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التحرير

الخميس 28 ربيع االول، 1440 هـ ق 15 آذر 1397 هـ ش، 6 كانون األول 2018مالعدد )10011( السنة التاسعة والثالثون

لالطمئنان على صحته..

اللواء سليماني يلتقي مفتي 
اهل السنة في العراق

طهران-فــارس:- التقــى قائــد فيلــق القــدس بحــرس 
الثــورة االســالمية اللــواء قاســم ســليماني ونائــب رئيــس 
هيئــة الحشــد الشــعبي ابــو مهــدي المهنــدس، ببغــداد 
مفتــي اهــل الســنة فــي العــراق الشــيخ مهــدي الصميدعــي.

وذكــر بيــان لــدار االفتــاء العراقيــة ان مفتــي اهل 
الســنة فــي العــراق الشــيخ مهــدي الصميدعــي، 
اســتقبل ،اللــواء ســليماني ونائــب رئيــس هيئــة 
وابــو  المهنــدس  مهــدي  أبــو  الشــعبي  الحشــد 

زينــب الالمــي لالطمئنــان علــى المفتــي.
تشــكيل  موضــوع  بشــأن  ايضــا  جــاء  اللقــاء  "ان  البيــان  واضــاف 
الحكومــة الجديــدة وضــرورة ان يكــون لمفتــي الجمهوريــة رأيــه فــي حكومــة 
لمشــروع  والداعميــن  االســالمية  المقاومــة  ابنــاء  مــن  اعضائهــا  غالــب 

والممانعــة". المقاومــة 

في بيان لممثليتنا بنيويورك..

ايران ترفض اي تفسير اعتباطي من جانب اميركا للقرار االممي 2231

قاسمي: ايران لن تخضع للضغوط االميركية

خالل مؤتمر باكو تيل الدولي..

طهران: أميركا باتت مدمنة على األحادية والعقوبات

االمن النيابية: قوة إيران الصاروخية منحتها حق 
النقض في القضايا الستراتيجية

 طهران-إرنــا:- أكــد رئيــس لجنــة األمــن القومــي والسياســة الخارجيــة فــي مجلــس الشــورى اإلســالمي 
بيشــة،  فالحــت  اهلل  حشــمت 
للجمهوريــة  الصاروخيــة  القــوة  ان 
اإلســالمية منحتهــا حــق النقــض فــي 
القضايــا الســتراتيجية علــى صعيــد 

تضاهــى. ال  وبصــورة  المنطقــة 
الــى  بيشــة  فالحــت  وأشــار 
القــوة  لقائــد  اللجنــة  هــذه  دعــوة 
لحــرس  التابعــة  الجو-فضائيــة 
أميــر  العميــد  االســالمية  الثــورة  
إجتماعهــا  الــى  زادة  علــي حاجــي 

أمــس قائــال، 'ان الدعــوة جــاءت بالنظــر الــى أهميــة القــوة الصاروخيــة للحــرس الثــوري وبهــدف إســتعراض 
المنطقــة'. فــي  إليــران  الصاروخيــة  القــوة  دور  ودراســة  والمســتقبلية  الحاليــة  إنجازاتهــا 

وفــي تتمــة حديثــه، أشــار فالحــت بيشــة الــى موضــوع تصنيــع الطائــرات المســيّرة اإليرانيــة، مبينــا ان 
إيــران قــد تفوقــت اليــوم فــي هــذا المجــال علــى الكثيــر مــن القــوى العالميــة الحائــزة علــى أحــدث التقنيات، 
ومؤكــدا انــه الــى جانــب إســتخدام هــذه الطائــرات فــي المجــال العســكري واألمنــي بمــا فــي ذلــك )ضمــان 
األمــن( علــى حــدود البــالد فانهــا ذات جــدوى إقتصاديــة ويتــم إســتخدامها فــي المجــاالت غيــر العســكرية 

بمــا فــي ذلــك اإلستكشــاف وتلقيــح الغيــوم.

