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خبير: اقتصاد دبي يذوب مثل قطعة الثلج في يوم صيف حار

النظام السعودي يصدر احكاما باالعدام 
على شابين وسجن آخر بال تهم

تســتهدف  التــي  أحكامهــا  مسلســل  ضمــن 
ــدرت  ــف أص ــي القطي ــرقية ف ــة الش ــي المنطق أهال
الريــاض،  فــي  المتخصصــة  الجزائيــة  المحكمــة 
حكــم »القتــل تعزيــرًا« علــى شــابين مــن شــرق 
الســعودية، وحكمــت المحكمــة علــى شــاب ثالــث 

بالســجن 23 عامــًا.
أن  القطيــف  فــي  أهليــة  مصــادر  وذكــرت 
المحكمــة لــم تذكــر التهــم الموجهــة إلــى الشــبان 

الثالثــة.
أصــدرت  فقــد  مسلســلها  حلقــات  فمــن 
الريــاض  فــي  المتخصصــة  الجزائيــة  المحكمــة 
حكمــًا بالســجن علــى مواطــن مــن القطيــف لمــدة 
ــُة  ــت المحكم ــي، ووجه ــباط الماض ــي ش ــًا ف 20 عام
إلــى المواطــن تُهمــًا عــدة تمّثلــت بـــ »الخــروِج على 
ولــيّ األمــر«، و«الســعي إلــى اإلفســاد«، و«اإلخــالل 
باألمــن«، و«المشــاركة« فــي التجمعــات المثيــرة 
ألعمــال الشــغب فــي محافظــة القطيــف«، بحســب 

ــة. ــم المحكم زع
عليــه  المدّعــى  تعزيــر  المحكمــة  وقــررت 
ــفِر  ــن الس ــه م ــررت منع ــا ق ــًا، كم ــجِن 20 عام بالس
خــارج البــالد مــدة مماثلــة لســجنه اعتبــارًا مــن 

تاريــِخ خروجــه منــه.

خالل لقائه أمير عبد اللهيان..

السفير الروسي لدى طهران: إيران 
حليف مهم لروسيا

الروســي  الســفير  أكــد  فــارس:-  طهــران- 
الجمهوريــة  ان  جاغاريــان'،  'لــوان  طهــران  لــدى 
اإلســالمية، حليــف مهــم لروســيا قائــال ان، 'طهــران 
تتمتــع بمكانــة هامــة ومتميــزة فــي إطــار السياســية 

الخارجيــة لموســكو'.
وأضــاف لــوان جاغاريــان الثالثــاء، خــالل لقائــه 
الشــورى  مجلــس  لرئيــس  الخــاص  المســاعد 
ــان'،  ــد اللهي ــر عب ــة 'أمي اإلســالمي للشــؤون الدولي
ــي  ــب ف ــن تص ــن البلدي ــازة بي ــات الممت 'ان العالق
واإلســتقرار  الســالم  وتعزيــز  المنطقــة  مصلحــة 
الدولييــن وتحبــط  الممارســات األحاديــة ألميــركا'.

اإليرانيــة،  اإلســالمية  الجمهوريــة  ان  وقــال 
حليــف مهــم لروســيا مؤكــدا 'ان طهــران طالمــا 
كانــت لهــا مكانــة هامــة ومتميــزة فــي سياســية 

الخارجيــة'. موســكو 

مشيرا الى البيان الختامي إلجتماع فيينا..

عراقجي: ايران وشركاؤها اكدا على التخلي الكامل عن عملة الدوالر في تعامالتهم

خاتمي: ايران لن تتراجع أبداً عن قضية فلسطين

العميد صباحي فرد: الشهداء ضحوا بأرواحهم لتبقى 
ايران بمأمن من األعداء

بعد مقتل13 راكبًا وإصابة آخرين..

