
2 شؤون محلية

األخبار القصيرة

الثالثاء 27 صفر، 1440 هـ ق 15 آبان 1397 هـ ش، 6 تشرين الثاني 2018مالعدد )9988( السنة التاسعة والثالثون

طهران وبرازيليا تبحثان القضايا ذات االهتمام المشترك
طهران-مهــر:- التقــى المســاعد الخــاص لرئيــس مجلــس الشــورى اإلســالمي حســين أميــر عبــد 
اللهيــان امــس االثنيــن ، مــع الســفير البرازيلــي لــدى طهــران "رودريغــو دي أزردوســتانتوس وبحــث معــه 

القضايــا ذات االهتمــام المشــترك.

إيران تشارك في معرض لندن الدولي للسياحة
ــس  ــي' ام ــفر العالم ــوق الس ــن 'س ــع والثالثي ــي التاس ــياحة الدول ــرض الس ــدأ مع ــا:- ب  لندن-إرن
اإلثنيــن أعمالــه فــي لنــدن بحضــور القائميــن علــى الســياحة بمــا فــي ذلــك عــدد مــن شــركات 

الســياحة اإليرانيــة ومســؤولين حكومييــن.

فيلم ايراني يفوز بجائزة أفضل إخراج في مهرجان ساوثهامبتون
طهــران- إرنــا:- فــاز فيلــم الرســوم المتحركــة االيرانــي الــذي يحمــل عنــوان 'األفــق الخــاوي' مــن 
إخــراج 'علــي زارع قنــات نــوي'، بجائــزة أفضــل إخــراج فــي مهرجــان مدينــة ســاوثهامبتون البريطانيــة.

السعودية تمنع الفلسطينيين 
من تأشيرات الحج والعمرة

حلقــة ضغــط ســعودية جديــدة علــى األردن ال يمكــن 
قراءتهــا إال سياســيًا، ومفاجــأة كشــف عنهــا عمليــًا رئيــس 
لجنــة فلســطين فــي البرلمــان األردنــي المحامــي »يحيــى 
الســعود«، عندمــا وجّــه مناشــدة علنيــة للملــك الســعودي 
بشــأن إلغــاء قــرار يقضــي بـــ »منــع الفلســطينيين فــي 
األراضــي المحتلــة عــام 1948 وفلســطينيي قطــاع غــزة مــن 

الحصــول علــى تأشــيرات حــج والعمــرة«.
ــمّ  ــن ت ــل، لك ــم يُعّل ــك الســعودي ل ــرار المل ق
والمقدســات  والشــؤون  األوقــاف  وزارة  إبــالغ 
ــن  ــلة م ــة مرس ــر برقي ــه عب ــة ب ــالمية األردني اإلس
إجــراء  إتخــاذ  مفادهــا  الســعودية،  نظيرتهــا  قبــل 
جديــد يلغــي تقليــدًا يُعمــل بــه منــذ عــام 1978.
األردنييــن  يُبلــغ  الجديــد  الســعودي  اإلجــراء 
فجــأة بــأن المملكــة الســعودية لــن تســتقبل بعــد 
اآلن أيــًا مــن الحجــاج مــن فلســطينيي األراضــي 
المحتلــة عــام 48 وقطــاع غــزة إال فــي حــال حصولهــم 
ــى رقــم وطنــي أردنــي!، وتســبب القــرار بصدمــة  عل
البعــد  فــي  داللتــه  ألن  عمّــان  فــي  سياســية 
السياســي تحديــدًا حساســة وخطيــرة وغيــر مبــررة.

ــاء  ــيرات أعض ــب تفس ــي، حس ــه يعن ــرار نفس الق
فــي البرلمــان األردنــي ممارســة المزيــد مــن الضغــوط 
علــى نحــو مليــون فلســطيني فــي األراضــي المحتلــة 
كيــان  نهائيــًا مضايقــات  تخــدم  وبصــورة  عــام 1948 

اإلحتــالل اإلســرائيلي لهــؤالء الفلســطينيين.