بغداد: تمتين العالقات مع ايران ضمن 
سياسة الحكومة العراقية

في مدينة سردشت..

قريبا ازاحة الستار عن النصب التذكاري 
لمعاقي االسلحة الكيمياوية

 طهــران- ارنــا:- قــال رئيــس وفدنــا لمعاقــي 
'مؤتمــر  فــي  المشــارك  الكيمياويــة  االســلحة 
الهــاي لحظــر انتشــار الســالح الكيميــاوي'، ســجاد 
انــه ســيتم قريبــا ازاحــة الســتار عــن  قاســمي، 
النصــب التــذكاري لمعاقــي االســلحة الكيماويــة فــي 
ــة . ــة سردشــت بمحافظــة اذربايجــان الغربي مدين
المؤتمــر  ان   ، الثالثــاء  امــس  قاســمي  واوضــح 
شــارك فيــه ممثلــون عــن 198 دولــة ومنهــا ايــران التــي 
ــة معــرض  ــا اقام ــة منه ــا نشــاطات ذات الصل ــت له كان
ومظلوميــة  معانــاة  مــدى  الظهــار  واالفــالم  للصــور 

الكيمياويــة. المعاقيــن االيرانييــن جــراء االســلحة 
واشــار الــى توجيــه الدعــوة لرئيــس المنظمــة 
لحضــور حفــل ازاحــة الســتار عــن النصب التــذكاري 

لمعوقــي االســلحة الكيمياويــة فــي سردشــت.
لمعاقــي  االيرانــي  الوفــد  رئيــس  واضــاف 
الــى الهــاي، ان عــددا مــن  الكيماويــة  االســلحة 
الحــرب  خــالل  الكيماويــة  االســلحة  معاقــي 
المفروضــة )1980-1988( حضــروا المؤتمــر ليشــكلوا 
ادلــة حيــة علــى جرائــم النظــام البعثــي البائــد.

األركان الروسية: اميركا تحاول إنشاء كيان 
كردي مستقل في الشمال السوري

اتهــم رئيــس هيئــة األركان الروســية، الجنــرال 
الواليــات  األربعــاء،  امــس  فاليــري غيراســيموف، 
المتحــدة بمحاولــة إنشــاء كيــان كــردي مســتقل 

عــن دمشــق شــمال ســوريا.
العســكريين  للملحقيــن  غيراســيموف  وقــال 
حيــث  يتــأزم،  الفــرات  شــرقي  »الوضــع  األجانــب: 
تحــاول الواليــات المتحــدة المراهنــة علــى األكــراد 
الســوريين إلنشــاء كيــان شــبيه بدولــة مســتقل عــن 
ــة  ــون بتشــكيل حكوم ــالد، ويقوم دمشــق شــمال الب
مــا يســمى بفدراليــة شــمال ســوريا الديمقراطيــة«   

وذكــر أن »األمريكييــن عبــر دعــم التوجهــات 
االنفصاليــة لألكــراد باآلليــات العســكرية يســمحون 

لهــم بمضايقــة القبائــل العربيــة«.
»داعــش«  مســلحي  إن  غيراســيموف،  وقــال 
المناطــق  فــي  فقــط،  الفــرات  شــرق  فــي  متواجــدون 
المتحــدة، مضيفــا: »فــي  الواليــات  الخاضعــة لســيطرة 
ــطة  ــة النش ــت العملي ــي انته ــام الماض ــن الع ــمبر م ديس
للقضــاء علــى العصابــات فــي ســوريا.  وفــي الوقــت الحالــي 
يتواجــد مســلحو »داعــش« فــي شــرق الفــرات فقــط، فــي 
المتحــدة، فــي  الواليــات  المناطــق الخاضعــة لســيطرة 
ــادة »جبهــة  ــا الجماعــات المســلحة بقي حيــن تتركــز بقاي

النصــرة« داخــل منطقــة وقــف التصعيــد فــي إدلــب«.