رئيس الجمهورية يوعز بمتابعة حادث اصطدام صهريج وقود بحافلة ركاب في سنندج

العميد غيب برور: تهديدات االعداء تتمثل اليوم 
في الحرب النفسية واالقتصادية

ــة االســالمية، ان النصــر  ــة المســتضعفين فــي الجمهوري طهــران- فــارس:- أكــد رئيــس منظمــة تعبئ
ــدات  ــم التهدي ــق اال مــن صمي ال يتحق
الحــرب  فــي  اليــوم  تتمثــل  التــي 

واالقتصاديــة. النفســية 
وفــي ملتقــى بشــأن نهــج اإلمــام 
الخمينــي )رض(، قــال العميــد غــالم 
الوقــت  فــي  بــرور:  غيــب  حســين 
الحاضــر تمــر الثــورة بظــروف حساســة، 
ــا  ــي عامه ــورة ف ــة تجــاوز الث وان صعوب

األربعيــن بلغــت ذروتهــا.
باالســتقامة  تحلينــا  اذا  وأضــاف: 
ولــم نشــك فــي قدراتنــا، فمــن المؤكــد ســيكون النصــر اإللهــي حليفنــا، فالفتــح قريــب، ويمكننــا ان نحــول 
تهديــدات االعتــداء الــى فــرص.. والنصــر ال يتحقــق اال مــن صميــم التهديــدات.. وهــذه التهديــدات اليــوم 

ــة. ــرب االقتصادي ــية والح ــرب النفس ــن؛ الح ــي مجالي ــت ف تضاعف
ــوا باالســتقامة، ومــن المقــرر  ــا الطلبــة الجامعييــن: عليكــم ان تتحل وتابــع العميــد غيــب بــرور مخاطب
ــره الحــرب النفســية  ــا تثي ــا لم ــي المســتقبل.. وخالف ــد ف ــدراء البل ــدروب، وتصبحــوا م ــح ال ــوا بفت ان تقوم
لالعــداء، فــإن الشــعب لــم يبتعــد عــن الثــورة، فهــذا الشــعب يــزداد كل يــوم تمســكا بهــذه الثــورة، وعليكــم 

انتــم الطلبــة ان تزيــدوا نشــاطاتكم فــي الشــبكات االجتماعيــة.
وأوضــح: ان التهديــد الثانــي اليــوم، يتمثــل فــي التهديــد االقتصــادي، والــذي يبــرز فــي ثالثــة مجــاالت؛ 

النفــط والعملــة الصعبــة وتهريــب الســلع.
وبشــأن التهديــد النفطــي، بيّــن العميــد غيــب بــرور اننــا بحمــد اهلل اتخذنــا خطــوات جيــدة فــي هــذا 
المجــال، وقــد انحســر اعتمادنــا علــى النفــط، لكــن مازالــت بعــض مــوارد البــالد تعتمــد علــى النفــط، ولكننــا فــي 
ــا. القــوات المســلحة نســاند الشــعب، واذا قلنــا اننــا ســنمنع صــادرات النفــط، فــإذا تطلــب االمــر ســنفي بوعدن
ــي،  ــى االقتصــاد االيران ــة ال ــة قوي ــب وجــه ضرب ــرور، ان التهري ــب ب ــد غي ــال العمي ــب، ق وبشــأن التهري
وتعتبــر إرشــادات قائــد الثــورة، العــالج الشــافي لــه.. كمــا ان اعــداء الثــورة االســالمية بصــدد إســقاط قيمــة 
العملــة الوطنيــة مــن خــالل حــرب العملــة الصعبــة، وإذا تصــدت الســلطة القضائيــة مــع المخالفيــن بشــدة 

أكثــر، فمــن المؤكــد ســيكون ذلــك رادعــا.
وفــي جانــب آخــر مــن حديثــه، قــال العميــد غيــب بــرور: لدينــا اليــوم عــدة جبهــات للمقاومــة، فالثــورة 
االســالمية تمكنــت مــن النمــو فــي رقعــة جغرافيــة محــدودة، وقــد توصــل العــدو الــى هــذه النتيجــة بأنــه 
ــا نحــن ان  ــا مــن الداخــل.. وعلين ــرر ان يفرغه ــك ق ــة العســكرية، لذل ــران مــن الناحي ــه مواجهــة اي ال يمكن

نتحــدث مــع العــدو بمنطــق القــوي.. فــال ينبغــي ان نخشــى مــن العــدو.