ادانات عراقية لجريمة استهداف اتباع 
اهل البيت في نيجيريا

عبــرت اوســاط سياســية ودينيــة عراقيــة عــن 
اســتهجانها الشــديد لعمليــات اســتهداف اتبــاع اهــل 
البيــت عليهــم الســالم فــي نيجيريــا، معتبريــن اياهــا 
المتعلقــة  الدوليــة  المواثيــق  لــكل  انتهــاكا صارخــا 

ــر. ــة التعبي ــرام حري ــوق االنســان واحت بحق
ــه بهــذا الشــأن، اســتنكر رئيــس  ــان ل وفــي بي
الشــيخ  العراقــي  االســالمي  االعلــى  المجلــس 
همــام حمــودي، التعامــل الدمــوي الســيء لحكومــة 
نيجيريــا مــع اتبــاع اهــل البيــت عليهــم الســالم 
واصفــا  الحســينية،  الشــعائر  إقامتهــم  خــالل 
االعتــداءات االخيــرة بالشــبيهة لمــا كان يقــوم بهــا 

نظــام صــدام ضــد ابنــاء الشــعب العراقــي.
النجــف  جمعــة  امــام  اعــرب  جانبــه،  مــن 
عــن  القبانجــي،  الديــن  الســيد صــدر  االشــرف، 
احتجاجــه علــى الحكومــة النيجيريــة الســتهدافهم 
المســيرة الحســينية فــي نيجيريــا وســقوط شــهداء 
وجرحــى، مبينــا ان هــذا االســتهداف يقــف وراءه 
الفكــر الوهابــي واالمــوال الســعودية، قائــال »نضــم 

صوتنــا مــع الشــعب النيجيــري المظلــوم«.

برلماني: على الخارجية ان ترد بحزم 
على هولندا و الدنمارك

مجلــس  فــي  النائــب  طالــب  طهران-ارنــا:- 
الشــورى االســالمي حجــة االســالم علــي رضــا 
ســليمي الخارجيــة بــرد حــازم تجــاه ممارســات 

ايــران. الدنمــارك ضــد  هولنــدا و 
المفتــوح  االجتمــاع  فــي  ســليمي  طلــب  وجــاء 
للمجلــس امــس االثنيــن فــي اشــارة منــه الــى االحــداث 
االخيــرة فــي هولنــدا و الدنمــارك ضــد ايــران واضــاف ان 
ــادئ الدبلوماســية. ــا المب ــم تحترم ــن ل ــن الدولتي هاتي

فــي  ايــران  اســتدعاء ســفيري  الــى  نــوّه  وفيمــا 
ــتدعاء  ــي باس ــا أال نكتف ــال: علين ــارك ق ــدا و الدنم هولن
الســفيرين الهولنــدي والدنماركــي الــى وزارة الخارجيــة.

ان  قــال  تصريحاتــه  مــن  اخــر  جانــب  وفــي 
اوروبــا كانــت تنــوي فتــح قنــاة ماليــة فــي مهلــة 
ــى  ــك حت ــأت ذل ــا ارج ــد إال انه ــس االح ــت ام انته
الشــتاء المقبــل لذلــك علــى اوروبــا ان تقــوم بتنفيــذ 
وعودهــا علــى وجــه الســرعة الن المماطلــة فــي هذا 
ــا. ــى موقفه المجــال تلقــي بظــالل مــن الشــك عل

ايران اليوم هي اقوى من السابق..

رئيس السلطة القضائية: اميركا شريكة في جميع الجرائم ضد الشعب االيراني

مستقبال المبعوث الروسي الخاص..

شمخاني: ايران وروسيا ستواصالن دعم القوات 
السورية في محاربة االرهاب

مستقبال رئيس لجنة االمن في الدوما الروسي..

الريجاني يدعو الى تعزيز التعاون بين طهران 
وموسكو في مكافحة االرهاب

اكاديمي اميركي: بومبيو يتوسل للحوار مع إيران
نيويــورك- ارنــا:- قــال مديــر 'برنامــج إدارة الحــرب' فــي كليــة الدراســات المتقدمــة بجامعــة جونــز 
هوبكنز'دانيــال ســيرور ، إن التصريحــات المعاديــة لوزيــر الخارجيــة األمريكــي ضــد طهــران، تنــم فــي داخلهــا 

عــن التوســل إلجــراء الحــوار الن الحظــر لــم يؤثــر علــى االقتصــاد اإليرانــي، كمــا أراد البيــت األبيــض.
وقــال  ســيرور امــس االثنيــن : فــي ضــوء االعفــاءات النفطيــة اليــران، يمكــن لطهــران ان تســتمر لبعــض 