قتل خاشقجي لم يحرج »ميرغل« 
في بيع االسلحة للسعودية

بــان  »ميرغــل«  الــذي صرحــت  الوقــت  فــي 
حتــى  ســتتوقف  للســعودية  االســلحة  صــادرات 
تتضــح نتيجــة ملــف خاشــقجي، اعلنــت وســائل 
اعــالم المانيــة عــن ارســال المانيــا للســالح حســب 

اتفــاق تســليحي للســعودية.
ادعــى حلفــاء  فبعــد فضيحــة مقتــل خاشــقجي، 
الســعودية، والجــل التخلــص مــن عواقــب التواصــل مــع 
هــذا النظــام، انهــم علقــوا تصديــر االســلحة للســعودية.

ــة »شــترون« االلمانيــة، وقنــاة »اي آر دي«  مجل
ذكرتــا انــه حســب معاهــدة »رايــن متــال« لنقــل 
مــن  كبيــرة  كميــات  فــان  للســعودية  االســلحة 
العتــاد قــد ارســلت للنظــام الســعودي. وبعــد ان 
نشــرت وســائل االعــالم هــذا الخبــر قــال المســؤول 
ــال«؛ ان نقــل هــذه  االلمانــي عــن اتفــاق »رايــن مت
االســلحة ال عالقــة لــه بقطــع تصديــر االســلحة مــن 

ــاض. ــى الري ــن ال برلي

مستقبال السفير االسباني..

نائب اآلشوريين: األقليات الدينية تتمتع بحقوق 
المواطنة المتساوية

طهــران- ارنــا:- قــال ممثــل اآلشــوريين فــي مجلــس الشــورى اإلســالمي يوناتــن بــت كليــا' ، إن األقليــات 
الدينيــة فــي إيــران تتمتــع بحقــوق متســاوية مــع باقــي المواطنيــن اإليرانييــن اآلخريــن، ويمارســون طقوســهم 

الدينيــة والثقافيــة بحريــة تامــة.
وأشــار بــت كليــا' خــالل لقائــه 
طهــران  فــي  االســباني  الســفير 
الــى   ، بوســكيتس'  لوبيــز  'إدواردو 
ومكانتهــا  الدينيــة  األقليــات  أوضــاع 
فــي إيــران، وأضــاف ان االشــوريين 
عاشــوا جنبــا الــى جنــب مــع ســكان 
هــذه األرض بصداقــة ومــودة وتمتعــوا 
والحريــات  الفرديــة  بالحقــوق 
االجتماعيــة والدينيــة بشــكل كامــل.

وأشــار الــى العالقــة بيــن إيــران وإســبانيا وقــال : هنــاك مجــاالت واســعة لتنميــة العالقــات بيــن البلديــن، 
األمــر الــذي يمكــن أن يــؤدي الــى تعزيــز التعــاون فــي جميــع المجــاالت، وخاصــة العالقــات البرلمانيــة.

ــا  ــه وفق ــال إن ــة، وق ــة والدولي ــات اإلقليمي ــم واالضطراب ــي العال ــي ف ــى الوضــع الحال ــا ال ــت كلي وأشــار ب
للتعاليــم الدينيــة، فــإن تجنــب الحــرب والعــداء هــو مطلــب جميــع األديــان الســماوية ، وإن األزمــات 

العســكرية فــي المنطقــة، هــي محاولــة مــن قبــل االســتكبار العالمــي للهيمنــة علــى المنطقــة.
بــدوره أشــار ســفير اســبانيا فــي طهــران 'إدواردو لوبــوس بوســكيتس' ، الــى الخلفيــة الجيــدة للعالقــات 
بيــن البلديــن، قائــال إن طهــران - مدريــد تربطهمــا عالقــات قويــة كانــت دائمــا ســندا جيــدا لتطويــر 

ــة بيــن البلديــن. العالقــات الودي

خالفا لبلدان العالم..

