
وزارة الصحة: اصابات كورونا بلغت 9000 والمتوفين 
354 والمتعافين 2959 شخصا

 - : س ر فــا - ن ا طهر
باســم  المتحــدث  اعلــن 
والعــاج  الصحــة  وزارة 
الطبــي  والتعليــم 
بــان  جهانبــور  كيانــوش 
ــروس  ــات بفي ــدد االصاب ع
بلــغ  البــاد  فــي  كورونــا 
حتــى ظهــر أمــس االربعــاء 
 354 والمتوفيــن   9000

.2959 والمتعافيــن 
فــي  جهانبــور  وقــال 

تصريــح صحفــي امــس االربعــاء انــه منــذ ظهــر يــوم الثاثــاء حتــى امــس االربعــاء تــم تســجيل 958 حالــة 
.  9000 الــى  المصابيــن  جديــدة لاصابــة بفيــروس "كوفيــد -19" ليرتفــع اجمالــي عــدد 

واضــاف، ان عــدد الذيــن تعافــوا مــن مــرض "كوفيــد -19" وغــادروا المستشــفيات بلــغ 2959 فيمــا توفــي 63 
شــخصا اخــر ليبلــغ عــدد المتوفيــن 354 شــخصا لغايــة االن.

ــة ومــن ثــم  ــدة فــي البــاد، كان فــي طهــران 256 حال ــات الجدي ــر مــن االصاب ــان العــدد االكب واوضــح ب
اصفهــان 170 وقــم 53 فيمــا كان العــدد االقــل مــن االصابــات فــي محافظتــي اردبيــل وجهارمحــال وبختيــاري 
ــة  ــر احمــد اي اصاب ــة وبوي ــا بوشــهر وكهكيلوي ــم تشــهد محافظت ــا ول ــي كل منه ــدة واحــدة ف ــة جدي باصاب

جديــدة.  

اضاءات
3 العدد )10369( السنة االربعون الخميس 17 رجب ، 1441 هـ ق 22 اسفند 1398 هـ ش، 12 آذار 2020مشؤون محلية

مطالبا المجتمع الدولي بإعادة التوازن الى االتفاق النووي..

غريب آبادي: هل يعوض االوروبيون االضرار بمليارات اليوروات التي لحقت بايران
ــم  ــا الدائ ــال ســفير ومندوبن ــارس:- ق طهران-ف
لــدى المنظمــات الدوليــة فــي فيينــا "كاظــم غريــب 
للوكالــة  التابــع  الحــكام  مجلــس  امــام  آبــادي" 
الدوليــة للطاقــة الذريــة هــل ان الخســائر التــي 
لحقــت بايــران جــراء الحظــر وتخــاذل االوربييــن 
قابلــة للعــودة وهــل بامــكان االوروبييــن تعويــض 

الخســائر التــي لحقــت بايــران.
وطالــب  غريــب آبــادي االطــراف المتبقيــة فــي 
اتخــاذ  الــى  الدولــي  النــووي والمجتمــع  االتفــاق 
ــى مســاره  ــاق ال ــادة هــذا االتف ــة الع خطــوات عملي
الصحيــح، وذلــك نظــرا للحظــر األميركــي االحــادي 
الجائــر والخســائر االقتصاديــة التــي تعرضــت اليهــا 

ــران نتيجــة ذلــك. اي
جــاء ذلــك فــي كلمتــه التــي ادلــى بهــا "غريــب 
لمجلــس  الموســمي  االجتمــاع  خــال  آبــادي" 
الحــكام التابــع للوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة امس 
االربعــاء حــول التقريــر الجديــد لمديــر عــام الوكالــة، 
حيــث طــرح مواقــف الجمهوريــة االســامية فــي 

ــذا الخصــوص. ه

الــى  نــوّه  وفيمــا 
علــى  الحفــاظ  ضــرورة 
اكــد  النــووي،  االتفــاق 
آبــادي  غريــب  الســفير 
الرئيســي  الســبب  ان 
يعــود  الراهــن  للوضــع 
أميــركا  انســحاب  الــى 
االتفــاق  مــن  االحــادي 
الــدول  وتهديدهــا 
بمعاقبــة  االخــرى 
والبنــوك  الشــركات 