الوقــت فــي تصديــر نفطهــا الــى عــدد مــن الــدول.
وأضــاف أنــه علــى الرغــم مــن أنــه ال يمكــن اعتبــار الحظــر غيــر مؤثــر، فــإن الســؤال الرئيســي هــو مــا إذا 
كانــت إيــران قــادرة علــى إدارة هــذا الحظــر وتأثيــره؟ إنطباعــي هــو أن إيــران ســتفعل ذلــك عاجــاًل أم آجــاًل ، 

ألن العقوبــات ســتنهار مــع مــرور الوقــت وســتكون هنــاك طــرق أكثــر فاعليــة لتجاوزهــا.
واشــار األســتاذ فــي الجامعــة األمريكيــة، الــى أحــدث مقــال لوزيــر الخارجيــة األمريكــي، تحــت عنــوان ' مواجهــة 
إيــران' المنشــور علــى موقــع ' فــارن افــرز' ، وأضــاف: مايــك بومبيــو يتوســل للتفــاوض مــع إيــران. المحتــوى الرئيســي 
لهــذه المقالــة هــذه النقطــة. هــذه المقالــة تنــم عــن العدائيــة، لكنهــا تكــرر هــذه النقطــة بضــرورة التفــاوض مــع إيــران.

أميــن  الثــورة،  قائــد  ممثــل  أكــد  طهران-فــارس:- 
ــي شــمخاني ، ان  ــى لالمــن القومــي عل المجلــس االعل
ايــران وروســيا ســتواصالن فــي إطــار التحالــف الموجــود 
دعــم القــوات الســورية فــي محاربــة االرهــاب فضــال عــن 

متابعــة المســارات السياســية بشــكل فاعــل.
ولــدى اســتقباله المبعــوث الخــاص للرئيــس الروســي، 
طهــران  يــزور  الــذي  االثنيــن،  امــس  الفرنتيــف،  الكســاندر 
الطــالع ايــران علــى تفاصيــل اجتمــاع اســطنبول الرباعي، أشــار 

االدميــرال علــي شــمخاني الــى 
ــة االســتراتيجية  ــت الثالث الثواب
التــي تشــكل أســاس التعــاون 
الدفاعــي واالمنــي والسياســي 
فــي  وروســيا  ايــران  بيــن 
ان  وقــال:  الســورية،  االزمــة 
دعــم الحكومــة الشــرعية فــي 
ســوريا والتعــاون مــع هــذا البلــد 
وصيانــة  االرهــاب  لمحاربــة 
ــر  ــراب الســوري وتوفي وحــدة الت
لتحديــد  السياســية  اآلليــات 
قبــل  مــن  البلــد  هــذا  مصيــر 
ــى  ــا ال ــم التوصــل مــن خالله ــي ت الشــعب، هــي االهــداف الت

ســوريا. فــي  والميدانيــة  السياســية  النجاحــات 
ــران  ــن اي ــة بي ــب للغاي ــيق المناس ــاون والتنس ورأى ان التع
التفــوق  إليجــاد  الرئيــس  العامــل  يشــكل  وســوريا  وروســيا 
الميدانــي للجيــش الســوري وهزيمــة االعــداء والمناوئيــن وإيجــاد 
ــة  ــن المتابع ــال ع ــيا وفض ــران وروس ــال: ان اي ــم، وق ــرخ بينه الش
القــوات  دعــم  ســتواصالن  السياســية،  للمســارات  الفاعلــة 
ــار  ــي إط ــاب ف ــة االره ــي محارب ــا ف ــورية وتعزيزه ــلحة الس المس

الموجــود. التحالــف 
البقية على الصفحة7

الســلطة  رئيــس  اعتبــر  طهران-فــارس:- 
ــي الريجانــي، اميــركا  ــة اهلل صــادق آمل ــة آي القضائي
ــت ضــد  ــي ارتكب ــم الت ــع الجرائ ــي جمي شــريكة ف
الشــعب االيرانــي خــالل العقــود الثمانيــة الماضيــة.

