
2 شؤون محلية

التحرير

اخبار قصيرة

العدد )10150( السنة التاسعة والثالثون   االربعاء 8 شوال، 1440 هـ ق  22 خرداد 1398 هـ ش،  12حزيران 2019م

احتراما للرئيس عون وحزب اهلل..

السلطة القضائية توافق على اطالق سراح مشروط لنزار زكا
بإســم  المتحــدث  أعلــن  طهران-فــارس: 
حســين  غــالم  البــالد  فــي  القضائيــة  الســلطة 
ــت  ــة وافق ــاء، ان المحكم ــس الثالث ــماعيلي، ام اس

زكا. لنــزار  مشــروط  ســراح  اطــالق  علــى 
أن  صحفــي  مؤتمــر  فــي  اســماعيلي  وأوضــح 
الرئيــس اللبنانــي طلــب المســاعدة بشــأن نــزار زكا، 
قائــاًل، ان هــذا الطلــب جــرى دراســته وفــق االطــر 
القانونيــة وال توجــد أي مصلحــة فــوق تنفيــذ القانــون.
وأكــد أن القاضــي يمكنــه اصــدار حكــم اطــالق 
ســراح مشــروط لالشــخاص الذيــن حكــم عليهــم 
مــدة حبســهم  ثلــث  اعــوام وقضــوا   10 بالســجن 
ووجــود دالئــل حــول عــدم ارتكابــه أي جــرم بعــد 

اخــالء ســبيله.
فتــرة  اثنــاء  لحســن ســلوكه  نظــرًا  واضــاف، 
الحبــس ولطلــب الرئيــس اللبنانــي وحــزب اهلل 
واالطمئنــان لعــدم ارتكابــه أي جــرم بعــد اطــالق 
ســراحه، وافقــت المحكمــة امــس الثالثــاء علــى 

مشــروط  ســبيل  اخــالء 
الــى  تســليمه  وســيتم 
هــذه  لبنــان،  مندوبــي 
قضائيــة  عمليــة  العمليــة 
أي  يوجــد  وال  بالمطلــق 
فــي  سياســي  موقــف 

العمليــة. هــذه 
ــا تحــاول بعــض  وفيم
نشــر  اإلعــالم  وســائل 
أخبــار غيــر حقيقيــة حــول 
ــران  ــر، أعلنــت اي هــذا األم
ــب  اطــالق ســراح زكا بطل

للمواقــف  واحترامــًا  تكريمــًا  عــون  ميشــال  مــن 
ميشــال  اللبنانــي  للرئيــس  والحازمــة  المبدئيــة 
حــزب  مــع  وتحالفــه  المقاومــة  دعــم  فــي  عــون 

الســيد  لوســاطة  واحترمــًا  تكريمــًا  وكذلــك  اهلل 
حســن نصــراهلل، احترامــًا لهاتيــن الشــخصيتين 
المهمتيــن والبارزتيــن فــي المجتمعيــن االســالمي 

لبنــان. فــي  والمســيحي 

وزير الدفاع: نعتزم زيادة انتاج مقاتالت 
"كوثر" االيرانية

كيهــان   - طهــران 
وزيــر  اعلــن  العربــي:  
أميــر  العميــد  الدفــاع 
عــزم  عــن  حاتمــي، 
تصنيعنــا  متخصصــي 
زيــادة  علــى  العســكري 
"كوثــر”. مقاتــالت  انتــاج 
أميــر  الوزيــر  واكــد 
زيارتــه  خــالل  حاتمــي 
ــة لشــركة صناعــة  التفقدي
الطائــرات التابعــة لــوزارة الدفــاع )هســا( فــي اصفهــان لالطــالع علــى وتيــرة صناعــة وانتــاج مقاتــالت "كوثــر" 
ــي  ــذه االســتراتيجية ه ــرًا ه ــاج، معتب ــار االنت ــى ازده ــم عل ــام القائ ــق شــعار الع ــى تحقي ــد عل ــة، اك الوطني

الجائــرة. االمريكيــة  العقوبــات  مواجهــة  فــي  الراهنــة  التحديــات  مــن  الوحيــد  المخــرج 
واضــاف: ان متخصصــي وزارة الدفــاع بذلــوا جــل مســاعيهم لتعزيــز القــدرة الحربيــة الجويــة حيــث كان 

انتــاج مقاتلــة "كوثــر" الوطنيــة نموذجــًا علــى ذلــك.
وأوضــح العميــد أميــر حاتمــي ان متخصصــي وزارة الدفــاع عازمــون علــى انتــاج عــدد أكبــر مــن مقاتلــة 

"كوثــر" فــي أقــل وقــت ممكــن خــالل العــام الجــاري.

