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الخارجية العراقية: الوضع األمني..تتمة
ولفــت الــى أن »أمريــكا تخشــى علــى رعاياهــا، مــن االســتهداف المباشــر، أو غيــر المباشــر، مــن خــالل 

أطــراف تتعــاون مــع إيــران«.
ورأى، أن »السياســة االمريكيــة غيــر واضحــة«، مبينــا أنهــا »تــارة تدفــع بقواتهــا وامكانياتهــا بالمنطقــة، 

وتــارة أخــرى تصــرح بانهــا ال تريــد الحــرب«.
وبيــن الغانمــي، أن »الواليــات المتحــدة األمريكيــة، تريــد ان تشــير وتبيــن مــن هــذه الدعــوات، علــى 
ان العــراق ســوف يتدخــل إذا كانــت هنــاك حــرب بيــن إيــران وامريــكا، وهــذا الشــيء غيــر حقيقــي، ولــن 

يحصــل«.
مــن جانبهــا عــزت الســفارة االمريكيــة فــي بغداد،امــس  االربعــاء  ســبب دعــوة وزارة الخارجيــة االمريكيــة 
موظفيهــا »غيــر االساســيين« لمغــادرة العــراق، الــى التعــرض لتهديــدات متزايــدة، مبينــة أن وزيــر الخارجيــة 

االمريكــي قــد اطلــع الحكومــة العراقيــة علــى تلــك التهديــدات خــالل زيارتــه االخيــرة.
قــال الناطــق الرســمي باســم الســفارة األمريكيــة لــدى بغــداد، فــي بيــان ورد الــى المســلة، إنــه »بالنظــر 
ــا  ــة عليه ــة العراقي ــا الحكوم ــي أطلعن ــراق والت ــي الع ــي نشــهدها ف ــدة الت ــدات المتزاي ــى سلســلة التهدي إل
خــالل زيــارة وزيــر الخارجيــة االمريكــي بتأريــخ 7 آيــار ومــن خــالل اتصــاالت الحقــة، قــرر وزيــر الخارجيــة 
األمريكــي شــمول البعثــة فــي العــراق بمغــادرة الموظفيــن غيــر االساســيين مــن الســفارة األمريكيــة فــي 

بغــداد والقنصليــة األمريكيــة فــي أربيــل«.
وأوضحــت الســفارة أنهــا »تقــوم بمراجعــة وتقييــم ســالمة وامــن وعمليــات منشــاتها حــول العالــم 
وبشــكل منتظــم، وقــررت ان االمــر بالمغــادرة الملزمــة يعــد مناســبا فــي ضــوء الظــروف االمنيــة الحاليــة«، 

ــرارات بإســتخفاف«. ــا »النتخــذ هــذه الق ــدة أنه مؤك
مــن جهتهــا دمــرت قــوة تابعــة للحشــد الشــعبي امــس االربعاء،مضافــات لعصابــات داعــش غــرب ناحيــة 

الصينيــة بمحافظــة صــالح الديــن.
وقــال الحشــد فــي بيــان تلقتــه “االتجــاه بــرس”، إن” قــوات اللــواء 31 فــي الحشــد الشــعبي بمشــاركة 
عمليــات صــالح الديــن للحشــد الشــعبي نفــذت، امــس عمليــة تفتيــش غــرب ناحيــة الصينيــة لمالحقــة 

فلــول داعــش اإلرهابــي وتمكنــت مــن تدميــر مضافــات لداعــش خــالل عمليــة التفتيــش”.

بحر: غرفة العمليات المشتركة..تتمة
وأعلــن القيــادي الفلســطيني أّن مليونيــة اليــوم ســتكون ســلمية بامتيــاز، »إال إذا تجــرأ العــدو الصهيونــي 

علــى دمــاء أبنــاء شــعبنا، فــإّن المقاومــة ســتكون لهــا كلمتهــا وردهــا الواضــح«.
وأشــار إلــى أنَّ الشــعب الفلســطيني اليــوم علــى قلــب رجــل واحــد يعملــون إلنجــاح هــذه المليونيــة، 

ــه المشــروعة. ــد إال حقوق ــه، وأّن الشــعب الفلســطيني ال يري ــم كل وســتصل رســالة غــزة للعال

الجمهورية االسالمية تبدأ تعليق..تتمة
ونــوه هــذا المســؤول الــذي طلــب عــدم الكشــف عــن اســمه، الــى انــه وخــالل االيــام المقبلــة ومــن اجــل 
اطــالع الــرأي العــام علــى االجــراءات المتخــذة، ســيتم تنظيــم برامــج مــن أجــل زيــارة ممثلــي وســائل االعــالم 