زعيم يهودي: معابدنا في ايران التحتاج 
إلى حماية الشرطة

ــد  ــح" ان معاب ــون ســامه ي ــران "هماي ــي اي ــة ف ــة اليهودي ــة الطائف ــس جمعي ــد رئي ــارس:- أك طهران-ف
ــم. ــدان العال ــا لبل ــوات الشــرطة خالف ــة ق ــى حماي ــاج إل ــه التحت طائفت

واعــرب ســامه يــح، فــي تصريــح ادلــى بــه خــالل اجتمــاع عقدتــه فــرق العمــل الخاصــة بالطوائــف الدينية فــي لجنة 
احتفــاالت الذكــرى االربعيــن النتصــار 
للمجلــس  التابعــة  االســالمية  الثــورة 
التنســيقي لالعــالم االســالمي، عــن 
ونظــام  الثــورة  لقائــد  وتهانيــه  شــكره 
ــش  ــث تعي ــالمية حي ــة االس الجمهوري
جميــع الطوائــف الدينيــة الــى جانــب 
ــا البعــض بأمــن وهــدوء كامليــن  بعضه

دون اي تمييــز بينهــم.
ــى  ــود عل ــا تع ــورة بانه ــر الث واعتب
ــة  ــاء الطائف ــه، حيــث شــارك ابن طائفت

فــي مراحــل الثــورة والحــرب، "حيــث ان الصــاروخ الــذي يطلقــه االعــداء اليفــرق بيــن اتبــاع الديانــات فــي البــالد".
ولفت الى ان الحكومات المتعاقبة في الجمهورية االسالمية قامت بحماية االديان التوحيدية في البالد.

ونــوّه الــى ان بعــض المعابــد اليهوديــة تتعــرض للهجمــات فــي بلــدان العالــم وتتطلــب الحمايــة اال انهــا 
فــي ايــران مفتوحــة االبــواب علــى الــدوام والتحتــاج الــى ايــة حمايــة مــن قبــل قــوات الشــرطة. 

ما يقرب من نصف الصهاينة يعتبرون 
زعماء »اسرائيل« فاسدين

طهران/كيهــان العربــي: فــي احــدث  اســتطالع 
نصــف  فــان  المحتلــة،  االراضــي  فــي  حصــل 
ــدين. ــرائيل« فاس ــاء »اس ــرون زعم ــة يعتب الصهاين

فــي  بوســت«  »جيروزاليــم  كتبــت  فقــد  
ــا يقــرب  ــوان » م ــل هافمــن« بعن ــم »غي ــر بقل تقري
مــن نصــف االســرائيليين يــرون ان المســؤولين 
مــن   %47 »ان  تقــول:  فاســدون«  االســرائيليين 
االســرائيليين يــرون ان زعماء اســرائيل فاســدون«. 
خــالل  ثبتــت  قــد  واالرقــام  االحصــاء   هــذا  وان 
التقريــر الســنوي الســادس عشــر للديمقراطيــة في 
اســرائيل. وقــد تــم اســتطالع 1041 شــخصا لتهيئــة 
ــر، وهــو اشــمل اســتطالع ســنوي الــى  هــذا التقري

االن حــول الوضــع االجتماعــي فــي اســرائيل.
النظــام  رئيــس  قــال  فقــد  متصــل  ســياق  علــى 
هــذا  الــى  اشــارة  وفــي  ريوليــن«  »روئيــن  الصهيونــي 
االســتطالع، بــان االمــر مقلــق للغايــة ان يســحب اكثــر 
االســرائيليين ثقتهــم مــن مســؤوليهم الذيــن انتخبوهــم.

