
2 شؤون محلية

اخبار قصيرة
تعيين خاجي كبير مساعدي وزير الخارجية في الشؤون السياسية الخاصة

ــة فــي الشــؤون  ــر الخارجي ــر مســاعدي وزي ــي اصغــر خاجــي كبي طهران-فــارس:- تــم  تعييــن عل
ــري انصــاري. ــا لحســين جاب السياســية الخاصــة، خلف

اطفاء حريق بمصفاة في بندر عباس
طهران-فــارس:- أعلــن مديــر عــام ادارة االزمــة فــي محافظــة هرمــزكان علــي رضــا صفــا ايســيني عــن 

اطفــاء حريــق شــب فــي أحــدى وحــدات مصفــاة النفــط فــي بنــدر عبــاس.
وأوضــح صفــا ايســيني فــي تصريــح للصحفييــن أن الحــادث وقــع فــي وحــدة اعــادة التدويــر بمصفــاة 

بنــدر عبــاس.

ضبط طن و927 كغم من المخدرات في سيستان وبلوجستان
زاهدان-ارنــا:- اعلــن قائــد قــوى األمــن الداخلــي فــي محافظــة سيســتان وبلوجســتان العميــد 
ــن  ــن اثنتي ــال عمليتي ــدرات خ ــواع المخ ــن ان ــم م ــد و927 كغ ــن واح ــط ط ــن ضب ــري، ع ــد قنب محم

نفذتهــا قــوات األمــن الداخلــي فــي المحافظــة.

فيما يعلن جهانغيري توظيف جميع اإلمكانيات للحؤول دون أضرار الفيضانات..

وزير الداخلية: السيول اجتاحت 25 محافظة والحقت خسائر تقدر بنحو 35 الف مليار تومان
طهران ومانيال تتعاونان 

في المجال العلمي
والتقنــي  العلمــي  المســاعد  وقــع  طهران-إرنــا:- 
لرئيــس الجمهوريــة ســورنا ســتاري و وزيــر العلــوم 
والتقنيــة الفلبينــي دوال بنيــا مذكــرة تفاهــم علميــة 
والبحثــي  العلمــي  التعــاون  أرضيــة  توفــر  وتقنيــة، 
والتقنــي فــي مجــال التقنيــات المتطــورة بيــن البلديــن.

ايــران  الفلبيــن  مــن  المســتوى  رفيــع  وفــد  وزار 
الكفــاءات  حــول  النظــر  وجهــات  و  الحــوار  لتبــادل 
العلميــة بهــدف تنميــة مجــاالت التعــاون الثنائــي فــي 

األصعــدة. شــتى 
وتــم خــال اللقــاء توقيــع مذكــرة تفاهــم مشــتركة 
علميــة وتقنيــة بيــن الجانبيــن تهــدف الــى الرقــي بهــذا 
القوانيــن واألنظمــة  التعــاون وتعزيــزه عبــر تطبيــق 

الموجــودة لــدى البلديــن.
وقــال دوال بينــا خــال اإلجتمــاع: إن ايــران حققــت 
فــي  معلنــًا  المتقدمــة،  التقنيــات  فــي  كبيــرا  تطــوراً 
نفــس الوقــت رغبــة بــاده فــي اإلســتفادة مــن الكفــاءة 
االيرانيــة فــي النظــام البيئــي التقنــي الزراعــي وتقنيــة 
النانــو وعلــوم األعصــاب وكذلــك فــي مجــال االدويــة 

والمــواد المتطــورة واإلنتــاج المتطــور.
ــة  ــى تحتي ــن ســتاري عــن ايجــاد بن هــذا وأعل
العلمــي والتقنــي وفــق  التعامــل المشــترك  فــي 
عمــل لجنــة تعــاون مشــتركة وقــال: إّن الفلبيــن 
للتعــاون مــع بلدنــا  أعلنــت رغبتهــا واســتعدادها 
فــي شــتى المجــاالت التقنيــة المتطــورة خاصــة 
فــي تقنيــة النانــو والنظــام البيئــي التقنــي والطبــي 

والعاجــي وعلــوم الدمــاغ و االعصــاب.