للمنشــآت النشــطة فــي نطنــز واراك.
وكان المجلــس االعلــى لألمــن القومــي اكــد فــي بيانــه يــوم االربعــاء الماضــي 8 مايــو، مخاطبــًا الــدول 
ــو بعــض  ــوم 8 ماي ــذ الي ــران ســتوقف من ــة االســالمية فــي اي ــاق النــووي، ان الجمهوري االعضــاء فــي االتف

إجراءاتهــا فــي االتفــاق النــووي.
وأوضــح البيــان ان ايــران التعتبــر نفســها حاليــًا ملزمــة بمراعــاة القيــود المتعلقــة باالحتفــاظ باحتياطــي 

اليورانيــوم المخصــب واحتياطــي المــاء الثقيــل.
ونــوه البيــان الــى إعطــاء مهلــة 60 يومــًا للــدول المتبقيــة فــي االتفــاق النــووي لتنفيــذ تعهداتهــا خاصــة 

فــي المجاليــن المصرفــي والنفطــي.
وأعلــن الرئيــس روحانــي ايضــا فــي الثامــن مــن مايــو الجــاري أن ايــران ســتوقف بيــع فائــض مخزونهــا 

مــن اليورانيــوم المخصــب والمــاء الثقيــل.
وأمهــل رئيــس الجمهوريــة الــدول المتبقيــة فــي االتفــاق 60 يومــا للوفــاء بالتزاماتهــا المصرفيــة والنفطيــة 
ــر  ــتئناف تطوي ــوم، واس ــب اليوراني ــتوى تخصي ــع مس ــمل رف ــة تش ــراءات إضافي ــتتخذ إج ــران، وإال فس إلي

مفاعــل آراك للمــاء الثقيــل.
هــذا واشــتملت االتفاقيــة الشــاملة بيــن السداســية وايــران التــي أعلــن عنهــا فــي 14 يوليــو علــى بنــود 

عــدة أهمهــا:
1 - رفع العقوبات المفروضة من قبل أوروبا والواليات المتحدة عن ايران

ــوم  ــب اليوراني ــع اســتمرار تخصي ــدى م ــة الم ــي طويل ــووي االيران ــج الن ــى البرنام ــود عل ــرض قي 2 - ف
بنســبة حــددت بـــ 3.67 فــي المئــة

3 - خفض عدد أجهزة الطرد المركزي بمقدار الثلثين إلى 5060 جهاز طرد.
4 - التخلص من 98% من اليورانيوم االيراني المخصب.

5 - عــدم تصديــر الوقــود الــذري خــالل الســنوات المقبلــة، وعــدم بنــاء مفاعــالت تعمــل بالمــاء الثقيــل، 
وعــدم نقــل المعــدات مــن منشــأة نوويــة الــى أخــرى لمــدة 15 عامــا.

6 - الســماح بدخــول مفتشــي الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة لــكل المواقــع المشــبوهة، ومنهــا المواقــع 
العســكرية لكــن بعــد التشــاور مــع طهــران.

7 - اإلبقاء على حظر إستيراد األسلحة 5 سنوات إضافية، و8 سنوات للصواريخ الباليستية.
8 -اإلفراج عن أرصدة وأصول ايران المجمدة والمقدرة بمليارات الدوالرات.

9 - رفــع الحظــر عــن الطيــران االيرانــي وعــن البنــك المركــزي والشــركات النفطيــة والعديــد مــن 
والشــخصيات. المؤسســات 

10 - التعاون في مجاالت الطاقة والتكنولوجيا.

صنعاء: قادرون على تنفيذ..تتمة
ــة »ســبوتنيك« الروســية »رســالة الــى قــادة الســعودية واإلمــارات،  ووجــه البخيتــي فــي تصريــح لوكال
مفادهــا أن سياســتهما بإشــعال الحرائــق فــي المنطقــة ســواء فــي اليمــن أو فــي غيــره هــي سياســة خطيــرة، 

وال بــد أن يصــل الحريــق الــى عقــر دارهمــا.
وأشــار البخيتــي إلــى أنــه مــا تــزال أمــام القيــادة الســعودية واإلماراتيــة فرصــة لمراجعــة حســاباتها، فــإذا 
ــا مقدمــون علــى حــرب شــاملة وســتكون الســعودية واإلمــارات  ــة، فإنن اســتمرت فــي سياســاتها التخريبي

أكبــر الخاســرين فيهــا.
مــن جانبــه اعتبــر رئيــس الوفــد الوطنــي محمــد عبــد الســالم أن العمليــة التــي نفذهــا الطيــران 
المســير للجيــش اليمنــي واللجــان الشــعبية واســتهدفت شــركة أرامكــو النفطيــة الســعودية تعــد تدشــينا 