الكيــان  فــي  المســؤولين  غالبيــة  ان  يذكــر 
مالــي  فســاد  بقضايــا  متهمــون  الصهيونــي 
وسياســي واخالقــي علــى ســبيل المثــال؛ نتنياهــو، 

و... وابنائــه  وشــارون  واولمــرت، 

بغداد-إرنــا:- أّكــد وزيــر التجــارة العراقــي محمــد 
هاشــم العانــي امــس االربعــاء علــى أهميــة تمتيــن 
بإعتبارهــا  االســالمية  الجمهوريــة  مــع  العالقــات 
سياســة حاليــة تتبعهــا حكومــة العــراق فــي تعاونهــا 

مــع طهــران.
وخــالل إجتماعــه الــى ســفيرنا لــدى بغــداد 
ــر التجــارة العراقــي الــى  ــرج مســجدي أشــار وزي إي
عــدم  علــى  القائــم  بلــده  وزراء  رئيــس  موقــف 
مســايرة الحظــر االمريكــي الظالــم ضــد ايــران.

رغبــة  علــى  العراقــي  التجــارة  وزيــر  وشــدّد 
فــي  العراقيــة  والسياســة  العــراق  وزراء  رئيــس 
تعزيــز العالقــات والتعــاون مــع ايــران كبلــد جــار.
ــه بــأن  ــر التجــارة العراقــي عــن أمل وأعــرب وزي
االيرانــي  والتجــارة  الصناعــة  وزيــر  زيــارة  تعــود 
بتطويــر  البلديــن  علــى  العــراق  الــى  القريبــة 

بينهمــا. التجاريــة  العالقــات 

اإلجتمــاع،  خــالل  مســجدي  الســفير  وقــدّم 
بمناســبة  العراقــي  التجــارة  وزيــر  الــى  التهانــي 
العــراق،  فــي  التجاريــة  الوزاريــة  الحقيبــة  توليــه 
ــه المعارضــة  ــة وشــعبًا مواقف ــراق حكوم شــاكرًا للع
للحظــر االمريكــي الظالــم ضــد الشــعب االيرانــي.

وغضــب  إســتياء  الــى  مســجدي   وأشــار 
التــي  الهزائــم  بســبب  والصهاينــة  األمريكييــن 
مــن  المدعوميــن  باالرهابييــن  ايــران  ألحقتهــا 
ــارة  ــي التج ــران ف ــة اي ــى رغب ــدًا عل ــم ، مؤك جانبه
بالعالقــات  والســمو  العــراق  فــي  واالســتثمار 

والشــعبية. منهــا  الحكوميــة  الثنائيــة 
وتــمّ خــالل اللقــاء تســمية المديــر العــام للعالقــات 
الخارجيــة فــي وزارة التجــارة العراقيــة وتســمية الملحــق 

التجــاري االيرانــي الجديــد لــدى بغــداد.

وزارة  باســم  المتحــدث  قــال  طهران-ارنــا:- 
ــر  ــكا تســعى عب ــة بهــرام قاســمي ان امري الخارجي
ــاء  ــف انح ــي مختل ــات ف ــان ومجموع ــكيل لج تش
لعرقلــة  تســعى  الجــوار  دول  والســيما  العالــم 
لكننــا  ايــران،  مــع  االقتصــادي  التعــاون  مجــاالت 
ســنتجاوز هــذه المرحلــة مــن خــالل ادارة دقيقــة 

االمريكيــة. للضغــوط  نخضــع  ولــن  ومنتظمــة 
بطهــران  االربعــاء  امــس  لــه  تصريــح  وفــي 
خــالل اجتمــاع المســؤولين ومــدراء مكاتــب وكالــة 

االســالمية  الجمهوريــة 
ان  قاســمي  اكــد   ، لالنبــاء 
االســالمية  الجمهوريــة 
لديهــا امكانيــات واســعة جــدا 
تمكنهــا مــن اجتيــاز المرحلــة 