واشــار آيــة اهلل آملــي الريجانــي فــي اجتمــاع 
كبــار مســؤولي الجهــاز القضائــي امــس االثنيــن، 
وخاصــة  وعمالئهــا  اميــركا  محــاوالت  فشــل  الــى 
الحــركات الوهابيــة والتكفيريــة ودعاياتهــم المغرضــة 
الحســيني،  االربعيــن  زيــارة  اهميــة  مــن  للتقليــل 
مؤكــدا ان الحركــة المليونيــة التبــاع اهــل البيــت )ع( 
ــوراء  ــداف عاش ــت ان اه ــن اثبت ــيرة االربعي ــي مس ف

مازالــت حيــة، وهــو ماتخشــاه امريــكا واذنابهــا. 
ــة فــي جانــب  واشــار رئيــس الســلطة القضائي
آخــر مــن حديثــه الــى احيــاء ذكــرى االســتيالء 
ــي  ــوم الوطن ــي والي ــر التجســس االميرك ــى وك عل
لمقارعــة االســتكبار العالمــي، وقــال: ان المســيرات 
التــي اقيمــت فــي هــذا اليــوم اكثــر روعــة وحيويــة 

الســابقة،  االعــوام  مــن 
واظهــر الشــعب االيرانــي 
وبقبضــات  اخــرى  مــرة 
مــن  اســتيائه  مشــدودة 
العالمــي  االســتكبار 

اميــركا. بزعامــة 
ووصــف آيــة اهلل آملــي 
بانهــا  اميــركا  الريجانــي، 
الطاغــوت الرئيســي فــي 
الحالــي، مضيفــا:  العصــر 
مــن  منطقــة  اي  فــي 
ــد  ــة ض ــع جريم ــم تق العال

الشــعوب بمــا فــي ذلــك انــواع االنقالبــات وزعزعــة 
ــا،  ــكا فيه ــوع امري ــه يمكــن مشــاهدة ضل االمــن، فان
ــا  وهــذا مــا يمكــن مشــاهدته خــالل االربعيــن عام
االســالمية  الجمهوريــة  بخصــوص  الماضيــة 
ــذ  ــاذا ينب ــرف لم ــركا ان تع ــة، واذا ارادت امي االيراني
شــعبنا حــكام هــذا البلــد، فباالمــكان القــاء نظــرة 
علــى قائمــة طويلــة مــن االجــراءات الســابقة التــي 
اتخذهــا حــكام اميــركا ضــد الجمهوريــة االســالمية 

االيرانــي. والشــعب 
واكــد آيــة اهلل آملــي الريجانــي، ان الجمهوريــة 
االســالمية هــي اليــوم اقــوى مــن الســابق وتمضــي 

قدمــا فــي طريــق التنميــة والســمو وحققــت انجــازات 
المجــاالت، مضيفــا:  فــي شــتى  وعلميــة  صناعيــة 
ــة  ــي المنطق ــا ف ــد العلي ــا الي ــران االســالمية له ان اي
هــذه  مقابــل  وفــي  اميــركا،  مــع  بــازدراء  وتتعامــل 
ــع  ــكام الســعودية م ــرى ســلوك ح ــة، ن ــزة والكرام الع
امتالكهــم الثــروات يتــم ازدرائهــم من قبــل االميركان 

الذيــن يصفــون الســعودية بالبقــرة الحلــوب.
واكــد رئيــس الســلطة القضائيــة علــى ضــرورة 
ان تســعى االدارة االميركيــة الحاليــة علــى اصــالح 
فهمهــا، وان الينخــدع الرئيــس االميركــي باكاذيــب 
علــى  الضغــوط  ممارســة  بشــأن  مستشــاريه 

الجمهوريــة االســالمية.

ال تستغفلوا انفسكم!
حسين شريعتمداري

اتســم القــرار الــذي اتخــذه مجلــس صيانــة الدســتور اول امــس اعتمــادا علــى نــص دســتور 
الجمهوريــة االســالمية االيرانيــة بعــدم تاييــد قانــون انضمــام ايــران الــى اتفاقيــة مكافحــة تمويــل 
ــك  ــره معارضــا الحــكام الشــرع والدســتور، وهــو بذل ــن اعتب االرهــاب )CFT(، اتســم بالحنكــة حي
ــات  ــرض العقوب ــوم ف ــه بي ــذي ســعى ترامــب لجعل ــة االســتكبار وال ــي لمقارع ــوم  الوطن حــول الي
علــى الشــعب االيرانــي، حولــه المجلــس الــى يــوم عــزاء الميــركا وحلفائهــا فــي الخــارج والداخــل.