ــه. ــه ســيظل يحلب ــه ترامــب بأن ــذي وصف ــك الضــرع ال ــدة مــن االســتهداف االقتصــادي لذل ــة جدي لمرحل
وأضــاف أن المنشــآت االقتصاديــة ستســتهدف ألنهــا تمثــل ردعــا حقيقيــًا للعــدوان وأدواتــه ومــن يشــتري 

منــه الســالح ومــن وجــد فــي هــذه الحــرب فرصــة الســتمرار اســتهداف الشــعب اليمنــي.
ــه أن  ــه فعلي ــل وإذا أراد أن يواصــل همجيت ــاك تعق ــي ســيكون هن ــل الســعودي واإلمارات ــال: إذا تعق وق

ــإذن اهلل. ــه ب ــا ال يتوقع ينتظــر م
ــى فــي صنعــاء ســطان الســامعي، لقــد اتضــح  فــي هــذا االطــار اكــد عضــو المجلــس السياســي االعل
ــت  ــد اثبت ــة، وق ــات المتحــدة االميركي ــا الوالي ــن ورق تحركهم ــران م ــارات نم ــان الســعودية واالم ــم ب للعال
انظمــة الدفــاع الســعودية واالماراتيــة فشــلها الذريــع فــي هــذه الحــرب واصبحتــا مفضوحتيــن امــام شــعبيهما.
ــد ان اســتطاع  ــد، بع ــى االب ــت وال ــا انته ــون به ــوا يتمتع ــي كان ــة الت ــك الهال واوضــح الســامعي، ان تل
الجيــش اليمنــي ولجانــه الشــعبية مــن كســر تلــك الهالــة وجعلهــم فضيحــة امــام العالــم، عبــر تســيير ســبع 
طائــرات مســيرة انطلقــت مــن االراضــي اليمنيــة واخترقــت مئــات الكيلومتــرات حتــى وصلــت الــى اهدافهــا 
وضربهــا بدقــة، وكانــت نتيجــة هــذه العمليــة الكبــرى ايقــاف تصديــر 3 مالييــن برميــل نفــط مــن المنطقــة 

الشــرقية عبــر االنابيــب التــي تمــر بالمنطقــة الوســطى بمدينــة ينبــع الــى الغــرب.
ونقلــت مصــادر خاصــة، أّن أكثــر مــن 10 عمليــات عســكرية غيــر معلنــة نفذتهــا قــوات صنعــاء مؤخــرًا علــى 

أهــداف فــي العمــق الســعودي.
وأكــدت المصــادر، أّن قواتنــا جاهــزة لتنفيــذ المزيــد مــن العمليــات فــي العمــق الســعودي، مشــيرة الــى 

أّن العمليــة تمــت بمســاعدة بعــض الشــرفاء مــن أبنــاء تلــك المناطــق. 
هــذا وقصفــت قــوى العــدوان بشــكل مكثــف وباالســلحة الثقيلــة والمتوســطة أحيــاء متفرقــة مــن مدينــة 

الحديــدة غربــي اليمــن خــالل الســاعات االخيــرة. 
وقالــت مصــادر عســكرية يمنيــة لصحيفتنــا، ان القصــف طــال مطــار الحديــدة الدولــي ومنطقــة ســبعة 

يوليــو الســكنية باالضافــة الــى مواقــع اخــرى واقعــة فــي جنــوب وشــرق المدينــة.
واوضحــت المصــادر ان العــدوان قصــف بعشــرات القذائــف منطقــة الفــازة فــي مديريــة التحيتــا جنــوب 
الحديــدة ومدينــة الدريهمــي المحاصــرة جنــوب الحديــدة مــا تســبب بوقــوع أضــرار بالغــة فــي منــازل المواطنيــن.

هــذا وأســقطت الدفاعــات الجويــة للجيــش واللجــان الشــعبية اليمنيــة طائــرة مقاتلــة بــدون طيــار مــن 
نــوع MQ1تابعــة لقــوى العــدوان الســعودي األميركــي فــي أجــواء العاصمــة صنعــاء.

وشــن طيــران العــدوان الســعودي األمريكــي غــارة علــى حطــام الطائــرة التــي تــم إســقاطها فــي منطقــة 
دايــان بمديريــة بنــي مطــر فــي العاصمــة صنعــاء.

.MQ1 مواصفات طائرة
صناعتها: أمريكية.
طول األجنحة: 14م.

ارتفاع الطيران: 7620م.
تحمل صواريخ موجهة. 

مزودة بآالت تصوير نهارية وليلية.
تكلفتها: 40 مليون دوالر.

عبد المهدي: الخالف االميركي..تتمة
 االقليمــي خــالل زيارتنــا الــى تركيــا«، الفتــا الــى ان »موضــوع الميــاه يحتــل اهميــة ضمــن زيــارة تركيــا، 

وكالنــا جــادان بحــل هــذا الملــف«.