ايــران. مــع  بالتعــاون  تطالــب  التــي 
واضــاف: رغــم ذلــك، فإنــه ال يمكــن تجاهــل 
ــة فــي  ــدول المتبقي ــى ال ــع عل المســؤولية التــي تق
االتفــاق النــووي؛ المتوقــع مــن هــذه الــدول ان تكــون 
مــن  انطاقــا  تبــادر  وان  العبــر  اســتخلصت  قــد 
التجــارب الســابقة الــى التعويــض عــن االضــرار 
ــذا  ــة العمــل به ــة المناســبة لمواصل ــر االرضي وتوفي

ــاق. االتف

كمــا اشــار الــى خطــوات ايــران لخفــض تنفيــذ 
بعــض التعهــدات، مؤكــدا انهــا جــاءت فــي اطــار 
التعويــض الجزئــي ايضــا؛ وقــال : إن الجمهوريــة 
ــم االســتعداد للعــودة  ــى ات ــة عل االســامية االيراني
عــن جميــع الخطــوات التعويضيــة التــي كانــت قــد 
اتخذتهــا فــي اطــار البنديــن 26 و36 مــن االتفــاق 
النــووي، لكــن  ذلــك يعتمــد علــى تعبئــة جميــع 
الطاقــات لــدى االطــراف المتبقيــة بهــدف تنفيــذ 

ــا. ــا ايض التزاماته

وزير االقتصاد: نطاق تذبذب البورصة سيبقى عند 5 بالمائة
االقتصــاد  وزيــر  اعلــن  طهران-ارنــا:- 
والماليــة فرهــاد دجبســند بــان نطــاق تذبــذب 
البورصــة فــي البــاد ســيبقى عنــد 5 بالمائــة.

واثــر اجتمــاع للمجلــس االعلــى للبورصــة 
ورئيــس  والماليــة  االقتصــاد  وزيــر  بحضــور 
منظمــة البورصــة والســندات الماليــة ورئيــس 
ــي  ــند ف ــر دجبس ــال الوزي ــزي، ق ــك المرك البن
تصريــح صحفــي، انــه وفقــا للقــرارات المتخــذة 
للبورصــة  االعلــى  المجلــس  اجتمــاع  فــي 

ســيبقى نطــاق تذبــذب تعامــات ســوق راس 
ــة. ــد 5 بالمائ ــال عن الم

الطــرح  النجــاز  نســعى  اننــا  واضــاف، 
ــام )للشــركات( بتســارع  ــاب الع ــي لاكتت االول
اكبــر فــي الفتــرة المتبقيــة مــن العــام )االيراني( 
الجــاري )ينتهــي فــي 20 اذار/مــارس( ومطلــع 

ــادم. ــام الق الع
رصيــد  هنالــك  االقتصــاد،  وزيــر  وتابــع 
متمثــل بدعــم الحكومــة ورئيــس الجمهوريــة 
لعــرض  المــال  راس  ســوق  وراء  شــخصيا 

الحكوميــة. الماليــة  االوراق 

جامعة طهران: ايران اعلنت عن الكورونا 
بعد ساعتين من اكتشافه

طهران-العالم:-دأبــت بعــض الــدول علــى اتهــام  
ايــران بالتكتــم والتســتر علــى حجــم االصابــات 

ــا. ــات جــراء فايــروس كرون والوفي
وبعــض مســؤولي ووســائل اعــام هــذه الــدول 
قالــوا، أن ايــران تكتمــت علــى اكتشــاف الفايــروس 
ــى انخفــاض المشــاركة  ــؤدي االعــان ال لكــي ال ي
ــوم  ــة التــي جــرت فــي ي ــات البرلماني فــي االنتخاب

الجمعــة 21 فبرايــر الماضــي، بينمــا أعلنــت طهــران 
فــي  اكتشــافها لاصابــات  عــن  بشــكل رســمي 
يــوم االربعــاء 19 فبرايــر أي قبــل يوميــن مــن اجــراء 

ــات. االنتخاب

نمو الصادرات عبر جمارك آذربايجان 
الغربية بمقدار 44 بالمائة

انتاج الكهرباء في البالد بلغ 83 ألفا 
و350 ميغاواط

صادرات ايران الى اذربيجان 
تسجل نموا بنسبة 44 %

منظمــة  رئيــس  اعلــن  طهران-فــارس:- 
محافظــة  فــي  والتجــارة  والتعديــن  الصناعــة 
آذربايجــان الغربيــة غامرضــا بابائــي عــن تصديــر 
مليــون و 205 الــف طــن مــن الســلع والبضائــع خــال 
العــام الحالــي ) بــدأ فــي 21مــارس 2019( عبــر جمــارك 
بالمائــة   44 بمقــدار  زيــادة  مســجا  المحافظــة 