بســهولة. الراهنــة 
الــى  قاســمي  وتطــرق 
االتفــاق النــووي، مؤكــدا انــه اتاح 
اليــران دورا فاعــال علــى صعيــد 
ــة،  ــة والدولي ــادالت االقليمي المع
ــة  ــذه العملي ــأن ه ــن ش وكان م
فــي  جديــدا  مناخــا  توفــر  ان 
حــال اســتمرارها؛ لكــن التطــورات االقليميــة ومجــئ 
ترامــب والمواقــف االمريكيــة الجشــعة واالحاديــة، ادت 
فــي نهايــة المطــاف الــى انســحاب واشــنطن مــن 

االتفــاق النــووي والتوجــه نحــو اعــادة الحظــر.
الــى ان   ولفــت المتحــدث باســم الخارجيــة 
ــدا  ــر تعقي ــت اكث ــالد بات ــي الب ــة ف ــروف الراهن الظ
تشــكلت  لقــد   : مضيفــا  الســابقة؛  الفتــرة  مــن 
الخزانــة  الخارجيــة  وزارة  فــي  مؤسســة ضخمــة 
االمريكيــة، فضــال عــن لجــان ومجموعــات تشــكلت 
المجــاورة  الــدول  والســيما  العالــم  انحــاء  فــي 
ــاون االقتصــادي  ــة مســار التع ــي تســعى لعرقل والت

االيرانيــة. االســالمية  للجمهوريــة 

باكــو- ارنــا:- قــال وزيــر االتصــاالت وتكنولوجيــا 
فــي  جهرمــي  اذري  جــواد  محمــد  المعلومــات 
الخزرفــي  بحــر  فــي  لالبتــكار  الدولــي  المؤتمــر 
باكــو، إن الواليــات المتحــدة أصبحــت مدمنــة علــى 

والعقوبــات. األحاديــة 
امــام  كلمتــه  فــي  جهرمــي  آذري  وأضــاف 
المؤتمــر امــس األربعــاء: إننــا نواجــه اليــوم حكومــة 
والعقوبــات،  األحاديــة  علــى  العالــم، مدمنــة  فــي 
بالمخاطــر  محفــوف  اإلدمانــي  الســلوك  وهــذا 

بأســره. للعالــم  بالنســبة 
ــاالت  ــره وزراء االتص ــذي حض ــر ال ــي المؤتم وف
ــة أذربيجــان  ــي جمهوري ــات ف ــا المعلوم وتكنولوجي
وتركيــا وروســيا وبيالروســيا وليتوانيــا وأفغانســتان، 

وكذلــك مســؤولون وممثلــون فــي مجــال تكنولوجيا 
ــال:  ــة أخــرى، ق ــات واالتصــاالت مــن 14 دول المعلوم
إنشــاء منظمــات إقليميــة وتطويــر التعــاون مــع دول 

الجــوار هــو الســبيل للتعامــل مــع هــذا التهديــد.
وصــرح وزيــر االتصــاالت وتكنولوجيــا المعلومات 
فــي خطابــه: إن حلنــا إلدارة هــذا التهديــد هــو خلــق 

مناطــق أقــوى حولنــا.
بحــر  فــي  لالبــداع  الدولــي  المؤتمــر  ويقــام 
الخزرفــي باكــو بالتزامــن مــع اقامــة النســخة الـــ24 
مــن معــرض 'باكــو تيــل 2018 ' األذربيجانــي الدولــي 

لالتصــاالت واالبتــكار والتكنولوجيــا.

رفضــت  نيويورك-ارنــا:- 
الجمهوريــة  ممثليــة 
منظمــة  فــي  االســالمية 
تفســير  اي  المتحــدة  االمــم 
جانــب  مــن  اعتباطــي 
ــن  ــس االم ــرار مجل ــركا لق امي
مؤكــدة   ،  2231 رقــم  الدولــي 
بــان القــرار ال يمنــع او يقيــد 
برنامــج الصواريــخ الباليســتية 
التقليديــة االيرانية المشــروعة 
بــه. المتعلقــة  االنشــطة  او 

اعتبــرت   ، الممثليــة  اصدرتــه  بيــان  وفــي 
جميــع االنشــطة المتعلقــة بالصواريخ الباليســتية 
ــن  ــس االم ــرار مجل ــا لق ــة تمام ــة مطابق االيراني