قاضي عسكر: ظروف حجاجنا خالل الموسم 
المقبل ستكون افضل من السابق

طهــران- فــارس:- اعتبــر المشــرف علــى بعثــة 
الحــج االيرانيــة ومنــدوب قائــد الثــورة علــي قاضــي 
عســكر ظــروف الحجــاج االيرانييــن خــالل الموســم 

المقبــل ســتكون افضــل مــن العــام الماضــي.
وقــال قاضــي عســكر، فــي كلمــة القاهــا خــالل 
ــارة ومســؤولي  ــة الحــج والزي ــدراء منظم ــى م ملتق
قوافــل الحــج امــس االربعــاء، ان مقدمــات ايفــاد 
الحجــاج قــد تــم التمهيــد لهــا وتتصــف النشــاطات 
الجاريــة فــي هــذا المجــال بالهــدوء وان ظــروف 
العــام  مــن  افضــل  ســتكون  المقبــل  الموســم 

الســابق بفضــل جهــود المســؤولين.  
ووصــف قضيــة توفيــر العملــة االجنبيــة للحجاج 
بأنهــا اصبحــت ذريعــة لبعــض المناوئيــن خــالل 
االيــام االخيــرة، موضحــا ان تركيــز وســائل االعــالم 
االجنبيــة عليهــا يعــزز الشــعور بــأن عناصــر خارجيــة 

تتدخــل بهــدف تأجيجهــا.
لجنــة   25 مــن  اكثــر  نشــاطات  الــى  واشــار 
لتحديــد المشــاكل فــي موســم الحــج الســابق، 
داعيــا المســؤولين الــى العمــل بجــد مــن اجــل عــدم 

تكــرار االخطــاء الســابقة.

نافيًا استجواب الرئيس روحاني..

عارف يؤكد احتمال توجيه سؤال الى رئيس الجمهورية
طهران-مهــر:- لــوح رئيــس كتلــة "أميــد" النيابيــة محمــد رضــا عــارف بتوجيــه ســؤال الــى رئيــس الجمهوريــة فــي 
المســتقبل نافيــًا احتمــال طــرح مســألة اســتجواب او عــزل الرئيــس االيرانــي مــن قبــل كتلتــه فــي مجلــس الشــورى االســالمي.

وقــال عــارف امــس االربعــاء فــي مؤتمــر صحفــي انــه وفقــا للدســتور يجــب ان تتجــه البــالد نحــو تقويــة 
دور األحــزاب المســؤولة وهنــاك اجمــاع داخلــي علــى ضــرورة التحــزب مؤكــدا علــى حقــوق نــواب مجلــس 

الشــورى االســالمي البــداء الــرأي فــي جميــع شــؤون البــالد.
وبشــان بعــض المزاعــم حــول دعــم كتلــة "أميــد" النيابيــة لمشــروع عــزل رئيــس الجمهوريــة قــال عارف: 
موقفنــا مــن الحكومــة واضحــة تمامــا وال نــرى ضــرورة الصــدار بيــان او اتخــاذ موقــف رســمي، موقفنــا هــو 

دعــم الحكومــة الــى جانــب توجيــه النقــد البنــاء لهــا.
وشــدد رئيــس كتلــة "أميــد" فــي مجلــس الشــورى االســالمي علــى ان توجيــه الســؤال الــى رئيــس 
ــي  ــل هــذا المشــروع ف ــدرج مث ــًا ال ين ــه حالي ــواب البرلمــان اال وان ــوق ن ــة او اســتجوابه مــن حق الجمهوري
ــًا طــرح  ــة نافي ــس الجمهوري ــى رئي ــه اســئلة ال ــال توجي ــى احتم ــة مشــيرا ال ــل النيابي ــال الكت جــدول اعم

ــه.  مســألة اســتجوابه او عزل

ــع »ميــر محمــد علــي خــان« اقتصــاد  وصــف الخبيــر ورجــل األعمــال المطل
دبــي بأنــه يــذوب مثــل قطعــة الثلــج فــي يــوم صيــف حــار علــى شــاطئ جميــرا 

)أحــد أحيــاء دبــي(.
وقــال »خــان« فــي مقــال لــه علــى موقــع »مــودرن دبلوماســي« إن »اقتصــاد 
دبــي بــدأ ينهــار هــذا العــام كمــا كان يتوقــع، بســبب المبــدأ الــذي طالمــا اســتند 