العفو الدولية: السلطات السعودية..تتمة
ولفتــت الــى أن »مجموعــة مــن المعتقليــن فــي الســعودية يعانــون منــذ عــام محنــة االعتقــال التعســفي 

الرهيبة«.
ــاء،  ــوم الثالث ــي ي ــع التواصــل االجتماع ــى مواق ــة عل ــوا حمل ــون ونشــطاء ســعوديون أطلق وكان حقوقي
ــة«. ــم كيدي ــي الســجون »بته ــوا ف ــن أودع ــن الذي ــن المعتقلي ــراج ع ــة الســلطات الســعودية باإلف لمطالب

وكشــفت العفــو لدوليــة عــن نيــة ولــي العهــد الســعودي تنفيــذ عقوبــة اإلعــدام بحــق نشــطاء حقوقييــن 
وعلمــاء شــرعيين معتقليــن.

ــوا  ــات- عان ــرز الحقوقي ــم بعــض أب ــن -بينه ــى أن مجموعــة مــن الحقوقيي ــة إل ــو الدولي وأشــارت العف
ــة. ــال التعســفي الرهيب ــة االعتق خــالل ســنة مــن محن

وقالــت المنظمــة إن الناشــطات المعتقــالت عــددن أمــام المحكمــة صنــوف التعذيــب والتحــرش 
الجنســي التــي تعرضــن لهــا، وإن هــذا اليــوم يــؤرخ لســنة مــن العــار بالنســبة للســعودية.

وأشــارت المنظمــة إلــى أن الســلطات الســعودية صعــدت حملتهــا بمطالبــة المدعــي العــام بإعــدام علمــاء 
ديــن ونشــطاء مــن األقليــة الشــيعية.

وذّكــرت بحالــة الشــيخ ســلمان العــودة الــذي وَجهــت إليــه 37 تهمــة منهــا عالقتــه باإلخــوان المســلمين 
ودعوتــه الحكومــة إلجــراء إصالحــات. كمــا ذكــرت بإعــدام 37 شــخصا أغلبهــم مــن األقليــة الشــيعية الشــهر الماضــي،

ــات المتحــدة  ــرب، الوالي ــي الغ ــاء الســعودية ف ــرب حلف ــار أيضــا بالنســبة ألق ــذه ســنة ع ــت إن ه وقال
وبريطانيــا وفرنســا.

فهــذه الــدول -كمــا تقــول العفــو الدوليــة- كان عليهــا أن تضغــط علــى الريــاض لإلفــراج الفــوري وغيــر 
المشــروط عمــن يعاقبــون لتعبيرهــم عــن آرائهــم، عــوض أن تعطــي األولويــة للصفقــات التجاريــة.

فــي هــذا االطــار دعــا حســاب »معتقلــي الــرأي« علــى موقــع »تويتــر«، المعنــي بنشــر أخبــار المعتقليــن 
ــرأي_ فــي الســجون الســعودية، النشــطاء الســعوديين للتغريــد بوســم حمــل عنــوان »#تهم_معتقلي_ال

باطلة«.
وشــهدت الســعودية خــالل أكثــر مــن عــام، حملــة اعتقــاالت نفذتهــا  ســلطات محمــد بــن ســلمان طالــت 
المئــات مــن النشــطاء والحقوقييــن، الذيــن حاولــوا التعبيــر عــن رأيهــم المعــارض لمــا تشــهده البــالد مــن 

تغييــرات، وســط مطالبــات حقوقيــة بالكشــف عــن مصيرهــم وتوفيــر العدالــة لهــم.
ــا  ــا علمــت مــن مصــادر وصفته ــوق اإلنســان إنه ــة لحق ــة الفرانكفوني ــت الجمعي ــاء، قال وفــي هــذه األثن
بالموثوقــة، بنيــة الســلطات الســعودية تنفيــذ عقوبــة اإلعــدام بحــق نشــطاء حقوقييــن وعلمــاء شــرعيين 

معتقليــن فــي ســجونها منــذ فتــرات متفاوتــة.

CNN: ايران ال ترضخ للضغوط..تتمة
 الســابقة »ويليــام برنــز«؛ وصــف السياســة المعروفــة بـــ »اقصــى الضغــوط »بمقامــرة ملؤهــا المجازفــات، 
قائــال: »لقــد بــدأت الدبلوماســية المكرهــة دون ان يكــون هنــاك قنــاة دبلوماســية«. مضيفــا: »ان الرئيــس 
االميركــي يقــول انــه بصــدد اتفــاق افضــل ولكــن الحقيقــة امــر آخــر، فهــذه االدارة تريــد انهيــار او استســالم 

النظــام فــي ايــران، وليــس كل مــن االحتماليــن حقيقيــا«.
فيمــا وجــه »ريتشــارد هــاس« رئيــس معهــد »مجلــس العالقــات الخارجيــة االميركيــة«، انتقــادًا لسياســة 
ترامــب، قائــال: »لــو اســتمعت لــكالم وزيــر الخارجيــة لفهمــت انــه يطالــب بتغييــر اســاس لمنهــج النظــام 

فــي ايــران وهــذا يعنــي تغييــر النظــام... وهــو ليــس باالقتــراح الدبلوماســي بــل هــي سياســة الفــرض«.