مقارنــة بالفتــرة المماثلــة مــن العــام الماضــي.
ــة  ــه ومنــذ بداي ــال بابائــي امــس االربعــاء ان وق
ــر  ــدأ في21مــارس 2019( تــم تصدي ــي ) ب ــام الحال الع
مليــون و 205 الــف طــن مــن الســلع والبضائــع بقيمــة 
ــر جمــارك المحافظــة  ــون دوالر عب ــار و 724 ملي ملي
 44 بمقــدار  زيــادة  مســجا  الحدوديــة  واســواقها 
بالمائــة مقارنــة بنفــس الفتــرة مــن العــام الماضــي.
واوضــح بابائــي ان معظــم مــا تــم تصديــره 
المحاصيــل  انــواع  شــمل  الفتــرة  هــذه  خــال 
والســجاد  والبــاط  المنزليــة  واالدوات  الزراعيــة 

. المرمــر  واحجــار  اثيليــن  والبولــي 
الغربيــة  آذربايجــان  محافظــة  فــي  ويوجــد 
تســعة جمــارك وســتة اســواق حدوديــة وتعتبــر 

اوروبــا. الــى  ايــران  بوابــة  المحافظــة 

أعلــن  طهران-إرنــا:- 
الطاقــة  وزيــر  مســاعد 
عــن  حائــري  همايــون 
اإلنتاجيــة  الســعة  زيــادة 
توليــد  لمحطــات 
ــن  ــاد م ــي الب ــاء ف الكهرب
خــال تدشــين مشــاريع 
محطــات جديــدة لتبلــغ 83 

ميغــاواط. و350  ألفــا 
مراســم  وخــال 
الدائــرة  عبــر  اقيمــت 

التلفزيونيــة المغلقــة الفتتــاح 25 مشــروعا ضخمــا 
هــذه  ان  حائــري،  أضــاف  الكهربــاء،  قطــاع  فــي 
المشــاريع تمــت بتنفيــذ اســتثمارات بقيمــة 7 آالف 

4200 تومــان  الــدوالر  و204 مليــارات تومــان )يعــادل 
المدعــوم(. الحكومــي  التســعير  حســب 

ــذه المشــاريع جــاء بفضــل  ــذ ه ــع، ان تنفي وتاب
توظيــف التقنيــات الحديثــة بمــا فــي ذلــك الجيــل 
وأنظمــة  والمولــدات  التوربينــات  مــن  الجديــد 

المتطــورة. التحكــم 

اروميــة- ارنــا:- اعلــن رئيــس منظمــة الصناعــة 
آذربايجــان  محافظــة  فــي  والتجــارة  والتعديــن 
ــون و  ــر ملي ــن تصدي ــي ع ــا بابائ ــة غامرض الغربي
ــام  ــال الع ــع خ ــلع والبضائ ــن الس ــن م ــف ط 205 ال
21مــارس 2019( عبــر جمــارك  بــدأ فــي   ( الحالــي 
بالمائــة   44 بمقــدار  زيــادة  مســجا  المحافظــة 

مقارنــة بالفتــرة المماثلــة مــن العــام الماضــي.
ــة  ــه ومنــذ بداي ــال بابائــي امــس االربعــاء ان وق
ــر  ــدأ في21مــارس 2019( تــم تصدي ــي ) ب ــام الحال الع
مليــون و 205 الــف طــن مــن الســلع والبضائــع بقيمــة 
ــر جمــارك المحافظــة  ــون دوالر عب ــار و 724 ملي ملي
 44 بمقــدار  زيــادة  مســجا  الحدوديــة  واســواقها 
بالمائــة مقارنــة بنفــس الفتــرة مــن العــام الماضــي.
واوضــح بابائــي ان معظــم مــا تــم تصديــره 
المحاصيــل  انــواع  شــمل  الفتــرة  هــذه  خــال 
والســجاد  والبــاط  المنزليــة  واالدوات  الزراعيــة 

. المرمــر  واحجــار  اثيليــن  والبولــي 
الغربيــة  آذربايجــان  محافظــة  فــي  ويوجــد 
تســعة جمــارك وســتة اســواق حدوديــة وتعتبــر 

اوروبــا. الــى  ايــران  بوابــة  المحافظــة 

خالل 8 شهور..