إليــه ذلــك االقتصــاد )أنــا مديــن لــك وســأدفع الحقــا(«.
واعتبــر أن هــذه الكلمــات تترجــم بكتابــة شــيكات مؤجلــة الدفــع، مضيفــا: »ال 
أحــد يســألك قبــل أن يبتســم ويأخــذ منــك الشــيك مــاذا ســيحدث بعــد 8 أشــهر 

إذا انهــارت أعمالــك أو وقعــت فــي أزمــة ســيولة، وكيــف ستســدد هــذا الشــيك«.

وتابــع: »هــذا الــذي يأخــذ منــك الشــيك -وهــو فــي األغلــب رجــل أعمــال زميــل- 
يقــوم بــدوره بكتابــة شــيك آخــر إلــى دائــن آخــر علــى أســاس أنــك ستســدد لــه في 

الموعــد المحــدد، وهكــذا تتضاعــف الشــيكات وتتضاعــف الوعود«.
وتســاءل »خــان«: »كيــف يتســنى القتصــاد أن يتطــور ويســتمر بهــذا المبدأ؟ 
فــإذا تخلــف رجــل أعمــال واحــد عــن الســداد فــإن السلســلة بأكملها ستتفســخ«.

ورأى الكاتــب أن هــذا العــدد الضخــم مــن الشــيكات المرتجعــة ينــذر بكارثــة 
ــكات هــؤالء المدينيــن،  ســتواجهها الســلطات بــدون إمــكان الرجــوع إلــى ممتل
ألن أغلبهــم يفــر مــن اإلمــارة بــال عــودة، وفقــا لتحليــل الكاتــب ألعــداد خطــوط 

الهواتــف الملغــاة وأعــداد األطفــال المغادريــن للمــدارس.

ــة  ــس الجمهوري ــز رئي ــا:- اوع طهران-ارن
الــى  روحانــي  حســن  االســالم  حجــة 
المســئولين بمحافظــه كردســتان ، بمتابعــه 
حــادث اصطــدام صهريــج وقــود بحافلــة ركاب 
فــي مدينــة ســنندج واتخــاذ كافــة االجــراءات 
الضحايــا  اســر  آالم  لتخفيــف  الالزمــة 

الكريمــة.
فــي  الجمهوريــة  رئيــس  اعــرب  قــد 
المناســبه  بهــذه  وجههــا  تعزيــه  رســالة 
الضحايــا  لعوائــل  ومواســاته  تعازيــه  عــن 
ومتمنيــا الشــفاء العاجــل للجرحــى موكــدا 
ــى المســئولين فــي محافظــة كردســتان  عل
لمتابعــة الحــادث بدقــة واتخــاذ االجــراءات 

ــف آالم  ــة لتخفي الالزم
الكريمــة. االســر 

وقــع  انــه  يذكــر 
ــاء  ــس األربع ــاح أم صب
اصطــدام  حــادث 
يحمــل  صهريــج 
ركاب  بحافلــة  الوقــود 
ســنندج  مدينــة  فــي 
 11 مصــرع  الــى  أدّى 
وإصابــة ســبعة  راكبــًا 

. يــن خر آ
الحــداد  واعلــن 

ايــام. ثالثــة  لمــدة  المحافظــة  فــي  العــام 
يُذكــر بــأّن مدينــة ســنندج تعــد 500 الــف 
كردســتان  محافظــة  مركــز  وهــي  نســمة 

ــالد. ــرب الب ــة غ ــة الواقع االيراني

طهــران- فــارس:- اكــد 
الرئاســية  الهيئــة  عضــو 
خبــراء  مجلــس  فــي 
القيــادة فــي ايــران آيــة اهلل 
احمــد خاتمــي ان طهــران 
عــن  أبــدًا  تتراجــع  لــن 

فلســطين. قضيــة 
آيــة اهلل احمــد  وقــال 
خاتمــي، فــي كلمــة القاهــا 
الديــن  علمــاء  بملتقــى 
 / بروجــن  فــي  الشــهداء 
الثالثــاء،  وســط/  مســاء 

