والمنظمــة الدوليــة نفســها حيــث اهــان الجميــع ولــم تســلم منــه 
دولــة اال الكيــان الصهيونــي واالنظمــة الدكتاتوريــة واالســتبدادية التــي تــدور فــي الفلــك االميركــي.

ســلوك الرئيــس االميركــي وخطابــه المشــين واالســتهتاري فــي االمــم المتحــدة هــو اســاءة 
ــون  ــه ان يك ــن ســوء حظ ــة ادق  م ــه وبكلم ــارا علي ــر ع ــره ويعتب ــل غي ــي قب للشــعب االميرك
هــذا الرجــل المتهــور الــذي عــرف بموافقــة المتذبذبــة والمتناقضــة ســواء قبــل انتخابــه او 
ــذا الخطــاب  ــدة له ــة واول االصــوات المنتق ــات المتحــدة االميركي ــه، رئيســا للوالي ــد انتخاب بع
ــي االدارة  ــؤوليها ف ــن مس ــي وم ــل االميرك ــن الداخ ــت م ــي تعال ــر الدبلوماس ــوفيني وغي الش
الســابقة والحاليــة بــان الخطــاب خطيــر ومظلــم فيمــا وصفــت وســائل االعــالم  االميركــي بانــه 
خطــاب ســلبي ال يخــدم الواليــات المتحــدة االميركيــة امــا علــى الصعيــد الخارجــي فقــد انتقــد 
الرئيــس النمســاوي خطــاب الرئيــس ترامــب تجــاه ايــران وهكــذا الرئيــس الفرنســي ماكــرون 

امــا الرئيــس الفنزويلــي فقــد وصفــه بـ"هتلــر جديــد".
لقــد اثبــت الرئيــس االميركــي بخطابــه غيــر المنضبــط والتهديــدي الــذي يشــم منــه 
رائحــة الحــروب  وزعزعــة امــن الــدول بانــه رجــل غيــر مســؤول ويفتقــد الــى االتــزان واللياقــات 
الدبلوماســية وحتــى االخالقيــة وال يصلــح ان يكــون فــي موقــع رئيــس دولــة لكــن مــا  صــدر 
عنــه مــن مهاتــرات وخزعبــالت اثبــت انــه كان غاضبــا وفاقــدا العصابــه بســبب الهزائــم المنكــرة 
التــي منيــت بهــا اميــركا امــام ايــران فــي اكثــر مــن دولــة فــي المنطقــة، لــم يتوقــع منــه غيــر 
ــم  ــام العال ــا ام ــرا وفضحته ــركا وســمعتها كثي ــا اضــرت بامي ــم وتداعياته ــذه الهزائ ــك الن ه ذل

وبشــكل ال لبــس فيــه.
طهــران ســرعان مــا ردت علــى الرئيــس االميركــي بشــدة وكانــت اقــوى الــردود مــن 
الرئيــس روحانــي علــى نفــس المنبــر فــي االمــم المتحــدة بوصــف خطــاب ترامــب بالجاهــل 
ــواء جعفــري قائــد حــرس الثــورة االســالمية بتهديــد مــن العيــار  والحاقــد ثــم عقــب عليــه الل
الثقيــل بالقــول "آن االوان لتصحيــح الميــركا حســاباتها الخاطئــة وســتجلى ذلــك فــي االشــهر 

ــة القادمــة". الثالث

خالل اجتماع مجموعة االتصال االسالمية حول ميانمار، وخالل حديثه لوسائل االعالم االميركية في نيويوك..

الرئيس روحاني: لو نقضت اميركا االتفاق النووي ستدفع ثمناً باهضاً وتكون االضرار والمسؤوليات على عاتقها 
* ايران كانت ضحية االرهاب والظروف في منطقة لم تعد آمنة لذلك نحن بحاجة الى القوة الدفاعية والقوة الصاروخية

*البرنامج الصاروخي االيراني أم إرسال االسلحة والصمت ازاء عدوان دولة على 

دولة اخرى مستقلة يخل بالتوازن في المنطقة ؟ 

*يجب وقف العدوان على اليمن والعمل على تدفق المساعدات االنسانية 

وتهيئة الظروف للحوار اليمني - اليمني 

*تجاهل االنتهاك الواسع لحقوق مسلمي الروهينغا من شانه تشجيع 

التطرف وبامكانه زعزعة االستقرار في المنطقة
الجمهوريــة  رئيــس  اشــار  العربــي:-  طهــران- كيهــان 
ــع بيــن  ــووي الموق ــاق الن ــى االتف ــي ال ــور حســن روحان الدكت
ــة  ــر الســبعة الصــادرة لغاي ــران ودول مجموعــة '5+1' والتقاري اي
االن عــن الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة المؤكــدة اللتــزام 

ايــران وقــال، انــه تــم التاكيــد فــي جميــع هــذه التقاريــر الســبعة 
بــان طهــران كانــت ملتزمــة بتعهداتهــا تمامــا، لــذا لــو نقضــت 
اميــركا تعهدهــا فــان كل االضــرار والمســؤوليات ســتكون علــى 
ــا  ــة بتعهداته ــة ملتزم ــران دول ــان اي ــك ب ــا وســيثبت ذل عاتقه
وان اميــركا ال يمكــن الحــد الوثــوق بهــا، النــه مــن الممكــن ان 
يتــم ابــرام اتفــاق يومــا مــا ومــع مجــيء حكومــة جديــدة يتــم 

نقــض جميــع مــا تــم االتفــاق بشــانه.
واضــاف الرئيــس روحانــي خــالل لقائــه عــددا مــن مدراء 
ــورك،  ــي نيوي ــة ف ــار مراســلي وســائل االعــالم االميركي وكب
قائــاًل: بنــاءا علــى ذلــك لــو حــدث اي شــيء فــي الموضــوع 
النــووي فــان ايــران هــي المنتصــرة، وبطبيعــة الحــال لــو 
خرجــت اميــركا ســتتضرر ولــو بقيــت فانهــا ســتنتفع، ونحــن 

ــي االســتمرار  ــا ف ــكل الظــروف وال مشــكلة لن مســتعدون ل
ــى  ــا فمعن ــن تعهده ــركا م ــت امي ــو تنصل ــن ل ــا ولك بطريقن
ذلــك ان هــذا التعهــد يواجــة مشــكلة مــا ومــن المحتمــل فــي 

هــذه الظــروف ان تختــار ايــران طريقــا اخــر.
ــي حــال انســحابها  ــا باهظــا ف ــركا ســتدفع ثمن ــال، ان امي وق
مــن االتفــاق النــووي مؤكــدا بذلــك ان فقــدان وثــوق االخريــن بهــا 
ــل هــذه  ــي مث ــذا المجــال، فف ــي ه ــه ف ــد تدفع ــظ ثمــن ق ــو ابه ه
الظــروف اليمكــن الي بلــد ان يثــق بامريــكا او يتحــدث معهــا 
ــر  ــا اكث ــا امضين ــك النن ــة وذل ــة او الدولي ــاكل االقليمي ــول المش ح
مــن عاميــن لمناقشــه كل عبــارة واردة فــي االتفــاق حتــى الوصــول 
الــى التأييــد النهائــي وان تنصــل امريــكا مــن ذلــك ســيفقدها ثقــة 

ــن. االخري