مفندا نشر االكاذيب ضد قادته..

العميد شريف: مكان حرس الثورة االسالمية 
في قلب الشعب االيراني

الرئيس روحاني يهنئ بانتخاب الرئيس الكازاخي الجديد
طهــران- ارنــا:  هنــأ رئيــس الجمهوريــة حســن روحانــي انتخــاب، "قاســم جومــارت توكايــف " لتوليــه 

منصــب رئيــس جمهورية كازاخســتان.
و أعــرب الرئيــس روحانــي فــي برقيــة التهنئــة عــن أملــه فــي المزيــد مــن تعزيــز العالقــات الشــاملة 

بيــن البلديــن خدمــة للمصالــح المشــتركة وترســيخ الســالم واالســتقرار االقليمــي .

وزير الخارجية يبحث مع مسؤولة اممية القضايا ذات االهتمام المشترك
طهران-فــارس: اســتقبل وزيــر الخارجيــة محمــد جــواد ظريــف امــس الثالثــاء مســاعدة االميــن العــام 
لمنظمــة االمــم المتحــدة فــي شــؤون ســكاب )اللجنــة االقتصاديــة واالجتماعيــة لمنظمــة االمــم المتحــدة 

الســيا واوقيانوســيا( آرميــدا آليــس جابانــا.
وجــرى خــالل اللقــاء البحــث بشــان اهــم القضايــا ذات االهتمــام المشــترك والقضايــا االقليميــة 

والدوليــة المهمــة.

ارتفاع ضبط المخدرات في البالد الى الضعف
ــف خــالل  ــى الضع ــا ال ــالد ارتفاع ــي الب ــات المخــدرات المضبوطــة ف ــارس: شــهدت كمي طهران-ف

ــي. ــوات حــرس الحــدود قاســم رضائ ــد ق ــاد قائ ــق ماأف ــام الماضــي وف ــة بالع ــام الجــاري مقارن الع

خالل لقاء مساعد الخارجية برئيسة يونوسا..

ايران تؤكد على االستخدام السلمي للفضاء الخارجي من دون تمييز
طهران وموسكو تبحثان تطورات المنطقة خاصة الوضع 

في سوريا واليمن

ربيعي: رئيس الوزراء الياباني سيلتقي 
قائد الثورة اإلسالمية

طهــران- ارنــا:  قــال المتحــدث باســم الحكومــة 
ــوزراء اليابانــي شــينزو  ــي ربيعــي، ان رئيــس ال عل
التــي  لطهــران  زيارتــه  خــالل  ســيلتقي  آبــي، 
ــال  ــالمية فض ــورة اإلس ــد الث ــن، قائ ــتغرق يومي تس
ــة  ــس الجمهوري ــع رئي ــمية م ــه الرس ــن محادثات ع

حســن روحانــي.
الــوزراء  رئيــس  زيــارة  عــن  ربيعــي  واضــاف 
إطــار  فــي  الزيــارة تجــري  إن  اليابانــي لطهــران، 
العالقــات التقليديــة طويلــة األمــد بيــن البلديــن، 
ومــن أجــل تطويــر العالقــات الثنائيــة والمحادثــات 

حــول القضايــا ذات االهتمــام المشــترك.

رغم تشدقها بحقوق االنسان..

مسؤول: اميركا تعتقل عالما ايرانيا وتعرقل إطالق سراحه

توقعات بمشاركة 3 ماليين زائر ايراني 
في زيارة االربعينية المقبلة

ــة  ــة االيراني ــس اللجن ــال رئي ــارس: ق طهران-ف
العــراق  فــي  المقدســة  العتبــات  إعمــار  إلعــادة 
حســن بــالرك إنــه مــن المتوقــع مشــاركة نحــو 3 
ــارة اربعينيــة  مالييــن زائــر ايرانــي فــي مراســم زي
االمــام الحســين عليــه الســالم المقبلــة بالنظــر الــى 