ــتطيع  ــا واليس ــة امن ــدان المنطق ــر بل ــران اكث ان اي
االعــداء زعزعــة امنهــا بفضــل جهــود وتضحيــات 

االمنيــة. القــوات 
االنســان،  لحقــوق  اميــركا  بانتهــاكات  ونــدد 
ــا لالنســانية حيــث يقتــل  ــرا انهــا التقيــم وزن معتب
مواطنوهــا الســود برصــاص رجــال الشــرطة دون 

اكتــراث. اي 
ووصــف خاتمــي اميــركا بانهــا راعيــة االرهابيين 
و«قــد صــرح ترامــب فــي حمالتــه االنتخابيــة ان 
منافســته هيــالري كلينتــون هــي التــي صنعــت 

داعــش«.
وقــال ان االرهابييــن فــي ســوريا صنيعــة اميــركا 
ويمارســون قتــل المســلمين بــدوالرات الســعودية 
وجــود  اليطيقــون  انهــم  بصراحــة  اعلنــوا  وقــد 

حكومــة اســالمية.
ونــوه الــى ان اميــركا قــد انفقــت 7 تريليــون 
دوالر فــي العــراق اال انــه بــات حليفــا اليــران وصــرح 
ــد انــه اليتخلــى عــن  رئيــس الــوزراء فــي هــذا البل

ــا. ــة معه اواصــر الصداق

ونــوه الــى ان االعــداء اعــدوا مخططــا خاصــة 
اهلل  وانصــار حــزب  المقاومــة  تيــار  ان  اال  للبنــان 

حققــوا االنتصــار فــي االنتخابــات االخيــرة.
ووصــف خاتمــي الكيــان الصهيونــي بمثابــة 
ان  موضحــا  المنطقــة،  فــي  واوروبــا  اميــركا  ذراع 
حــزب اهلل حليــف اليــران وقــد اعلــن بصراحــة انــه 
اذا حــاول الكيــان الصهيونــي النيــل مــن ايــران فانــه 

ــاد. ــى رم ــب ال ــل ابي ســيحول ت
ووصــف قــوة ايــران الصاروخيــة بمثابــة الورقــة 
الرابحــة للبــالد وانهــا تكتســب االهميــة للغايــة 
ويريــد االعــداء لتحديدهــا بنحــو 600 كيلومتــر فقــط.
باســتمرار  خططــت  اميــركا  ان  الــى  ونــوه 
الســقاط النظــام االســالمي فــي ايــران اال انهــا لــم 
تصــرح علنــا بذلــك فيما اعلنــت الحكومــة االميركية 

ــقاطه. ــن اس ــام اليمك ــذا النظ ــة ان ه الحالي
ونــوه الــى ان االعــداء يخططــون لبــث اليــأس 
وااليحــاء بــان الديــن اليمتلــك الكفــاءة فــي ادارة 
»واليــة  لتقويــض  يتآمــرون  كمــا  البــالد  شــؤون 
الفقيــه« وعلمــاء الديــن وفصــل الشــعب عــن نظــام 

الحكــم عبــر ممارســة الضغــوط االقتصاديــة.

طهــران- فــارس:- أكــد قائــد مقــر »خاتم االنبيــاء)ص(« 
للدفــاع الجــوي فــي الجمهوريــة االســالمية، العميــد علــي 
رضــا صباحــي فــرد امــس األربعــاء، أن الشــهداء ضحــوا 

بأرواحهــم لتبقــى ايــران بمأمــن مــن األعــداء.
منطقــة  بتفقــد  فــرد،  العميــد صباحــي  وقــام 
ــن  ــع ع ــالد، واطل ــوب شــرق الب ــوي جن ــاع الج الدف
كثــب علــى وضــع الكــوادر االنســانية والمعــدات 

فيهــا. والتجهيــزات 
بعــد ذلــك توجــه العميــد صباحــي فــرد الــى 
مدينــة بنــدر عبــاس، وزار منــزل اثنيــن من الشــهداء 
المدافعيــن عــن مراقــد اهــل البيــت عليهــم الســالم، 
الشــهيدين،  هذيــن  عائلتــي  مــع  لقائــه  ولــدى 
بالشــهداء، ألنهــم  نفخــر  ان  علينــا جميعــا  قــال: 
ــران  ــى اي ــم لتبق ــة، وضحــوا بأرواحه صمــدوا ببطول

االســالمية بمأمــن عــن ضربــات األعــداء.