فضال عن التماسك بين الشعب..

واعظي: االجراء االميركي ضد حرس الثورة االسالمية 
زاد من تعزيز الوحدة في البالد

قــال  طهران-ارنــا:- 
رئيــس  مكتــب  رئيــس 
محمــود  الجمهوريــة 
غيــر  االجــراء  ان  واعظــي: 
ــب  ــن جان ــر م ــم األخي الحكي
حــرس  ضــد  االمريكييــن 
الــى  ادى  االســامية  الثــورة 
نتائــج عكســية لهــؤالء ولقــي 
مــن  وزاد  واســعا،  تنديــدا 
والوحــدة  التماســك  تعزيــز 

البــاد. فــي  الوطنيــة 
واضــاف واعظــي ، خــال اجتماعــه بعــدد مــن كبــار مســؤولي الشــؤون التنفيذيــة والسياســية واالقتصاديــة فــي البــاد 

، قائــا : ان االعــداء وعلــى رأســهم امريــكا يعمــدون الــى تصرفــات ال تتســم بمعاييــر الحكمــة والمنطــق السياســي.
وتابــع: ان االمريكييــن يســعون مــن خــال هكــذا اجــراءات غيــر حكيمــة الــى بــّث الفرقــة وشــرخ الصــف بيــن ركائــز 
ــة  ــود االربع ــدى العق ــى م ــم عل ــوا اهدافه ــم يحقق ــدا ان هــؤالء ل ــي؛ مؤك ــة االســامية والشــعب االيران نظــام الجمهوري

الماضيــة بــل ادت محاوالتهــم الــى نتائــج عكســية واســهمت فــي تعزيــز الوحــدة والتآلــف الوطنــي فــي ايــران.
ــى  ــام الماضــي عل ــذ الع ــا واشــنطن من ــي تفرضه ــة الت ــوط االقتصادي ــى الحظــر االمريكــي والضغ واشــار واعظــي ال
الشــعب االيرانــي؛ معربــا عــن ســعادته بالقــول: لقــد تمكنــا بفضــل توجيهــات ســماحة قائــد الثــورة االســامية وجهــود 
الحكومــة الشــاملة وغيرهــا مــن الجهــات المعنيــة فــي البــاد وايضــا مقاومــة وصمــود الشــعب بوجــه المشــاكل ان تتجــاوز 

العديــد مــن الظــروف العصيبــة الراهنــة.

االول  النائــب  أكــد  العربــي:-  طهران-كيهــان 
لرئيــس الجمهوريــة إســحاق جهانغيري امــس األحد، 
وإمكانياهــا  الحكومــة ســتوظف جميــع قدراتهــا  أن 
الفيضانــات  عــن  ســتنجم  أضــرار  دون  للحيلولــة 

والســيول فــي المناطــق المتضــررة بالبــاد.
هاتفيــة  اتصــاالت  خــال  جهانغيــري  واطلــع 
وسيســتان  هرمــزكان  محافظــي  مــع  منفصلــة 
الروضيــة  وخراســان  وكرمــان  وبلوجســتان 
وخراســان الجنوبيــة، علــى احــدث االوضــاع فــي 
واالجــراءات  االمطــار  بشــان  المحافظــات  هــذه 

فيهــا. الســيول  لمواجهــة  الوقائيــة 
ودعــا جهانغيــري المحافظيــن التخــاذ االجــراءات 

*رئيس منظمة الطب العدلي يعلن ارتفاع عدد ضحايا 
السيول في البالد الى 76 شخصا لغاية االن

*500 مليون دوالر خسائر منشآت الكهرباء والمياه 
والحاق اضرار باكثر من 14 الف كيلومتر من الطرق

الازمــة مــع االخــذ بنظــر 
االعتبــار جميــع االحتماالت 
الطاقــات  وتوظيــف 
واالمكانيــات للحيلولــة دون 
او  وقــوع خســائر بشــرية 
ــة  ماديــة واالبقــاء علــى حال
االســتنفار لجميــع اجهــزة 
طالمــا  واالنقــاذ  االغاثــة 

ذلــك. الحاجــة  اقتضــت 
قــدم  جانبهــم  مــن 
للنائــب  المحافظــون 
االول لرئيــس الجمهوريــة 
فــي  المتخــذة  االجــراءات  احــدث  عــن  تقاريــر 
محافظاتهــم واالســتعداد الشــامل لمواجهــة الســيول.