ــة  ــم »حزم ــا تقدي ــووي، كان عليه ــاق الن ــن االتف ــحابها م ــدل  انس ــب وب ــاس«: ان ادارة ترام ــال »ه وق
اصالحــات لالتفــاق  النــووي، بــان يشــمل الصواريــخ والبنــود المعروفــة بـــ )غــروب الشــمس( وحينهــا كان 

ــركا. ــع امي ــون ينســاقون م االوروبي
مضيفــا: »فيمــا نشــهد االن ضغوطــا متزايــدة مــن قبــل االدارة االميركيــة وان يكــون لهــا مكاســب 

اقتصاديــة، اال ان هــذا النظــام اليذهــب بعيــدا ولــه عــدة ســبل للــرد«.
ورغــم اتهــام هــذا الدبلوماســي االميركــي كمــا هــو حــال غيــره مــن يتهــم ايــران بدعــم االرهــاب، ولكنــه قــال 
عــن خيــارات ايــران: »انهــم يتحدثــون عــن خروجهــم مــن االتفــاق حاليــا. كمــا يمكنهــم الخــروج عــن معاهــدة الحــد 
مــن نشــر االســلحة NPT، ومهاجمــة القــوات االميركيــة فــي العــراق، كمــا ويمكنهــم تصعيــد الموقــف فــي ســورية، 

فخيــارات ايــران كثيــرة كالســايبري واالرهــاب والعســكري والدبلوماســي ويجــب ان نعــرف حجمهــا جيــدا«.
وتســاءل )زكريــا( عــن مــدى االســتفادة مــن الحظــر وان هــذا المنهــج ســيؤدي الــى ان تفكــر دول مثــل 

»الصيــن وروســية واخــرى فــي اوروبــا، بانــه مــن الضــروري اســتبدال الــدوالر فــي معامالتهــم«.
ــا  ــما منه ــرة، قس ــة كثي ــرار جانبي ــتتبع اض ــران يس ــال اي ــذ حي ــذي اتخ ــج ال ــز »ارى ان النه ــاب برن فاج
يتعلــق بالتخلــي عــن مجموعــة مــن االتفاقيــات الدوليــة. كاالتفــاق النــووي، ومعاهــدة باريــس للمنــاخ، وعــدة 
ــا ... وجانــب آخــر سيتســبب  ــا واقــرب حلفائن اتفاقيــات غيرهــا. وان مــن بيــن االضــرار تعميــق الهــوة بينن

ــر الدبلوماســية االميركيــة شــيئا فشــيئا«. فــرض العقوبــات االميركيــة فــي تقليــل تاثي
كمــا وحــذر انــه اذا اســتمر هــذا المنهــاج، فيمكــن ان تشــهد واشــنطن اتخــاذ ليــس روســية والصيــن 

ــا اتخــاذ خطــوات نحــو تقليــل االضــرار  الناجمــة مــن العقوبــات«. وحســب بــل االصدقــاء فــي اوروب

الى من يهمه االمر..تتمة
- لــن نتــرك اجيالنــا تتربــى علــى ثقافــة بيــع االوطــان او التفريــط بالقيــم او التفريــط بالحلفــاء بــل هــي 

وقفــة عــز ســيكتبها التاريــخ بحــروف مــن ذهــب...!
- انهــا قيامــة المــارد االســالمي اذًا وال مــكان للمرجفيــن فــي المدينــة وممنــوع الســماح الشــباه المثقفين 
واشــباه المقاوميــن ممــن يروجــون للحــوار والتعايــش مــع الشــيطان االكبــر وليعلــم الجميــع ان كلمــة الفصــل 

لنــا واليــد العليــا لنــا واالمــر لنــا..!  اتــى امــر اهلل فــال تســتعجلوه   
بعدنا طيبين قولوا اهلل

وزارة الزراعة االميركية: حوالي..تتمة
كما وتملك ايران ما يقرب من 6/3 مليون طن احتياطي الحنطة وسيحفظ هذا المعدل للعام القادم.