ولدينا ما نضيفه بهذه المناسبة؛ 
ــس  ــم المجل ــن دون عل ــن الدســتور، وم ــادة 77 م ــى الم ــة تجــاوزت عل ــن والحكوم 1 ـ فلعامي
 !FATF وهــي تنفــذ اكثــر مــن 37 بنــدا مــن البنــود الـــ 41 لـــ !FATF جعلــت الدولــة متعهــدة قبــال
وحصــرت اربعــة بنــود فقــط فــي الئحــة قدمتهــا للمجلــس الجــل المصادقــة عليهــا! فالئحــة مكافحــة 
تمويــل االرهــاب ـ CFT ـ والتــي رفضــت مــن قبــل مجلــس صيانــة الدســتور اول امــس لمعارضتهــا 

الحــكام الشــرع والدســتور، هــي واحــدة مــن اربعــة.
يذكــر ان الئحــة مكافحــة تمويــل االرهــاب قدمــت للمجلــس عــام 2002 وتمــت المصادقــة عليهــا، 
اال ان الحكومــة الحاليــة، ودون رعايــة الدســتور، قــد غيــرت الالئحــة حســب التعهــد الــذي اعطتــه 
ــر المشــار  ــان التغيي ــا ف ــة! مــن هن ــه للمجلــس للمصادق ــي FATF، وقدمت لمجموعــة العمــل المال

اليــه هــو إمــالء كتبتــه الحكومــة نيابــة عــن FATF وقــدم للمجلــس!
2 ـ ان الئحــة )CFT( قــد دونــت فــي ظــل شــعار مخــادع هــو مكافحــة تمويــل االرهــاب، اال ان 
القضيــة المهمــة هــو اختالفنــا عــن الغــرب فــي شــرح االرهــاب والمجاميــع االرهابيــة بــل متضــادة، 
وان مــدراء ومبرمجــي مجموعــة العمــل المالــي FATF قــد اعلنوهــا صراحــة وبشــكل رســمي بعــدم 
ــة  ــا! فالحكوم ــالكا لعمله ــة FATF م ــل صيغ ــران ان تجع ــى اي ــران لالرهــاب، وعل ــول وصــف اي قب

والمجلــس يدعيــان انهمــا تحفظــا علــى مصــداق  وتعريــف االرهــاب! وهنــا علينــا ان نقــول؛ 
الــف ـ ان مجموعــة العمــل المالــي )FATF( قــد اعلنــت فــي آخــر بيــان تســعة شــروط اليــران، 
 FATF وفــي اول شــرط يشــددون علــى الجمهوريــة االســالمية االيرانيــة ان تقبــل بتعريــف
ــاب  ــي لالره ــل المال ــر التموي ــران ان تعتب ــى اي ــد: عل ــذا البن ــي ه ــاء ف ــا. وج ــاب ومصاديقه لالره
جريمــة ومنهــا شــطب اســتثناء المجاميــع المحظــورة والتــي »تســعى النهــاء االحتــالل االجنبــي، 
ــة  ــن لالئح ــواب المؤيدي ــة والن ــاء الحكوم ــان ادع ــا ف ــن هن ــتعمار«.  م ــري، واالس ــز العنص والتميي

ــة. ــارض للحقيق مع
بــاء ـ لقــد ادعــوا ويدعــون انــه »ليــس فــي قــرار مجلــس االمــن الدولــي وال فــي قائمــة وزارة 
الخزانــة االميركيــة ذكــر الي مــن القــادة والمســؤولين االيرانييــن وانمــا تشــمل القائمــة اســماء مــن 

تنظيــم  القاعــدة وطالبــان وداعــش!«.
ــر لمؤسســة  ــة ذك ــة االميركي ــع وزارة الخزان ــي موق ــذا االدعــاء كــذب محــض اذ جــاء ف فه
ــي  ــاء  ف ــاع، وج ــوري االســالمي، ووزارة الدف ــن، والحــرس الث ــون، ووزارة االم ــة والتلفزي االذاع
ــليماني  ــم س ــدي، وقاس ــا نق ــد رض ــاس، ومحم ــدون عب ــماء؛ فري ــن اس ــس االم ــة مجل الئح
كمدافعيــن عــن االرهــاب، وحســب مقــررات FATF فــان امــوال هــؤالء يجــب ان تصــادر! كمــا 
ــن  ــود م ــى ان المقص ــعة لـــ FATF عل ــروط التس ــن الش ــي م ــد الثان ــي البن ــد ف ــم التاكي وت
ــران ان تعــرف اموالهــم  ــب مــن اي ــم الطل ــرارات مجلــس االمــن وت ــق االرهــاب هــو ق مصادي