عبدالرضــا  الداخليــة  وزيــر  قــال  جهتــه  مــن 
بســبب  الخســائر  حجــم  ان  فضلــي  رحمانــي 
الســيول االخيــرة يقــدر بنحــو 30 الــى 35 ألــف مليــار 
تومــان موضحــا ان الســيول اجتاحــت 25 محافظــة 

وأكثــر مــن 4 االف و400 قريــة.
امــس  االســامي  الشــورى  مجلــس  وعقــد 
االحــد جلســة خصصهــا لبحــث الفيضانــات األخيــرة 
مســاعدة  وكيفيــة  األضــرار  وحجــم  البــاد،  فــي 
ــاد  ــة والجه ــات بحضــور وزراء الطاق ــا الفيضان ضحاي
الزراعــي والطــرق والداخليــة ورئيــس هيئــة األرصــاد 

ــداد. ــة واالم ــرة اإلغاث ــس دائ ــة ورئي الجوي
بــان   ، تقريــره  فــي  الداخليــة   وزيــر  وأوضــح 
الســيول التــي اجتاحــت البــاد غيــر مســبوقة وقــد 
ســببت اضــرار ومشــاكل فــي 25 محافظــة فــي انحاء 
ــدور الســكنية  ــر ال ــاد ، وشــملت االضــرار تدمي الب

ــرق . ــور والط ــة والجس ــات الزراعي والصناع
واكــد وزيــر الداخليــة ان جهــود االنقــاذ واالمــداد 
انصبــت علــى انقــاذ حيــاة النــاس وتقليــل الخســائر 
ــن 250  ــر م ــي اكث ــاء اهال ــال اج ــن خ ــرية م البش

قريــة واجــزاء مــن بعــض المــدن.
كمــا اعلــن وزيــر الطــرق واعمــار المــدن محمــد 
ــرة التــي وقعــت فــي  ــان الســيول االخي اســامي ب
العديــد مــن محافظــات البــاد قــد الحقــت اضــرارا 
باكثــر مــن 14 الــف كيلومتــر مــن الطــرق الرئيســية 
والفرعيــة والقرويــة فــي اكثــر مــن 8600 نقطــة فيهــا.

جــاء ذلــك فــي تصريــح ادلــى بــه اســامي خــال 
حضــوره اجتمــاع مجلــس الشــورى االســامي امــس 
االحــد ضمــن تقريــره قدمــه حــول الخســائر الحاصلــة 

فــي هــذا المجــال بســبب الســيول.
تكبــد  اردكانيــان،  رضــا  الطاقــة  وزيــر  وأعلــن 
 21 بواقــع  خســائر  والميــاه  الكهربــاء  منشــآت 
تريليــون ريــال )تعــادل 500 مليــون دوالر(جــراء موجــة 

اســابيع. منــذ  البــاد  التــي تشــهدها  الســيول 
ــي  ــود حجت ــي محم ــاد الزراع ــر الجه ــال وزي وق
فــي  بالمنتجيــن  لحقــت  التــي  الخســائر  ان   ،
الســيول  المختلفــة بســبب  الزراعيــة  القطاعــات 

بلغــت حتــى اآلن نحــو 13 ألــف مليــار تومــان.
واشــار حجتــي فــي تقريــر قدمــه الــى مجلــس 
االمــدادات  ايصــال  حــول  االســامي  الشــورى 
والمســاعدات الــى متضــرري الســيول، اشــار الى ان 
الخســائر التــي لحقــت بقطــاع الزراعــة والصناعــة 
ــة فــي محافظــة خوزســتان )جنــوب غــرب(  الزراعي
بلغــت 3 االف مليــار تومــان مــن مجمــوع الخســائر 
، موضحــا احتمــال حصــول خســائر جديــدة فــي 