ــون طــن مــن الحنطــة،  ــران تتعامــل ســنويا بمــا يقــرب مــن 1/2  ملي ــان اي ــوزارة، ب ــر ال واســتطرد تقري
وتعتبــر ايــران مــن اكبــر الــدول المصــدرة للطحيــن فــي المنطقــة، فــي الوقــت الــذي تســتورد العــراق وســورية 

الطحيــن.
ــن  ــران م ــة ســتجعل اي ــة االميركي ــاج الحنطــة حســب وزارة الزراع ــة النت ــة المتوقع ــت ان الكمي والالف

ــاج القمــح. ــدول التــي وصلــت لالكتفــاء الذاتــي فــي انت ال
كمــا وجــاء فــي تقريــر وزارة الزراعــة االميركيــة، ان معــدل التبــادل التجــاري الســنوي للــذرة فــي ايــران بلــغ 

9/5 مليــون طــن هــذا العــام، فيمــا ســيصل العــام القــادم الــى 10/5 مليــون طــن.

خرازي: إنقاذ االتفاق النووي..تتمة
ــي  ــرات ف ــى التوت ــى فرنســا. واشــار ال ــه ال ــن خــالل زيارت ــر رافاري ــادة مــن أجــل الســالم( جــان بيي )ق

المنطقــة وقــال: علــى القــوى اإلقليميــة أن تتحــدث معــا لتعزيــز الســالم واالســتقرار.
وتطــرق الــى سياســة الجمهوريــة االســالمية فــي ايــران فــي المنطقــة وضغــوط اميــركا ضــد الشــعب 
ــة  ــرات لحماي ــا مــن التجــارب والخب ــال: الشــعب االيرانــي بنضجــه السياســي وتراكــم 40 عام اإليرانــي وق

اســتقالله، ســيقاوم ولــن يستســلم امــام الضغــوط االميركيــة.
وأضاف : استسالم أوروبا لضغوط أميركا سيكون له عواقب وخيمة على أوروبا.

مــن جانبــه قــال رئيــس وزراء فرنســا األســبق، وفــي االشــارة الــى أهميــة ايــران وحكمــة الشــعب 
اإليرانــي: إنــه ليــس مــن مصلحــة أحــد أن يتجاهــل دور الشــعب اإليرانــي فــي المنطقــة وجهــود إيــران فــي 
مكافحــة اإلرهــاب والمخــدرات. لســوء الحــظ ، تبقــى أهميــة جهــود إيــران فــي هــذه المجــاالت غيــر معروفــة.
وانتقــد »رافاريــن« سياســات الواليــات المتحــدة التــي تتحــدى ســيادة الــدول األوروبيــة وتســعى إلــى 

إحــداث فجــوة فــي أوروبــا، وقــال: ان فرنســا ترفــض سياســات العقوبــات األميركيــة .
وكان الدكتــور خــرازي قــد اكــد فــي حــواره مــع قنــاة »فرانــس 24«، بانــه ســوف لــن يتــم االتصــال هاتفيــا 

بالرئيــس االميركــي ترامــب النــه ال جــدوى مــن وراء ذلــك.
ــن وراء االتصــال  ــران، وال جــدوى م ــى اي ــوط عل ــن الضغ ــد م ــال: هــدف ترامــب هــو ممارســة المزي وق

ــى نتيجــة ايضــا. ــا الشــمالية ال ــم يصــل مــع كوري ــه ل ــه الن الهاتفــي ب
واعتبــر الظــروف الراهنــة بانهــا خطيــرة وحساســة جــدا وعلــى الجميــع الحــذر لتجنــب اي مواجهــة وقــال، 

انــه لــو ارادوا القيــام بعمــل مــا ضدنــا فــان خطــر المواجهــة قائــم.
ــا  ــد انن ــن المؤك ــال، م ــران ق ــل عســكري ضــد اي ــركا بعم ــت امي ــو قام ــا ل ــى ســؤال فيم ــرد عل ــي ال وف
ــون  ــوة واالميركي ــك بق ــى ذل ــران ســترد عل ــان اي ــا ف ــام بعمــل عســكري م ــركا القي ــو ارادت امي جاهــزون ول

ــكرية. ــة عس ــي مواجه ــول ف ــدون الدخ ــم ال يري ــون بانه ــبب يعلن ــذا الس ــدا وله ــك جي ــون ذل يعرف
مشددًا أن تطور الجمهورية االسالمية يحبط مخططات تقسيم المنطقة..

القائد: الحرب وال تفاوض مع اميركا والمقاومة الخيار النهائي لشعبنا
طهــران – كيهــان العربــي:- اكــد قائــد الثــورة االســالمية ســماحة 
آيــة اهلل العظمــى الســيد علــي الخامنئــي، ان أي حــرب مــع اميــركا لــن 
ــار النهائــي للشــعب االيرانــي، مشــددا  ــع ، وان المقاومــة هــي الخي تق

علــى رفــض التفــاوض مــع االدارة االميركيــة.
كبــار  اســتقباله  خــالل  الخامنئــي  القائــد  ســماحة  واوضــح 
ــركا: الحــرب  المســؤولين االيرانييــن، أســباب عــدم التفــاوض مــع امي
ــي  ــة ف ــي هــي المقاوم ــي للشــعب االيران ــار النهائ ــع، وان الخي ــن تق ل
مواجهــة اميــركا، وفــي هــذا الصــراع ســترغم اميــركا علــى التراجــع.