والشــهداء  المقاتليــن  تضحيــات  ان  وصــرح: 
خــارج  فــي  المقدســة،  المراقــد  عــن  المدافعيــن 
الحــدود، أدت الــى إحبــاط النوايــا الســيئة إزاء البالد، 

والقضــاء علــى مؤامــرات األعــداء فــي مهدهــا.
كمــا تفقــد قائــد مقــر »خاتــم االنبيــاء)ص(« 
للدفــاع الجــوي، مجموعــة الدفــاع الجــوي فــي مينــاء 

ــران. ــوب اي »لنكــه« جن

ــة  ــر الخارجي ــر:- صــرح مســاعد وزي طهران-مه
للشــؤون السياســية عبــاس عراقجــي أن مــن أهــم 
ــة  ــر للجن النقــاط التــي أفضــى بهــا االجتمــاع االخي
االتفــاق النــووي المشــتركة بفيينــا هــو التخلــي 
عــن عملــة الــدوالر فــي جميــع المعامــالت بيــن 
ايــران وشــركائها االقتصادييــن، كمــا أعتبــر أن هــذا 
اإلجتمــاع عكــس عزلــة واشــنطن وقــدرة إيــران فــي 

ــي. ــد الدول ــى الصعي ــا عل طــرح وفــرض مطالبه
ان  تلفزيونــي  لقــاء  واعتبــر عراقجــي خــالل 
االجتمــاع االخيــر للجنــة االتفــاق النــووي المشــتركة 
بفيينــا عــرض العزلــة االميركيــة، قائــال: أن البيــان 
الــدول  ارادة  التعبيــر عــن  الصــادر كان قويــا فــي 
المشــترك،  العمــل  خطــة  إتفاقيــة  فــي  االعضــاء 
هــذه  لتبديــد  واشــنطن  سياســات  لمواجهــة 
نقــاط  علــى  يحتــوي  كان  انــه  كمــا  االتفاقيــة، 
ملحوظــة تعكــس قــدرة الجمهوريــة االســالمية فــي 

مطالبهــا  وفــرض  طــرح 
الدولــي. الصعيــد  علــى 

أنــه  عراقجــي  وقــال 
االجتمــاع  هــذا  خــالل 
ــول  ــة حل ــت مجموع ُطرح
فــي  عمالنيــة  وتدابيــر 
المصرفيــة  المجــاالت 
عليهــا  أكــد  والنفطيــة، 
الخارجيــة  وزراء  جميــع 
فــي  المشــاركين 
ضمــن  مــن  االجتمــاع، 
هــذه التدابيــر هــو التخلــي 

عــن عملــة الــدوالر فــي جميــع معامــالت ايــران مــع 
شــركائها االقتصادييــن، معتبــرا يجــب أن يتــم ذلــك 

ممكــن. وقــت  أســرع  فــي  و  دقيــق  بشــكل 
وأشــار رئيــس الفريــق المفــاوض فــي اجتمــاع 
االتفــاق  الموقعــة علــى  الــدول  أن  الــى   ،1+4 دول 
النــووي أكــدت علــى التزامهــا بهــذا االتفــاق وتطبيــق 
مــا ينــص بــه بشــكل كامــل ومؤثــر، ســيما فــي 

ــران.. ــى اي ــات المفروضــة عل ــع العقوب ســياق رف
وتابــع أن مــن اهــم المواضيــع التــي تمــت االشــاره 
ــدول  ــزام ال ــى الت ــد عل ــاع هــو التأكي ــا خــالل االجتم اليه
المعنيــة بعهودهــا تجــاه ايــران فــي مختلــف المجــاالت..