ــات. ــتمرار الفيضان ــبب اس ــتان بس خوزس
وقــال رئيــس منظمــة الطــب العدلــي احمــد 
شــجاعي، ان عــدد ضحايــا الســيول فــي البــاد 

ارتفــع الــى 76 شــخصا لغايــة االن.
واضــاف شــجاعي فــي تصريــح لــه امــس االحــد، 
انــه ومــع وفــاة 5 اشــخاص فــي خوزســتان وشــخص 
واحــد فــي ايــام فقــد ارتفــع عــدد ضحايــا الســيول 

ــى 76 شــخصا لحــد االن. ــاد ال ــي الب ــرة ف االخي

فيما يتفقان على تنفيذ تمرين بحري مشترك..

ايران وعمان تبحثان التعاون العسكري 
في اجتماع اللجنة المشتركة

 - : س ر فــا - ن ا طهر
العاصمــة  فــي  انطلقــت 
امــس  مســقط  العمانيــة 
االجتمــاع  اعمــال  االحــد 
العســكرية  للجنــة   15 الـــ 
العمانيــة  االيرانيــة 
المشــتركة، للبحــث فــي 
التعــاون  تطويــر  ســبل 
ــن. ــن البلدي العســكري بي
ســفارتنا  واعلنــت 
ــات  ــقط ان جلس ــي مس ف
ستســتمر  التــي  اللجنــة 

لغايــة الخميــس القــادم، ســتعقد برئاســة مســاعد رئيــس االركان العامــة للقــوات المســلحة للشــؤون 
الدوليــة العميــد قديــر نظامــي ومســاعد شــؤون العمليــات والتخطيــط فــي االركان العامــة لقــوات الســلطان 

البلوشــي. راشــد  بــن  حمــد  العميــد  المســلحة 
ويبحــث الطرفــان خــال االجتمــاع حــول مســيرة التقــدم لاتفاقيــات المبرمــة وكذلــك التخطيــط للمزيــد 

مــن تطويــر وتعميــق العاقــات العســكرية بيــن القــوات المســلحة للبلديــن.
ومن المقرر ان يلتقي الوفد العسكري االيراني خال الزيارة عددا من كبار المسؤولين في سلطنة عمان.

وعلــى هامــش اجتمــاع اللجنــة العســكرية المشــتركة ســيتم ايضــا تمريــن مشــترك لاغاثــة واالنقــاذ 
بمشــاركة قــوات جويــة وبحريــة وحــرس حــدود بيــن البلديــن، فــي بحــر عمــان مــن خــال عــدد مــن الســفن 
ــن ســاح الجــو  ــة م ــرات عمودي ــة، وطائ ــة اإليراني ــوات البحري ــة والق ــة الســلطانية العماني ــة للبحري التابع

الســلطاني العمانــي، وزوارق خفــر الســواحل مــن شــرطة عمــان الســلطانية.

في طهران..

طالب العلوم الدينية ورجال الدين يتجمعون 
دعما لحرس الثورة االسالمية

بسبب االمطار الغزيرة..

44 مستنقعا جافا في البالد امتألت ما بين 40 و100 %

مرشحة للرئاسة االميركية تؤكد على 
العودة لالتفاق النووي

االميركيــة  الســناتورة  اعتبــرت  طهران-ارنــا:- 
اخيــرا ترشــحها  اعلنــت  التــي  ايمــي كلوبوشــار 
عــودة  القادمــة،  الرئاســية  االنتخابــات  لخــوض 

واشــنطن لاتفــاق النــووي بانهــا تعــد امــرا حيويــا.
كلوبوشــار  بــه  ادلــت  تصريــح  فــي  ذلــك  جــاء 
الســناتورة االميركيــة عــن واليــة مينيســوتا خــال 
'مؤتمــر الشــؤون العالميــة' الــذي يقــام فــي جامعــة 

كلــورادو بولــدر ســنويا.
وقالــت كلوبوشــار التــي تعتبــر احــد مرشــحي 
الحــزب الديمقراطــي لخــوض ســباق التنافــس علــى 
ــع  ــووي م ــاق الن ــودة لاتف ــة، ان الع ــة االميركي الرئاس