استخراج 49 مليون طن من خام الحديد في البالد
بورصة طهران تغلق مرتفعة 363 نقطة

طهران-فــارس:- أغلــق مؤشــر بورصــة طهــران 
امــس  تــداول  الماليــة جلســة  لاســهم واالوراق 
ــس"  ــام "تدبيك ــر الع ــاع المؤش ــى إرتف ــاء، عل االربع

363 نقطــة الــى مســتوى 520211 نقطــة.
وســجلت التــداوالت 7.192 مليــار ســهم وورقــة 
ماليــة بقيمــة 66.758 تريليــون ريــال )رســميا ســعر 

الــدوالر= 42 الــف ريــال(.
وقــادت صعــود المؤشــر العــام مكاســب أســهم 
ــر"  ــت" و"كل كه ــة ومصــرف "مل ــة للنحــاس واالتصــاالت المتنقل ــب والوطني ــة" للصل ــوالد مبارك شــركات "ف

ــي "بارســيان" و"باســاركاد". ــران خــودرو" للســيارات وبنك ــن و"اي للتعدي
وبالسوق الموازي صعد المؤشر" آيفكس" 23 نقطة الى 6767 نقطة.

تدشين 322 قاطرة ومقطورة 
جديدة في البالد

التنفيــذي  المديــر  أعلــن  طهران-فــارس:- 
ــرة  ــين 322 قاط ــن تدش ــد ع ــركة ســكك الحدي لش

المقبــل. االســبوع  فــي  ومقطــورة جديــدة 
أن  االربعــاء،  امــس  رســولي  وأوضــح ســعيد 
الشــحن  مقطــورات  انــواع  سيشــمل  التدشــين 

الذاتيــة. والســاحبات  والقاطــرات  والــركاب، 
ــة التدشــين هــذه الثالثــة  وأشــار الــى أن مرحل
االولــى  المرحلــة  ســبقتها  حيــث  عــام،  خــال 
والثانيــة والتــي أدخلتــا للخدمــة 213 و243 قاطــرة 
ومقطــورة علــى التوالــي، منــذ 21 مــارس/آذار 2019.

واكــد رســولي أن جميــع القطــارات والمقطورات 
تــم تصنيعهــا فــي مصانــع ايرانيــة وعلــى يــد خبــراء 
محلييــن بتكلفــة 5.7 تريليــون ريــال ) رســميا ســعر 

الــدوالر= 42 الــف ريــال(.
 34 افتتــاح  ســيتم  أنــه  أكــد  الســياق  وفــي 
ــرج  ــي ك ــن مدينت ــد بي ــم مــن خــط ســكك حدي ك

المقبــل. االســبوع  طهــران(  )غــرب  وقزويــن 

لمنظمــة  بيانــات  أظهــرت  طهران-فــارس:- 
ــدرو"  ــة "ايمي ــات المعدني ــث الصناع ــر وتحدي تطوي
أكثــر مــن 49 مليــون طــن مــن خــام  اســتخراج 
الحديــد فــي 9 شــهور فتــرة 21 مــارس/آذار حتــى 21 

.2019 الثانــي  ديســمبر/كانون 
امــس  نشــرت  التــي  البيانــات  وأوضحــت 
 10 عبــر  المســتخرجة  الكميــة  أن  االربعــاء، 
مجموعــات تعدينيــة فــي ايــران، وأن مجمــع "جــادر 

ملــو" فــي يــزد )وســط(  اســتحوذ علــى 19.6 بالمئــة 
المســتخرج. الحجــم  مــن 

قريبا..جهاز تشخيص فيروس كورونا يدخل خّط 
اإلنتاج في إيران

طهران-مهــر:- أعلــن مديــر شــؤون التنميــة  والســامة بــوزارة الصحــة والعــاج والتعليــم الطبــي 
حســن وطــن بــور، ، عــن بــدء التمهيــدات الازمــة للقيــام باالنتــاج المحلــي المكثــف داخــل البــاد ألجهــزة 

ــا. ــرض كورون ــة بم التشــخيص وكشــف االصاب
واعــرب وطــن بــور عــن توقعــه بــان يدخــل هــذا المنتــج خــط االنتــاج الواســع فــي البــاد بنهايــة العــام 

الحالــي )االيرانــي فــي 20 اذار / مــارس 2020( .