واضــاف ســماحته: ان هــذا الصــراع ليــس عســكريا، النــه مــن 
المفتــرض ان ال تقــع حــرب، ال نحــن نســعى للحــرب، وال االميــركان 
ــم، وهــذا الصــراع هــو صــراع  ــا ليســت بمصلحته ــون انه ــم يدرك النه
االرادات، وارادتنــا اقــوى، النــه فضــال عــن ارادتنــا فاننــا نتــوكل علــى اهلل.

واعتبــر ســماحة قائــد الثــورة االســالمية، فكــرة التفــاوض مــع اميركا 
بانهــا كالســم، مضيفــا: طالمــا أن اميــركا تتصــرف هكــذا، فــإن التفــاوض 
يعنــي  التفــاوض  زعــاف،  ســم  هــو  الحاليــة  األميركيــة  االدارة  مــع 
التعامــل، ولكــن مــن وجهــة نظــر اميــركا، التفــاوض حــول نقــاط قوتنــا.

واشــار ســماحته الــى االميــركان يريــدون التفــاوض مــع الدفاعيــة 
االيرانيــة وتقليــل مــدى الصواريــخ كــي ال تتمكــن ايــران مــن الــرد 
عليهــم اذا قامــوا باالعتــداء عليهــا، الفتــا الــى ان أي مواطــن ايرانــي 
ــق ايــران  ــاط قوتــه، وعم ــجاع يرفــض المســاومة حــول نق ــور وش غي

االســتراتيجي فــي المنطقــة.
وتابــع قائــال: اذن مبــدأ التفــاوض خاطــئ، حتــى مــع شــخص 
ــون  ــن وال يلتزم ــر محترمي ــركان( اشــخاص غي ــرم ، هــؤالء )االمي محت
بــأي شــيء، وبطبيعــة الحــال فــان أيــا مــن العقــالء االيرانييــن ال 

يســعى الــى التفــاوض.
واردف ســماحة القائــد الخامنئــي قائــال: ليــس مــن شــك مــن ان 
اميــركا ناصبــت العــداء منــذ بدايــة الثــورة االســالمية، واليــوم أصبــح هذا 
العــداء بشــكل واضــح، فــي الســابق كان هــذا العــداء موجــودا وليــس 
االميــركان(  )المســؤولون  يصرحــون  حاليــا  الســافر،  الشــكل  بهــذا 
بالعــداء ويوجهــون التهديــدات، وينبغــي للمــرء أن يعــرف أن الشــخص 

الــذي يهــدد بصــوت عــال ال يملــك قــوة كافيــة.
واضــاف ســماحته: هــؤالء )المســؤولون االميــركان( يولــون اهميــة 
ــد  ــادة العدي ــة اخــرى، قي ــر مــن اي دول ــان الصهيونــي اكث ــح الكي لمصال

مــن االمــور بيــد المجتمــع الصهيونــي.
واضــاف ســماحته: ان االميــركان بحاجــة الــى الضجيــج، ويدعــون 
ان ايــران غيــرت ســلوكهم، نعــم هــذا صحيــح، والتغييــر هــو ان كراهيــة 
الشــعب االيرانــي الميــركا زادت 10 اضعــاف، واصبــح وصولهــم الــى 
مصالــح الجمهوريــة االســالمية فــي ايــران بعيــد المنــال، وشــبابنا 
اصبحــوا اكثــر اســتعدادا للحفــاظ علــى مصالــح البــالد، وأصبحــت قواتنــا 

العســكرية واألمنيــة فــي حالــة تأهــب أكثــر.
ــذ  ــب« اخ ــى ان »ترام ــالمية ال ــورة االس ــد الث ــماحة قائ ــت س ولف
الــى أي مــدى  انظــروا  وقــال:  ايــران،  ادعاءاتــه حــول  فــي  يتخبــط 
حســابات العــدو خاطئــة، فرئيســهم )ترامــب( يدعــي انــه كل يــوم 
جمعــة فــي طهــران هنــاك مســيرات ضــد الدولــة، اوال انــه ليــس يــوم 
ــران وانمــا باريــس. ــا ليســت طه ــوم الســبت، وثاني ــل هــو ي ــة ب جمع
ــة  ــاكل اقتصادي ــن مش ــي م ــركا تعان ــى ان امي ــماحته ال ــار س واش
واجتماعيــة كثيــرة، وان المســؤولين االميــركان يتناقضــون فيمــا بينهــم 