ــات المتحــدة. ــا للوالي ــرا حيوي ــد ام ــران يع اي
وحــول اعــان ترامــب االنســحاب مــن االتفــاق 
النــووي قالــت، الشــك ان الخــروج مــن اتفاقيــات 

كنــا قــد وقعنــا علينــا ال يعتبــر اســتعراضا للقــوة.
الــى  هــذا  بتصريحهــا  كلوبوشــار  وانضمــت 
المرشــحين االخريــن للرئاســة االميركيــة مــن الحــزب 
وارن  واليزابــت  ســاندرز  بيرنــي  وهــم  الديمقراطــي 
وكاميــا هريــس وجوليــان كاســترو فــي الوعــد بالعــودة 

الــى االتفــاق النــووي، فــي حــال فوزهــم بالرئاســة.

طهران-إرنــا:- نظــم امــس األحــد، عــدد مــن 
طــاب العلــوم الدينيــة ورجــال الديــن فــي الحــوزة 
العلميــة تجمعــا فــي دعــم حــرس الثورة االســامية 
،وذلــك فــي ســياق إدانــة إجــراء أميــركا األخيــر فــي 

ادراج الحــرس الثــوري علــى الئحــة اإلرهــاب.
محافظــة  أهالــي  عــن  النائــب  وأضــاف 
اإلســامي  الشــورى  مجلــس  فــي  إصفهــان 
هــذه  خــال  ســالك'  'أحمــد  اإلســام  حجــة 
الحكومــة  سياســات  فشــل  ان  المراســم، 
المنطقــة،  فــي  إليــران  العدائيــة  األميركيــة 
المزعــوم  اإلئتــاف  نجــاح  عــدم  وكذلــك 
أدى  مــا  أميــركا؛  بقيــادة  لداعــش  المناهــض 
إربــاك الساســة األميركييــن، وإقدامهــم  الــى 
علــى تصنيــف هــذه القــوة المســلحة اإليرانيــة 
اإلرهابيــة. الجماعــات  عــداد  فــي  الرســمية 

دســتور  مــن  الـــ150  المــادة  ان  ســالك،  وتابــع 
هــذه  ان  علــى  تنــص  اإلســامية،  الجمهوريــة 

ــة، تــم إنشــاؤها لحراســة البــاد  المؤسســة الثوري
اإليرانــي. الشــعب  ألبنــاء  الخدمــات  وإســداء 

ونــوه ســالك بقــدرات حــرس الثــورة االســامية 
الردعيــة علــى صعيــد المجتمــع والمنطقــة.

 - : س ر فــا - ن ا طهر
أكــد نائــب رئيــس كتلــة 
الوالئييــن  المســتقلين 
الشــورى  مجلــس  فــي 
االحــد،  يــوم  االســامي، 
ــا فــي  ان 44 مســتنقعا جاف
البــاد امتــأت مــا بيــن 40 
و100 بالمائــة بفعــل االمطــار 

الغزيــرة. الربيعيــة 
شــرحه  وخــال 
كتلــة  اجتمــاع  لتفاصيــل 
الوالئييــن  المســتقلين 

مــع وزيــر الطاقــة، قــال غــام علــي جعفــر زادة ايمــن 
ــة  ــذ بداي ــران من ــي اي ــادي: إن مســتوى االمطــار ف آب
ايلــول/  23 فــي  )بــدأت  الجاريــة  المائيــة  الســنة 
بلــغ   ،2019 نيســان/ابريل   12 ولغايــة   )2018 ســبتمبر 
 45 نســبتها  زيــادة  الــى  يشــير  مــا  ميليمتــرا،   293
ــرة 50  ــد لفت ــة االم ــة طويل ــة باالحصائي ــة مقارن بالمائ
ســنة، وزيــادة نســبتها اكثــر مــن 174 بالمائــة مقارنــة 

بمتوســط مســتوى االمطــار خــال الســنة الماضيــة.
وأضــاف: ان حجــم االمطــار خــال النصف الشــهر 
ــة، كان  ــع خــال الســنة الجاري االول مــن فصــل الربي
19 مــرة اكثــر مــن الســنة المائيــة الماضيــة، وقرابــة 3 
اضعــاف متوســط الــدورة طويلــة االمــد لفتــرة 50 عامــا، 
كمــا ان قرابــة 1.3 مــرة بقــدر متوســط االمطــار لســنة 
واحــدة، هطلــت خــال اســبوعين )مــن 17 آذار/مــارس 

الــى 1 نيســان/ابريل 2019(.