ــة! ــم المالي ــا وتحظــر تعامالته ــا كم ــم وترقنه وممتلكاته
وهنــا نقــول؛ ينبغــي علــى الحكومــة ووزارة الخارجيــة ان يلتفتــوا الــى المواقــع الرســمية  لالمــم 

المتحــدة ولـــ FATF ومــن ثــم يبــدوا رأيهــم! فهــل هــذا طلــب صعــب نطلبــه؟!
ــوري  ــة الحــرس الث ــران ان تقطــع ميزاني ــى اي ــا لهــذه المعاهــدة فيجــب عل ــه بقبولن جيــم ـ ان
ــاباتهم  ــع حس ــى جمي ــاع و... وان ترق ــن، ووزارة الدف ــدس، ووزارة االم ــق ق ــوات فيل ــالمي، وق االس
المصرفيــة! وان هــذا االجــراء »فــرض حظــر علــى النفــس« لهــو ترجمــة اخــرى لالجــراء ينبغــي  ان 

ينفــذ باشــراف مفتشــي اللجنــة المختصــة علــى المعاهــدة ليطمأنــوا علــى التطبيــق!
دال ـ وحســب المــادة 19 مــن معاهــدة فيينــا لعــام 1996 والــذي يعــرف بالدســتور القانونــي 
للمعاهــدات، فــان )حــق التحفــظ Reservation( فــي معاهــدة دوليــة يقبــل عندمــا ال يتقاطــع مــع 

ــدة. ــدف المعاه ــوع وه موض
ــز  فموضــوع المعاهــدة؛ مكافحــة تمويــل االرهــاب، وقطــع المصــادر الماليــة ومراك
الدعــم للمجاميــع االرهابيــة. مــن هنــا فحيــن يكــون شــرطنا عــدم قبــول تعريــف 
المجاميــع االرهابيــة، فيعتبرونــه مخالفــا لموضــوع  المعاهــدة لالرهــاب ومصاديــق 
المعاهــدة وبذلــك يرفــض. فهــل تجهــل الحكومــة القانونيــة! والســيما وزارة الخارجيــة 

ــا؟! ــن معاهــدة فيين ــادة م هــذه الم
3 ـ ولكــن، مــع هــذه االضــرار الكارثيــة لالئحــة CFT علــى بلدنــا، والتــي اشــير لبعضهــا، علينــا 
ــة  ــث  للمصادق ــم الســعي الحثي ــث يت ــن مكاســب بحي ــه الالئحــة م ــا تتضمن ــى م ــت ال ان نلتف
عليهــا؟! وهنــا نكتفــي بتصريحــات الســيد ظريــف فــي الجلســة العلنيــة للمجلــس حيــن المصادقــة 
علــى الالئحــة. اذ يقــول: »ليــس بمقــدوري وال بمقــدور  الســيد رئيــس الجمهوريــة ضمــان حــل 
مشــاكلنا بمجــرد االنضمــام لهــذه الالئحــة، الدعــم المالــي لالرهــاب، ولكــن يمكننــا ان نضمــن لكــم 
انــه بعــدم انضمامنــا  ســنعطي ذريعــة الميــركا لتزيــد مــن مشــاكلنا«! اي ان الســيد الدكتــور ظريــف 
يــرى فــي ميــزة هــذه المعاهــدة قطــع الذرائــع امــام اميــركا! وال ميــزة اخــرى نتمتــع بهــا! وبعبــارة اخــرى 
انــه مــن وجهــة نظــر وزيــر الخارجيــة المحتــرم، ينبغــي ان يكــون مــالك ومعيــار التشــريع فــي ايــران 
االســالمية ضمــان مطالــب اميــركا! مــع التركيــز علــى انــه كلمــا عارضــت اميــركا موضوعــا او ظاهــرة 
فــي ايــران االســالمية، وتذرعــت بذلــك فعلــى المجلــس والحكومــة  ان يتعاضــدا فــي وضــع قانــون 
يضمــن مطالــب اميــركا كــي تســحب الذريعــة مــن يديهــا! فهــل الســتدالل الســيد ظريــف مفهومــا 
ــران حــد؟! فالذريعــة االســاس  ــع  اميــركا ضــد اي آخــر ؟! ومــن الضــروري ان نســاله هــل كان لذرائ
بالنســبة الميــركا هــي اســالمية النظــام واســتقالل قــراره. فهــل الجــل ســلب الذريعــة مــن اميــركا 