استئناف الرحالت الجوية لشركة "هما" للطيران الى اوروبا
طهران-مهــر:- أعلنــت شــركة الخطــوط الجويــة "همــا" معــاودة رحاتهــا باتجــاه اوروبــا وذلــك بعــد توقــف 

اســتغرق يوميــن علــى خلفيــة تفشــي فيــروس كورونــا.
وافــادت العاقــات العامــة لشــركة "همــا" ، ان الشــركة ســتعاود كافــة رحاتهــا مــن والــى اوروبــا اعتبــار 

مــن يــوم 11 اذار/مــارس الحالــي.
يذكــر انــه فــي ضــوء القيــود المفروضــة جــراء تفشــي فيــروس كورونــا مــن جانــب اللجنــة االوروبيــة علــى 
ــى جانــب المفاوضــات  ــر التنفيــذي ومســؤولي الشــركة ال رحــات همــا، ومتابعــة االمــر مــن جانــب المدي
ــة  ــع اللجن ــة م ــامية االيراني ــة االس ــة للجمهوري ــي و وزارة الخارجي ــران المدن ــة الطي ــن منظم ــة بي الجاري
االوروبيــة، فقــد تمــت الموافقــة علــى اســتنئناف جميــع الرحــات التــي كانــت قــد توقــف اثــر انتشــار 

ــرغ. ــا واســتوكهولم وغوتنبي ــروس، باســتثناء فيين الفي

بطاقة قصوى ..

40 وحدة صناعية تنتج المعقمات في  البالد
ــاج الســوائل  ــا بانت ــوم حالي ــة تق ــوزارة الصناعــة ، أن 40 وحــدة صناعي ــن مســؤول ب ــارس:- أعل طهران-ف

والكريمــات المعقمــة فــي البــاد.
وأوضــح " محســن صفــدري" فــي تصريــح امــس االربعــاء، أن انشــطة االربعيــن وحــدة تأتــي فــي اطــار 

لجنــة توفيــر وتوزيــع الســلع الصحيــة لمواجهــة فيــروس كورونــا.
ولفــت الــى أن متوســط انتــاج المعمقــات يتــراوح بيــن 350 الــى 400 الــف لتــر ايثانــول يوميــا، حيــث تقــوم 

وزارة الصحــة بتوزيعهــا علــى المراكــز الصحيــة والصيدليــات.
وشــدد علــى أنــه وللحــد مــن فيــروس كورونــا فــان كافــة وحــدات انتــاج المنظفــات والمعقمــات والكمامات 

والكحــول الطبيــة تعمــل بالطاقــة القصــوى لتغطيــة احتياجــات الناس.

ميركل: 70 % من األلمان عرضة 
لإلصابة بفيروس »كورونا«

قالــت المستشــارة األلمانيــة، أنغيــا ميــركل، 
األلمــان عرضــة  مــن   %70 إلــى   %60 بيــن  مــا  إن 

»كورونــا«. بفيــروس  لإلصابــة 
وذكــرت وســائل اإلعــام أن ميــركل أشــارت 
لحزبــي  البرلمانيــة  للكتلــة  اجتمــاع  خــال 
»المســيحي الديمقراطــي« و«االتحــاد االجتماعــي 
المســيحي«، إلــى أن كفــاح ألمانيــا ضــد »كورونــا« 

وقتــا طويــًا. سيســتغرق 
ــد  ــاء المزي ــى إلغ ــة إل ودعــت المستشــارة األلماني
مــن األنشــطة االجتماعيــة إلبطــاء انتشــار الفيــروس.

ــي، أول  ــن الماض ــا، االثني ــجلت ألماني ــذا وس ه
حالتــي وفــاة بفيــروس »كورونــا«، فــي واليــة شــمال 

الرايــن فســتفالن، غربــي البــاد.