وقــال مســاعد وزيــر الخارجيــة ، أن مــن البنــود 
التــي ينــص عليهــا البيــان الختامــي إلجتمــاع الدول 
العضــوة فــي اتفاقيــة خطــة العمــل المشــترك هــو؛ 
وتقديــم  الصــادرات؛  وإئتمــان  االســتثمار  ضمــان 
ــن الذيــن  ــال لالعبيــن االقتصاديي دعــم واضــح وفع
لهــم عالقــات تجاريــة مــع ايــران، ســواء إن كانــت 
شــركات كبيــرة أم صغيــرة؛ وتشــجيع المســتثمرين 

الالعبيــن  ودعــم  ايــران  فــي  لإلســتثمار 
االقتصادييــن فــي مجــال االســتثمار وغيــره مــن 
ــة التــي تتــم مباشــرة  ــة والمالي النشــاطات التجاري

مــع ايــران أو بجهــات ذات صلــة بإيــران.
القطــاع  فــي  االخصائييــن  تجميــع  أن  وتابــع 
الخــاص والحكومــي مــن خــالل خلــق وتعزيــز اللجــان 
والمســتثمرين  التجــار  المشــتركة ودعــم  التجاريــة 
فــي ايــران وتوفيــر الدعــم للشــركات التــي تتعامــل 
ــات واشــنطن  ــات عقوب ــن تبع ــا م ــران وحمايته ــع اي م
الخارجــة عــن نطــاق حدودهــا، كانــت ضمــن اإللتزامات 

ــور. ــاع المذك ــان االجتم ــا بي ــد عليه ــي أك الت
باإلتصــاالت  عراقجــي  نــوّه  الختــام  وفــي 
والجانــب  ايــران  بيــن  الجاريــة  والمناقشــات 
االوروبــي والروســي والصينــي، واالجتماعــات التــي 
تجــري علــى مختلــف المســتويات، مــن أجــل إيجاد 
ــول واإلســتمرار فــي خطــة العمــل المشــترك،  الحل
مؤكــدا فــي حــال ان لــم يتــم تنفيــذ مطالــب إيــران، 
فــإن الجمهوريــة االســالمية بدورهــا تمتلــك آلياتهــا 

الخاصــة لمواجهــة الظــروف المحتملــة.

طهران ـ موسكو ـ بكين ستلجم ترامب
ال يخفــى علــى المتتبــع للشــان االيرانــي بــان العالقــات الروســية ـ االيرانيــة خاصــة خــالل 
الســنوات االخيــرة قطعــت اشــواطا كبيــرة يمكــن وصفهــا باالســتراتيجية وفــي اكثــر المجــاالت 
لمــا شــهدته مــن تنســيق وتعــاون جــاد ســواء فــي العالقــات البينيــة او علــى الصعيــد الدولــي 
او فــي االمــم المتحــدة او فــي االتفــاق النــووي او فــي محاربــة االرهــاب فــي ســوريا الــذي كان 

النمــوذج االبــرز لمثــل هــذا التعــاون الناجــح.
فالمهمــة الخاصــة التــي يقــوم بهــا حاليــا الدكتــور واليتــي الدبلوماســي  العريــق ومستشــار 
ــز  ــة الــى موســكو تأتــي فــي ســياق تعزي ــورة االمــام الخامنئــي فــي الشــؤون الدولي ــد الث قائ
هــذه العالقــات وتعتبــر نقطــة تحــول فــي مســارها خاصــة وانــه يحمــل رســالة مشــتركة مــن 
القائــد الخامنئــي ورئيــس الجمهوريــة الــى الرئيــس بوتيــن مــع مــا يتميــز بــه بانــه المبعــوث 
الخــاص والرابــط بيــن القائــد والرئيــس بوتيــن وهــذا مــا يضفــي اهميــة واهتمــام الثــار ونتائــج 