ان نكــون عبيــدا لهــا؟!
4 ـ ان ادعيــاء االصالحــات ووســائل االعــالم التابعــة لهــا انبــرت، مباشــرة بعــد اصــدار مجلــس 
صيانــة الدســتور لقرارهــا الذكــي فــي عــدم تاييــد هــذه الالئحــة المذلــة، باالعتــراض، نســتعرض 
ــي  ــاب؟! وينبغ ــارض مكافحــة االره ــة الدســتور  يع ــس صيان ــل ان مجل ــون؛ ه ــا؛ يقول ــا بعضه هن
القــول  انــه معــارض الســر المــرأة واالطفــال واالعــراض التــي انتهكهــا االرهابيــون الوحــوش امثــال؛ 
داعــش والمنافقيــن واالهوازيــة و... اليــس االرهابيــون مدعوميــن علنــا مــن قبــل الــدول فــي ادارة 
FATF؟! فهــل ان مكافحــة تمويــل االرهــاب ماليــا دون االعتنــاء بمضمونــه يجلــب االطمئنــان؟! اال 

يعنــي االســتعمار العمــران والبنــاء؟ فهــل ان معارضــة المســتعمر معارضــة للعمــران؟!
كمــا ويدعــون ان اجــراء مجلــس صيانــة الدســتور هديــة الميــركا وال يوضحــون انــه اذا كانــت 

الالئحــة بضــرر اميــركا فلمــاذا يتقاتلــون للمصادقــة عليهــا؟!
أليــس نــزع ســالح ايــران، وشــطب ميزانيــة الحــرس الثــوري وقــوات فيلــق قــدس ووزارة االمــن 
ووزارة الدفــاع وتســليم الشــعب اســرى لمخالــب االرهابييــن و... مــن امنيــات اميــركا؟! فلمــاذا 

تســتغفلون انفســكم؟!
ويقولــون، لمــاذا اعلــن مجلــس صيانــة الدســتور عــن رأيــه بخصــوص الئحــة CFT فــي يــوم )13 
آبــان( بالضبــط؟ وال يبينــون لمــاذا ال يرضــون باعــالن مجلــس صيانــة الدســتور لمعارضتــه لالئحــة 

مذلــة لطالمــا اصــرت عليهــا اميــركا، فــي يــوم مقارعــة االســتكبار العالمــي؟!
5 ـ وينبغــي هنــا ان نتســاءل المؤيديــن لالئحــة )CFT( اذا كنتــم تعتبــرون الالئحــة تســتحق 
التاييــد فلمــاذا لســتم مســتعدين بالجلــوس عنــد طاولــة المناظــرة  مــع احــد المنتقديــن الجدييــن 

وتقدمــوا الدليــل والبرهــان؟!
ــه اذ  ــى حنكت ــتور عل ــة الدس ــس صيان ــكر لمجل ــل الش ــدم بجزي ــي ان نتق ــي ينبغ 6 ـ وبالتال
ــات الشــرع  ــى الدســتور ومتبني بعــد اســتماعه آلراء المؤيديــن والمعارضيــن وعــرض الالئحــة عل
االســالمي، وعــرض عشــرين مخالفــة اساســية، تبنــى عــدم تاييــد الالئحــة المذلــة التــي لــو تمــت 

المصادقــة عليهــا لكانــت كارثيــة بامتيــاز.

مستقبال رئيس مجلسها االعلى للسالم..