ذا تايمز: السعودية ستندم على حرب أسعار النفط طويلة األمد
اإلحســاس  ان  تايمــز  ذا  صحيفــة  ذكــرت 
ــون  ــم واثق ــاه اآلن مــن روســيا هــو أنه ــذي نتلق ال
مــن أنهــم قــادرون علــى التعامــل مــع األســعار 
المنخفضــة، ويمكنهــم زيــادة إنتاجهــم وفــي الوقت 
نفســه ال يتعرضــون ألذى مالــي كبيــر، والســعودية 

ــذه. ــط ه ــى حــرب أســعار النف ســتندم عل
 UBSوقــال جــون ريغبــي، المحلــل فــي
يُفتــرض  كان  فيينــا  فــي  المحادثــات  إن   ،
أن تكــون فرصــة لـ«أوبــك« زائــد مجموعــة 
مــن كبــار المنتجيــن، والتــي تضــم روســيا 
علــى الرغــم مــن أنهــا ليســت عضــوًا فــي 
ــر  ــر المنتش ــتجابة للتأثي ــر اس ــك، »لتطوي أوب
لفيــروس »كوفيــد -19« علــى الطلــب علــى 
النفــط«. وأضــاف ريغبــي أنــه بــداًل مــن ذلــك 
حصلنــا علــى االنقســام. يبــدو أن الشــراكة 
فــي  الرئيســية  )الدولــة  الســعودية  بيــن 
أوبــك( وروســيا، قــد انهــارت ولــم تتــرك فقــط 
ــة  ــت االتفاقي ــن وضع ــة ولك ــات إضافي تخفيض

الحاليــة فــي حالــة مــن الفوضــى.
 13 تضــم  التــي  أوبــك،  منظمــة  وتعمــل 

الخــام  ثلــث  حوالــي  تضــخ  والتــي  عضــوًا 
العالمــي، علــى تشــكيل األســعار منــذ عقــود. 
ــذي  ــت ال ــي الوق ــع روســيا ف ــا م وجــاء تحالفه
ــاج  ــى اإلنت ــود عل ــرض قي ــى ف ــه عل ــوا في اتفق
الــذي  العــام  وهــو   ،2016 عــام  أواخــر  فــي 
انخفضــت فيــه أســعار النفــط إلــى مــا دون 
الواليــات  فــي  طفــرة  بعــد  تقريبــًا  دوالرًا   30

بالنفــط. العالــم  غمــرت  المتحــدة 

السعودية وتسييس 
كورونا 

مهدي منصوري
لــم يكــن مســتغربا ألي موقــف يتخذه حكام 
بنــي ســعود ضــد ايــران النهــم وتماشــيا مــع 
ــم  ــة فانه ــركان والصهاين ــياد االمي ــة االس سياس
ســباقون فــي رفــع رايــة العــداء لطهــران. وقــد 
ــوا المزيــد مــن الجهــود فــي هــذا  ســاهموا وبذل
المجــال بحيــث اصبحــوا االداة والــذراع القــوي 
لتحقيــق اهــداف اللوبــي االميركــي الصهيونــي 
الجمهوريــة  ضــد  مؤامراتهــم  تنفيــذ  فــي 
االســامية. وقــد ال نحتــاج الــى ســرد ماقــام بــه 
حــكام بنــي ســعود مــن اعمــال اجراميــة وعلــى 
ــدوا  ــران ع ــن اي ــل م ــف المســتويات لجع مختل
لشــعوب المنطقــة. ولكــن كل محاوالتهــا تواجــه 
بالرفــض وعــدم القبــول بحيــث وفــي اغلــب 
االحيــان تقبــر هــذه المحــاوالت فــي مهدهــا و 

ــرة. ــران منتص ــا طه ــرج منه تخ
ومــن الماحــظ اليــوم ان فيــروس كورونــا 
ينتشــر  وأخــذ  الصيــن  فــي  ظهــوره  ابتــدأ 
وبصــورة متســارعة بحيــث شــمل مختلــف 
ولــم نســمع  العالــم وبمســتويات مختلفــة. 
ــم ان تضــع هــذا الفيــروس  ــة فــي العال اي دول
فــي دائــرة التســييس اال حكومــة بنــي ســعود 
بذريعــة  ايــران  الــى  االتهــام  وجهــت ســهام 
واهيــة مــن ان الســعوديين الذيــن يــزورون 
ــم تأشــيرة  ــم خت ــل جوازاته ــم تحم ــران ل طه
الزالــت  انهــا  يــدل  ممــا  والخــروج،  الدخــول 
تعيــش حالــة مــن التخلــف فــي هــذا المجــال 
الن اغلــب دول العالــم اليــوم اخــذت تســتخدم 
ــا  ــاج تثبيته ــي ال تحت ــة الت التأشــيرة االكتروني
ــن صــور  ــوازات الســفر وهــي صــورة م ــي ج ف
التطــور التقنــي فــي هــذا المجــال، ولذلــك فــان 
طهــران قــد اعلنــت وقبــل اكثــر مــن شــهور 
انهــا ســتلغي ختــم التأشــيرة علــى الجــوازات 
وتســتخدم التأشــيرة االكترونيــة وعلــى مــرأى 
ومســمع مــن العالــم والماحــظ ان القائميــن 
ــى  ــم يصــل ال ــد ل ــي هــذا البل ــى الحكــم ف عل
اســماعهم هــذا القــرار او انــه  ال يتناســب مــع 