وهــذا مؤشــر علــى االرتبــاك داخــل الحكومــة االميركيــة.
واردف ســماحة القائــد بالقــول: سياســات المســؤولين االميــركان 
اضــرت بهــم مــن الناحيتيــن السياســية واالمنيــة، كمــا ان سياســاتهم 
تجــاه الــدول االوروبيــة واآلســيوية انتهــت بضــرر اميــركا، وفــي سياســة 
المواجهــة مــع الجمهوريــة االســالمية فانــه ســتهزم بالتأكيــد ايضــا 
وتنتهــي لصالــح ايــران، واآلن يحــذر المراقبــون األميــركان فــي الصحف 
مــن أن هــذا الضغــط ســيؤدي الــى ايجــاد قفــزة اقتصاديــة فــي ايــران.

واشــار ســماحته الــى ان القــوى المتغطرســة تســعى الــى تحقيــق 
االســالمية  الجمهوريــة  ان  مؤكــدا  الضجيــج،  اثــارة  عبــر  مصالحهــا 
فــي ايــران ال تهــاب قــوة اميــركا وال مــن ثــروات مشــيخات الخليــج 
ــوا  ــد أنفق ــة، فق ــكاب أي حماق ــن ارت ــوا م ــن يتمكن ــم ل ــي، النه الفارس

ــيء. ــوا أي ش ــم يحقق ــران ول ــد اي ــدوالرات ض ــارات ال ملي
مــن جانبــه قــال رئيــس الجمهوريــة الدكتــور حســن روحانــي بــان 

الجهوريــة االســالمية فــي ايــران قــادرة علــى العبــور مــن المشــاكل فــي 
ظــل التضحيــة والوحــدة.

واشــار الرئيــس روحانــي خــالل لقــاء حشــد مــن المســؤولين 
والمــدراء فــي البــالد مــع ســماحة قائــد الثــورة االســالمية، اشــار الــى 
ــد صــادرات  ــة بعوائ ــد النفطي ــى التعويــض عــن العوائ ــادرون عل ــا ق انن

ــة. ــر النفطي الســلع غي
بانهــم  تصــوروا  الخاطئــة  بحســاباتهم  االميــركان  وقــال: 
يمكنهــم اخضــاع الشــعب االيرانــي العظيــم فــي غضــون اشــهر 
وحــددوا لهــذا االمــر مواعيــد اال ان هــذا الشــعب بصمــوده وثباتــه 
ومقاومتــه قــد ســطر ايامــا وســاعات ذهبيــة فــي تاريــخ الجمهوريــة 

ــران. ــي اي االســالمية ف
الشــورى  ومجلــس  والحكومــة  والقيــادة  الشــعب  بــان  واكــد 
االســالمي احبطــوا مخطــط العــدو، واضــاف: العــدو اليــوم يمــارس 
ــه  ــم هاتف ــة صباحــا ويعطــي رق ــه يرســل ســفنه الحربي الخــداع، اذ ان
ليــال، وبطبيعــة الحــال فــان عندنــا الكثيــر مــن ارقــام هواتفهــم، ففــي كل 
يــوم ارتكبــوا جريمــة ضــد الشــعب االيرانــي فهــو يمثــل رقــم هاتفهــم 

الحقيقــي.
ــو  ــا ه ــرق بينن ــم، ان الف ــا اياه ــي مخاطب ــس روحان ــاف الرئي واض
فــي ظلمكــم وعدوانكــم علــى الشــعوب والشــعب االيرانــي، توبــوا 
وعــودوا )عــن نهجــم الخاطــئ( فالســبيل مفتــوح، لربمــا يصفــح الشــعب 

ــة. ــي عــن ظلمكــم وجريمتكــم التاريخي االيران
واشــار الــى المهلــة التــي حددتهــا ايــران لالطــراف االوروبيــة للعمــل 
بتعهداتهــا خــالل 60 يومــا وقــال، ان طهــران اوقفــت االلتــزام بتعهديــن 
ــو(  ــة ) 8 ايار/ماي ــدء المهل ــوم ب ــذ ي ــووي من ــاق الن ــار االتف ــي اط ــا ف له
وســتوقف العمــل بتعهديــن اخريــن بعــد انقضــاء هــذه المهلــة فيمــا لــو 

لــم تنفــذ االطــراف االوروبيــة تعهداتهــا.
الشــعب  ظــل مشــاركة  وفــي  باننــا  الجمهوريــة  رئيــس  واكــد 
والتعاطــف مــع بعــض والمقاومــة يمكننــا تحقيــق النصــر وقــال: نحــن 
اليــوم فــي اختبــار الهــي كبيــر والشــك اننــا ســنعبر هــذه المرحلــة 

والمقاومــة. بالصمــود 