احتجاز األمير السعودي سلمان بن عبد العزيز وأبيه
ــراء  ــا األم ــع به ــي يتمت ــزات الت ــكل المي ــد آل ســعود، حظــي ب ــن محم ــن ســلمان ب ــز ب ــن عبدالعزي ــر ســلمان ب األمي
الســعوديون، ســافر حــول العالــم، وتنقــل بيــن أماكــه فــي فرنســا والســعودية، ودرس فــي جامعــة الســوربون فــي العاصمــة 

الفرنســية، باريــس، والتــي يرتادهــا النخــب مــن حــول العالــم، ويتحــدث العربيــة واالنجليزيــة والفرنســية بطاقــة.
ولكــن ليلــة الرابــع مــن ينايــر/ كانــون الثانــي 2018، كل شــيء تغيــر، وفــي الوقــت الــذي ال تتضــح فيــه كل الحقائــق، إال 
أن أصدقــاء األميــر ســلمان يقولــون إنــه كان فــي منزلــه قــرب الريــاض عندمــا تــم اســتدعاؤه إلــى قصــر الحكــم بالريــاض، 
وســرعان مــا تحــول النقــاش إلــى مشــاجرة مــع ســعود القحطانــي، الــذي كان حينهــا مستشــارا بالديــوان الملكــي الســعودي 
ومــن المقربيــن لولــي العهــد الســعودي، األميــر محمــد بــن ســلمان، قبــل أن يعفــى مــن منصبــه علــى خلفيــة قضيــة مقتــل 

اإلعامــي الســعودي، جمــال خاشــقجي فــي قنصليــة بــاده بإســطنبول، مطلــع أكتوبــر/ تشــرين األول الماضــي.
أصدقــاء األميــر ســلمان قالــوا إنــه احتجــز بعدهــا وأخــذ إلــى ســجن حائــر مشــدد الحراســة خــارج الريــاض، فــي حيــن 
أتــى التعليــق الرســمي الوحيــد علــى لســان االدعــاء العــام بالمملكــة بــأن 11 أميــرا احتجــزوا علــى خلفيــة تجمعهــم فــي 

قصــر ملكــي احتجاجــا علــى قطــع الحكومــة مخصصــات ســداد فواتيــر الميــاه والكهربــاء عــن األمــراء.
وبعــد يوميــن علــى احتجــاز األميــر ســلمان، احتجــز والــده، األميــر عبدالعزيــز بــن ســلمان بــن محمــد آل 

ســعود، بعــد لجوئــه إلــى محاميــن دولييــن فــي قضيــة ابنــه.
ولم تجب السلطات السعودية لطلبات CNN المتكررة بالحصول على معلومات تتعلق باألميرين.

أمريكا تحذر رعايا بالدها من حاالت خطف في 35 دولة بينها لبنان
حذرت وزارة الخارجية األميركية، في بيان، رعايا بادها من »حاالت االختطاف« في 35 دولة حول العالم، بينها لبنان.

وقدمــت الــوزارة مؤشــرا جديــدا »للمخاطــر إلــى مستشــاري الســفر العمومييــن، مــن أجــل إبــاغ المواطنيــن األميركييــن 
بمزيــد مــن الوضــوح، عــن مخاطــر االختطــاف، وأخــذ الرهائــن، مــن قبــل جهــات إجراميــة وإرهابيــة فــي جميــع أنحــاء العالــم«.