اجراءاتهــم االداريــة المتخلفــة.
فلذلــك وبســبب انتشــار فيــروس كورونــا 
فانهــا ارادت االســتفادة منــه فــي تاكيــد عدائهــا 
الحقــود للجمهوريــة االســامية مــن تســييس 
هــذا الموضــوع  خاصــة وانهــا تعيــش اليــوم 
االجــراءات  بعــد  متدهــورا  سياســيا  ظرفــا 
التعســفية التــي اتخذهــا محمــد بــن ســلمان 
تهيئــة  اجــل  مــن  الحاكمــة  االســرة  بحــق 
الظــروف لفــرض نفســه ملــكا علــى الســعودية 
خــارج الســياقات المعمــول بهــا علــى مــدى 
عقــود،  ومــن هنــا جــاء الــرد القاطــع مــن طهــران 
الخارجيــة  باســم  المتحــدث  لســان  وعلــى 
معــرض  فــي  موســوي«  »عبــاس  االيرانيــة 
تعليقــه علــى حديــث الريــاض مــن عــدم وضــع 
طهــران اختــام فــي جــوازات ســفر المواطنيــن 
الســعوديين بحيــث ابــدى اســتغرابه مــن طرح 
ــا  ــة البســيطة والمعمــول به اعــادة هــذه القضي
ــيره  ــذه التاش ــم الن ه ــف دول العال ــي مختل ف
لــم تقتصــر علــى الســعوديين فحســب بــل 
الذيــن  البلــدان  مختلــف  مــن  المواطنيــن 
جــوازات  باســتثناء  طهــران  اقدامهــم  تطــأ 
الســفر البريطانيــة واالميركيــة والكنديــة داعيــا 
الســعودية الــى االمتنــاع عــن تســييس مــرض 
كورونــا ومحاولــة التخلــص مــن المســؤولية 

ــذا الصــدد. ــران به ــى اي ــام ال ــه االته وتوجي
اميــركا  ان  القــول  نافلــة  ومــن  واخيــرا 
فــي  يســير  مــن  و  والســعودية  والصهاينــة 
حالــة  ليؤكــدوا  الفرصــة  يتحينــون  ركابهــم 
ابتــداع  وتكبيــر  العــداء اليــران مــن خــال 
ــة  ــا الجمهوري ــي تتخذه بعــض االجــراءات الت
اليــوم فيــروس كورونــا  االســامية، ووجــدوا 
فرصــة جيــدة لهــذا اللــون مــن الســلوك البعيــد 
الفيــروس  الن  االخاقيــة،  المثــل  كل  عــن 
ــن وهــي  ــي الصي ــل ف ــران ب ــي اي ــر ف ــم يظه ل
المســؤولة االولــى فــي العالــم عــن هــذا االمــر 
المســافرين  خــال  مــن  بــه  ابتليــت  وانهــا 
القادميــن اليهــا حالهــا  كحــال أي دولــة اخــرى  
ابتليــت بهــذا الفيــروس. ولكــن الحقــد الدفيــن 
لهــؤالء االعــداء قــد وجهــوا ســهامهم االجراميــة 
تظهــر  حالــة  كل  وان  ايــران  ضــد  الحاقــدة 
فــي بلدانهــم يتهمــون فيهــا طهــران ولكــن 
ــى  ــم ال ــن ان توصله ــاوالت ال يمك ــذه المح ه
اهدافهــم  لحــرف انظــار العالــم لمــا يواجهونــه 
مــن انتكاســات وسيفشــلون كمــا فشــلوا مــن 

قبــل فــي  مختلــف المحــاوالت الســابقة.