الدولــي رقــم 2231واضافــت، ان اميــركا هــي التــي 
ــرار بالكامــل. انتهكــت هــذا الق

وتابــع البيــان، ان اعتبــار البرنامــج الصاروخــي 
االيرانــي اجــراء غيــر متناســق مــع القــرار المذكور 
او انــه يشــكل تهديــدا اقليميــا، هــو فــي الحقيقــة 

سياســة خادعــة وعدائيــة مــن جانــب اميــركا.
تدعيــه  لمــا  وخالفــا  اميــركا  ان  واضــاف، 
ســيادة  وتصــون  القانــون  تحتــرم  دولــة  بانهــا 
اتخــذت  قــد  الدولــي،  الصعيــد  علــى  القانــون 
بصــورة متناقضــة 'نهــج الخــروج مــن المنظمــات 

الدوليــة'. واالتفاقيــات 
وذكــر البيــان بــان الخــروج غيــر القانونــي 
ــس  ــرار مجل ــده ق ــذي اي ــووي ال ــاق الن ــن االتف م

، يعــد مثــاال واحــدا   2231 الدولــي رقــم  االمــن 
فقــط، واالســوأ مــن ذلــك ان اميــركا ال ترغــم 
علنــا جميــع الــدول علــى نقــض القــرار 2231 فقــط، 
بــل انهــا تهــدد ايضــا بفــرض العقوبــات عليهــا ان 

ــذه. ــت بتنفي قام
اميــركا  قامــت  القــرار  هــذا  ان  واضــاف، 
بتنظيمــه بنفســها ومــن ثــم تمــت المصادقــة 
ذاتهــا  اميــركا  ومــن ضمنهــم  باالجمــاع  عليــه 
التــي تســعى االن عبــر تقديــم معلومــات مزيفــة 
ومفبركــة وكذلــك االســتناد الــى معاييــر غيــر ذات 
صلــة لخلــق حالــة مــن الغمــوض واالضطــراب 
فــي تفســير نــص القــرار 2231 ومــن ثــم اســتغالل 

ــران. ــك ضــد اي ذل
واكــد البيــان بــان هــذه السياســة االميركيــة 
النفاقيــة والوقحــة تثبــت مــدى عدائيــة وعــدم 
اســتدالالتها  ســقم  ومــدى  نهجهــا  صدقيــة 

والقانونيــة. التقنيــة 
ــركا  ــى امي ــه عل ــام بان ــي الخت ــان ف ــد البي واك
الدولــي  االمــن  اســتغالل مجلــس  الكــف عــن 
ــران والعمــل  للمضــي بمآربهــا الشــيطانية ضــد اي
ــل  ــدال مــن كي ــرار االممــي 2231، ب ــذ الق ــى تنفي عل
االتهامــات التــي ال اســاس لهــا ضــد ايــران بذريعــة 

ــرار. ــع الق ــر متناســقة م ــا تتخــذ اجــراءات غي انه

البقية على الصفحة7

هزيمة أخرى
بعــد خــروج االدارة االميركيــة الحاليــة برئاســة ترامــب علــى االتفــاق 
النــووي والــذي يعــد انتهــاكا صارخــا لالتفاقيــات والمعاهــدات الدوليــة، باتــت 
ــا  ــي تعانيه ــة الت ــة الدولي ــة العزل ــتمر نتيج ــراج مس ــعر باح ــذه االدارة تش ه
جــراء خطوتهــا الالمســؤولة لذلــك تبحــث هــي باســتمرار عــن ذرائــع توفــر 
لهــا الغطــاء لتبريــر مــا اقدمــت عليهــا لكنهــا فــي كل مــرة تصطــدم بحقائــق 