وقالــت إن »المؤشــرK« الجديــد، يعــد جــزءا مــن االلتــزام المســتمر بتوفيــر معلومــات واضحــة وشــاملة، 
حــول ســامة الســفر للمواطنيــن األميركييــن، حتــى يتمكنــوا مــن اتخــاذ قــرارات ســليمة للســفر«، مشــيرة 
إلــى أنهــا »تقــدم مؤشــرات المخاطــر المحــددة، مثــل الجريمــة واإلرهــاب واالضطرابــات المدنيــة والكــوارث 

الطبيعيــة والصحــة وغيرهــا، مــن المخاطــر المحتملــة«.
ــا:  ــة، مــن بينه ــا 8 دول عربي ــة بينه ــي تحمــل مؤشــر »K« لخطــر االختطــاف، تضــم 35 دول ــى أن القائمــة الت ــت إل ولفت
أفغانســتان، الجزائــر، أنغــوال، بنغاديــش، بوركينــا فاســو، الكاميــرون، جمهوريــة إفريقيــا الوســطى، كولومبيــا، جمهوريــة الكونغــو، 
ــا الجديــدة،  ــا، باكســتان، بابــوا غيني ــا، مالــي، المكســيك، النيجــر، نيجيري ــا، ماليزي ــا، لبنــان، ليبي ــا، هايتــي، العــراق، كيني إثيوبي
الفلبيــن، روســيا، الصومــال، جنــوب الســودان، الســودان، ســوريا، ترينيــداد وتوباغــو، تركيــا، أوغنــدا، أوكرانيــا، فنزويــا واليمــن.
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سأعطي الهاتف لجناب اللص لتسأله!
حسين شريعتمداري

كنــا قــد اوردنــا فــي مقــال ســابق حكايــة حســب مقتضــى المناســبة علــى شــكل طريفــة، وحيــن 
جــاء قــرار ترامــب إلتفتنــا لمــدى انطبــاق هــذه الطريفــة علــى هــذا القــرار، إذ يذكــر؛ »أن لصــا  اقتحــم 
حرمــة بيــت منتصــف الليــل وهــم بعــزل مــا شــاء مــن االثــاث والمقتنيــات، فمــا كان مــن صاحــب 
ــوا اللــص.  خفيــر  البيــت إال ويتصــل  بمركــز الشــرطة واخبرهــم بالواقعــة ليرســلوا النجــدة ويعتقل

المركــز ســأل صاحــب البيــت: هــل انــت مطمئــن مــن وجــود لــص فــي بيتــك؟
فقــال صاحــب البيــت: نعــم ســيدي! انــا واثــق مــن ذلــك. فســأل الضابــط الخفيــر؛ لربمــا هــو مــن 
ارحامــك او اصدقائــكّ! فــرد صاحــب البيــت: وهــل يزورنــي القريــب والصديــق نصــف  الليــل متســورا 
حائــط البيــت، ليقــوم بنهــب االثــاث؟ فكــرر الضابــط الســؤال  لربمــا اصابــك دوار واالمــر ليــس واقعيا؟! 
فاستشــاط صاحــب البيــت غضبــا وقــال: اســمح لــي يــا ســيادة الضابــط النــاول اللــص  الهاتــف ليقــوم 

هــو بنفســه باخبــارك عــن ســبب مجيئــه، وحينهــا تطمئــن نفســك«؟
لــم تفــت الحكومــات االميركيــة خــال االربعيــن عامــًا الماضيــة، اي منــذ مجــيء كارتــر والــى 
ترامــب، اي فرصــة للتعبيــر عــن حقدهــم وعدائهــم للجمهوريــة االســامية االيرانيــة، كمــا ونشــهد 
تصاعــد هــذه اللهجــة بمــرور االيــام ممــا يعكــس تطــور دور الثــورة االســامية. فــان تصفحنــا علــى 
ــروا  ــه، اضط ــداء ومؤامرات ــه االع ــزم بوج ــا بح ــا وقفن ــه كلم ــن ان ــود، تبي ــة عق ــارنا الربع ــة مس عجال
للتراجــع، وحيــن ترددنــا فــي الــرد بالمثــل او غلبنــا االنفعــال  ازدادت رغبــة العــدو فــي المضــي قدمــا. 
ومــا التســاهل وابــداء الليونــة امــام ابتــزاز وضغــوط اميــركا فــي برنامجنــا النــووي، والــذي تمخــض 