هــذه الزيــارة.
وال شــك والريــب ان مهمــة الدكتــور واليتــي لــن تتوقــف علــى موســكو فقــط بــل ســتليها 
زيــارة مشــابهة لبكيــن الن مهمتــه هــي فــي الواقــع مهمــة اســتراتيجية بالتاكيــد وفــي زمــن 
اســتراتيجي الفــت كان يتطلــب مزيــدا مــن التفاهمــات والمشــاورات بيــن الطرفيــن خاصــة ان 
ــادل وجهــات النظــر حولهــا  الســاحة الدوليــة واالقليميــة تشــهد تطــورات هامــة تســتدعي تب
وهــي تســبق اللقــاء المرتقــب بيــن بوتيــن وترامــب ومــا يــدور فيــه مناقشــات حيــث ســتكون 
اليــران حصــة االســد  فيهــا اضافــة الــى الســاحة الســورية الحساســة والســاخنة المهمــة 
للطرفيــن فــي الحفــاظ علــى اســتقالل ســوريا وســيادتها لــذا يجــب علــى طهــران وموســكو 
التاكيــد بــان مــن يبــت فــي مصيــر بقــاء حــزب اهلل او مستشــارين االيرانييــن فــي ســورية هــي 
دمشــق حصــرا النــه قــرار ســيادي وبيــد قيادتهــا الحكيمــة المتمثلــة بالرئيــس االســد الرئيــس 

الشــرعي، وال تخضــع الــى ايــة مســاومات دوليــة نقطــة علــى الســطر.
ــرات او ادلــب تتطلــب  ــرق الف ــي ش ــواء كان ف ــا س ــد درع ــر والهــام ان مــا بع ــر االخ واالم
مزيــدا مــن التنســيق والتعــاون بيــن موســكو وطهــران ودمشــق لتحريــر هــذه المناطــق وخــروج 
القــوات االجنبيــة التــي دخلــت دون اذن شــرعي مــن الدولــة الســورية تحــت يافطــات وذرائــع 

مزيفــة وتعتبــر قــوات محتلــة وهــذا االمــر ال نقــاش عليــه وفقــا للقوانيــن واالعــراف الدوليــة.
ــران  ــن طه ــات بي ــب المحادث ــي صل ــت ايضــا ف ــام المشــترك كان ــا ذات االهتم ــا القضاي ام
وموســكو ومنهــا العقوبــات االميركيــة التــي ســتنفذها اميــركا فــي تشــرين الثانــي ضــد ايــران 
وهــي مســألة تعانــي منهــا  موســكو ايضــا لذلــك يتطلــب مــن الطرفين وضــع االليات المناســبة 
الفشــال هــذه العقوبــات ومواجهــة الغطرســة االميركيــة المنافيــة للقوانيــن واالعــراف الدوليــة؛ 
امــا الحفــاظ علــى الســقف الــذي توصلــت اليــه اوبــك بالتنســيق مــع موســكو للحفــاظ علــى 
اســعار النفــط وكذلــك تهديــد االميركــي  بتصفيــر صــادرات النفــط االيرانيــة والتهديــد المضــاد 
ــارات  ــى انهي ــؤدي ال ــرة ت ــات خطي ــن تداعي ــك م ــن ذل ــم ع ــا ينج ــز وم ــق هرم ــالق مضي باغ
اقتصاديــة فــي العالــم، ســتكونان بالطبــع مــدار نقــاش الطرفيــن للوصــول الــى نتائــج مرضيــة 
ــه  ــي ل ــوازن العالم ــظ الت ــة وحف ــات الدولي ــاء العالق ــك الن، بن ــي بذل ــرف االميرك ــام الط الفه
ــد القــوي  ــات يري ــه وقواعــده واســاليبه واطــره السياســية وليــس مجــرد امزجــه او تمني اصول
المتهــك والمتهــور مثــل ترامــب فرضهــا علــى االخريــن دون ان يقيــم اي وزن لحقوقهــم 

ــة. ــة واالنســانية التــي تكفلتهــا الشــرائع الســماوية واالرضي الشــرعية والقانوني
واذا مــا اســتمر ترامــب الهــارب للتــو مــن قانــون الغــاب علــى نهجــه المتوحــش فــي 
ضــرب القوانيــن واالتفاقيــات الدوليــة وعــدم االكتــراث للــرأي العــام العالمــي واالقليمــي وحتــى 
ــى الشــعب االميركــي ومؤسســاته  ــان الطامــة الكبــرى ســتنتظر اميــركا اوال وعل االميركــي ف

ــة. ــة الهاوي ــركا الــى حاف ــع امي ــه قبــل ان يدف ــة ان تتصــدى ل القانوني