وزير الخارجية: مستعدون للتعاون في تيسير 
عملية السالم داخل افغانستان

جــواد  محمــد  الخارجيــة  وزيــر  اكــد  طهران-ارنــا:- 
ظريــف علــى اهميــة الســالم واالســتقرار فــي افغانســتان؛ 
مصرحــا ان الجمهوريــة االســالمية مســتعدة للتعــاون فــي 

ــد. ــد هــذا البل ــى صعي ــة الســالم عل تيســير عملي
ــع  ــاء م ــن خــالل اللق ــس االثني ــف  ام ــال ظري وق
ــي افغانســتان  ــى للســالم ف ــس االعل ــس المجل رئي
'محمــد كريــم خليلــي' والوفــد المرافــق لــه، انــه ال 

خيــار غيــر الحــوار والوفــاق الوطنــي 
)فــي افغانســتان(؛ االمــر الــذي يعــود 

ــي فقــط. ــى الشــعب االفغان ال
مــن  انطالقــا   : قائــال  واردف 
ذلــك نحــن ندعــم جهــود المجلــس 
االعلــى للســالم الهــادف الــى تعزيــز 
وتيــرة  فــي  والتســريع  التماســك 

الســالم داخــل افغانســتان.
ــد ان الخطــر الرئيــس  ــا اك وفيم
ــو  ــوم ه ــتان الي ــدد افغانس ــذي يته ال
صــرح  داعــش؛  والســيما  االرهــاب 
وزيــر الخارجيــة ان الجمهوريــة االســالمية مســتعدة 
للمســاهمة فــي تيســير عمليــة الســالم فــي هــذا البلــد.

مــن جانبــه، قــال رئيــس المجلــس االعلــى 
للســالم فــي افغانســتان خــالل هــذا اللقــاء، 'نحــن 
ــا فــي  ــة االســالمية وتعاونه نقــدر جهــود الجمهوري
ســياق ارســاء الســالم واالســتقرار فــي افغانســتان، 
ــود والمســاعدات'. ــة هــذه الجه ــع مواصل ــا نتوق كم

، شــرحا  لقائــه ظريــف  فــي  قــدم خليلــي  و 
حــول نشــاطات وبرامــج المجلــس االعلــى فــي 
افغانســتان للســالم بهــدف تعزيــز الوحــدة الوطنيــة 

والثقــة بيــن افــراد الشــعب االفغانــي.

الشــورى  مجلــس  رئيــس  اكــد  طهران-فــارس:- 
االســالمي علــي الريجانــي علــى ضــرورة تعزيــز التعــاون 
االمنــي بيــن طهــران وموســكو فــي مجــال مكافحــة االرهــاب.

ــة  ــس لجن ــي، خــالل اســتقباله رئي ــال الريجان وق
االمــن ومكافحــة الرشــوة فــي الدومــا الروســي فاســيلي 
وفــد  رأس  علــى  ايــران  يــزور  الــذي  بيســكاروف 

ــات بيــن  برلمانــي مــن بــالده، ان العالق
ايــران وروســيا علــى مســتوى طيــب.

يرتبطــان  البلديــن  ان  واضــاف، 
بعالقــات وثيقــة علــى مختلــف الصعــد 

الدوليــة واالقليميــة.
وأكــد علــى ضــرورة بــذل برلمانــي 
ــر  ــات واط ــاد آلي ــاعي اليج ــن المس البلدي
جديــدة للتعــاون بينهمــا، عــادّا زيــارة الوفــد 
ــة فــي  البرلمانــي الروســي خطــوة ايجابي

ــا. ــات بينهم ــد العالق مجــال توطي
واشــاد الريجانــي باالنجــازات التــي حققتهــا 
روســيا علــى صعيــد وضــع تشــريعات فــي الشــؤون 
ذات الصلــة باالمــن الســايبري ومكافحــة المخــدرات 
واالرهــاب، داعيــا الــى تبــادل التجــارب واالفــكار بيــن 

برلمانــي البلديــن فــي هــذه المواضيــع.
ــدوام  ــى ال ــان عل ــران وروســيا تواجه ــى ان اي ــوّه ال ون
مؤامــرات اميــركا فــي المجــال الســايبري و«مــن الجيــد ان 
يتبــادل البلــدان التجــارب والشــؤون المرتبطــة بالقوانيــن 
فــي هــذا المجــال، كمــا ان ايــران اعــدت قوانيــن مناســبة 
الحكومــة  وبامــكان  المخــدرات  مكافحــة  مجــال  فــي 

ــا«. ــن تجاربه ــي روســيا االســتفادة م ــان ف والبرلم