عــن اضــرار كارثيــة توجــت بخطــة العمــل المشــترك، اال نموذجــا بــارزا لهــذه المقولــة.
فقــرار درج حــرس الثــورة االســامية علــى الئحــة الجماعــات االرهابيــة هــو آخــر اجــراء عدائــي 

ينــم عــن حماقــة اميــركا فــي اســتعارة قــرارات غيــر قانونيــة ضــد ايــران االســامية.
مــن هنــا فــان اغــاق مضيــق هرمــز بوجــه الفرقاطــات الحربيــة االميركيــة ناقــات النفــط 
قانونــي للجمهوريــة  لهــو حــق  االميركــي  القــرار  والبحرينيــة  وســائر مــن دعمــوا  الســعودية 

الدوليــة. المعاهــدات  اقرتــه  االيرانيــة  االســامية 
فاالقتــراح الــذي طرحتــه صحيفــة كيهــان فــي الحــادي عشــر مــن ابريــل، اعتبرتــه بعــض 
المحافــل السياســية مغامــرة تبعــث علــى رد عســكري اميركــي، طارقيــن علــى وتــر )شــبح الحــرب( 
غيــر مبينيــن انــه، اوال: ان كان الميــركا جــرأة هجــوم عســكري علــى ايــران، فــاي شــيء منعهــا مــن 
ذلــك؟! هــل االخــاق؟! أم احترامهــا للقانــون؟! او القلــق مــن رد ايــران؟!... وتركــوا التســاؤل دون اجابــة 
بانــه متــى كانــت اميــركا تلتــزم باالصــول االخاقيــة او القانونيــة؟! واي آليــة اهملوهــا لمعــادات ايــران 

االســامية؟!
ثانيــا: ان اميــركا جربــت حظهــا خــال الحــرب المفروضــة، وكانــت ايــران االســامية حينهــا فــي 
اضعــف فتــرة مــن قدرتهــا العســكرية فيمــا كانــت اميــركا اكثــر قــدرة بمــرات ممــا هــي عليــه اليــوم، 

وقــد اســتنفرت الكثيــر مــن القــوى العســكرية لهــذه المهمــة، اال انهــا فشــلت فشــا ذريعــا...
فــان تجاهلنــا اغــاق مضيــق هرمــز وهــو حســب المــادة 14 والــى المــادة 23 مــن معاهــدة جنيــف 
ــة،  ــا القانوني ــكا  لعــام 1982، مــن حقوقن ــى المــادة 37 مــن  معاهــدة جاماي لعــام 1958، والمــادة 17 وال
فحينهــا ســتنهال علينــا خطــى اميركيــة متتاليــة. بينمــا يمكننــا االســتفادة مــن قابليــات جمــة اخــرى، 
اضافــة الغــاق مضيــق هرمــز  بوجــه ســفن العــدو  وحلفائــه، كاالمكانــات التــي عندنــا فــي البحــر 

االحمــر، و توجيــه ضربــة للشــركات االميركيــة فــي المنطقــة و...
ان اميــركا ال تخفــي ســتراتيجية قلــب نظــام الجمهوريــة االســامية االيرانيــة وحتــى وان 
تبدلــت الحكومــات ســتمضي فــي تفعيــل هــذه الســتراتيجية. مــن هنــا علينــا ان نضــع االجــراءات 
االميركيــة االخيــرة ضمــن هــذا االطــار ، وهــو االســتمرار  خطــوة بعــد اخــرى فــي اضعــاف ايــران، حتــى 

تتوفــر االرضيــة المناســبة لمهاجمــة الجمهوريــة االســامية!
وحســب تحليــل لوكالــة »ســبوتنيك«؛ فــان القــوات االميركيــة ال تدخــل حربــا اال حيــن يكــون 
خصمهــا فــي اضعــف مجهــود وبخصــوص هلــع اميــركا مــن مهاجمــة ايــران تقــول الوكالــة: الن ايــران 

اليــوم تمــر فــي افضــل وضــع عســكري وتاريخــي.
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