ــا. ــد صاغــرة تجــر باذياله االمــور وترت
ــران،  ــى اي ــات عل ــرض العقوب ــي ف ــلها، ف ــرة وفش ــتها الكبي ــد انتكاس  فبع
مــن خــالل تفســيرها  لهــا  اســاس  واتهامــات ال  تــروج الكاذيــب  راحــت 
الخاطــئ والمتعمــد للقــرار 2231 الصــادر عــن مجلــس االمــن حــول البرنامــج 
الصاروخــي االيرانــي وتحريــض كل مــن بريطانيــا وفرنســا لدعــوة مجلــس 
االمــن الدولــي لالنعقــاد لمناقشــة انتهــاك ايــران للقــرار المذكــور بهــدف 

ــا. ــط عليه ــران والضغ ــورة اي ــويه ص تش
وفعــال عقــد مجلــس االمــن الدولــي اجتماعــا يــوم الثالثــاء لمناقشــة 
الموضــوع لكنــه انفــض دون ان يتوصــل الــى اي منتــج حســب تصريــح 
المنــدوب الكويتــي  الرئيــس الــدوري لمجلــس االمــن الــذي اضــاف انــه »لــم 
يحصــل اجمــاع علــى ذلــك وال يوجــد اي اتفــاق حتــى حــول كيفيــة متابعــة 

ــف«. المل
فاالخفــاق االميركــي كان متوقعــا وطبيعيــا لخلــو القــرار  2231 مــن اي بنــد 
يشــير الــى حظــر النشــاط الصاروخــي االيرانــي وهــذا مــا اعترفــت بــه االدارة 
ــذي يطــرح نفســه مــا  ــة لكــن الســؤال  ال ــة الســابقة وحتــى الحالي االميركي
جــدوى هــذا التهويــل المتعمــد لواشــنطن فــي تأليــب الــراي العــام العالمــي 
ضــد ايــران، فــي وقــت تعلــم ان مســاعيها العبثيــة هــذه ال تفضــي الــى 
ــان  ــا ومــن خــالل هــذه الضغــوط تمنــي نفســها ب ــدو انه أي شــيء لكــن يب
تتخلــى ايــران عــن اقتدارهــا العســكري وقدرتهــا الصاروخيــة لالغــراض 
الدفاعيــة الــذي هــو حــق مشــروع اليــران كمــا هــو لكافــة دول العالــم حســب 
القانــون الدولــي الن صوارخهــا  تحمــل رؤوســا تقليديــة وليســت نوويــة. لكن 
ــا االســتكبارية  ــرة ال تكــف عــن روحه ــاق المكاب ــى النف ــة عل ــركا المجبول امي
ــة  ــة والعدائي ــا الخاص ــر مآربه ــي لتمري ــن الدول ــس االم ــتغالل مجل ــي اس ف
ضــد ايــران وهــذا ديدنهــا مــا لــم تصطــدم بجــدار الواقــع الــذي يهشــم راســها 

وترتــد خائبــة الــى الــوراء.
والمضحــك المبكــي ان اميــركا وبريطانيــا وفرنســا الذيــن هــم مصــدر 
التوتــر وزعزعــة االســتقرار مــن خــالل تصديرهــم الســالح الــى دول المنطقــة 
وتأجيجهــم للحــروب فيهــا واالنكــى مــن كل ذلــك ان هــذه الدول االســتكبارية 
الجاثمــة علــى ترســانات الســالح وتمتلــك آالف الصواريــخ ذات الــرؤوس 
النوويــة هــي مــن تهــدد الســالم واالســتقرار العالمــي، تتهــم ايــران بــان 
صواريخهــا التقليديــة الدفاعيــة هــي مصــدر قلــق للســالم االقليمــي. يالهــا من 
ســخافة ووقاحــة ان هــذه الــدول المتورطــة فــي ســفك دمــاء شــعوب المنطقــة 
والتــي تعبــث فــي اســتقرارها وأمنهــا تتحــدث بهــذا النفــس فــي وقــت هــي 

آخــر مــن يحــق لهــا التحــدث فــي هــذا الشــأن.
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