ــراق. ــى الع ــاء رســوم تأشــيرات الدخــول ال الغ
خــالل  بــه  ادلــى  تصريــح  فــي  بــالرك  وقــال 
اجتمــاع للجنــة شــؤون االســكان والغــذاء واجتــذاب 
النــذور امــس الثالثــاء، إنــه ينبغــي زيــادة االمكانيــات 
الرفاهيــة فــي الزيــارة المقبلــة مقارنــة بالعــام الماضــي 

ــن. ــادة عــدد الزائري ــى التوقعــات بزي بالنظــر ال
أنشــئ  موكــب   2000 مــن  أكثــر  إن  واضــاف: 
االيرانييــن  الزائريــن  الــى  الخدمــات  لتقديــم 
فــي العــام الماضــي وباالمــكان تقديــم الطلبــات 
علــى  والحصــول  المواكــب  بتشــييد  المرتبطــة 
التراخيــص الالزمــة بعــد إحــراز الشــروط المحــددة.
ولفــت الــى أن لجنــة الزيــارة االربعينيــة تضــم 
13 لجنــة خدميــة تضطلــع بمســؤوليات تنظيــم 

ــالد. ــي داخــل الب ــزوار ف شــؤون ال
يتولــى  ايرانيــة  لجنــة  تشــكيل  الــى  ونــوّه 
العــراق لتقديــم  شــؤونها الســفير االيرانــي فــي 

للزائريــن. الخدمــات 

ارمينيا تؤكد اهمية العالقات السياسية 
واالقتصادية مع ايران

طهران-فارس:-اكــد وزيــر الخارجيــة االرمينــي زوهــراب مناتســاكانيان علــى اهميــة العالقــات السياســية 
واالقتصاديــة مــع ايــران وقــال ان هــذه العالقــات مهــدت االرضيــة لتمــدد االتحــاد االقتصــادي االوراســي الــى 

غــرب اســيا .
وشــدد وزيــر الخارجيــة االرمينــي امــس االثنيــن علــى اهميــة العالقــات السياســية واالقتصاديــة لبــالده 

مــع ايــران وتاثيرهــا علــى دول منطقــة اوراســيا.
وقــال مناتســاكانيان فــي كلمــة امــام برلمــان بــالده حــول العالقــات بيــن ايــروان وطهــران ان العالقــات 
االقتصاديــة الرمينيــا مــع ايــران مهــدت االرضيــة لدخــول االتحــاد االقتصــادي االوراســي الــى الشــرق االوســط 

وبالنتيجــة االتفــاق بشــكل مؤقــت اليجــاد منطقــة تجــارة حــرة بيــن الــدول االعضــاء فــي االتحــاد وايــران .

باحث بالشؤون االسرائيلية: زيارة »الوفد االسرائيلي« 
لتونس تنال من الثورة التونسية

اكــد الباحــث بالشــؤون االســرائيلية عــادل ســمارة ان التطبيــع العربــي مــع االحتــالل االســرائيلي يعــد 
بمثابــة ضــرب معنــوي ونفســي للشــعب الفلســطيني لفــك ارتباطــه بمحــور المقاومــة والتخلــي عــن 

ســالحه وارضــه.
ولفــت ســمارة خــالل مشــاركته فــي برنامــج »مــع الحــدث« الــذي يبــث علــى »قنــاة العالــم« الــى التطبيــع 
يشــكل توســع اقتصــادي وثقافــي وعســكري يعمــد علــى دمــج الكيــان الصهيونــي بشــكل مهيمــن بالوطــن 

العربــي، مشــددا علــى ان التطبيــع مــع االحتــالل يعــد بمنتهــى الخطــورة.
واوضــح الباحــث بالشــؤون االســرائيلية ان مــن يقــوم بالتطبيــع ليســوا مجــرد افــراد وليــس صدفــة كمــا 
ــالل االســرائيلي،  ــه لالحت ــداة زيارت ــور عشــقي غ ــط االســتخبارات الســعودي الســابق ان ــل عــن الضاب قي

مؤكــدا انــه ال يمكــن لشــخص فــي الســعودية ان يتحــرك إال بــإذن مــن الســلطة الحاكمــة.
وحــول زيــارة الوفــد االســرائيلي لتونــس قــال ســمارة ان مــا حصــل فــي تونــس يشــير الــى ان الثــورة 
التونســية التــي حصلــت لــم تكــن بشــكل حقيقــي وفعلــي، مشــددا علــى ان مــا يحصــل مــن تطبيــع هــو 

محاولــة لقتــل الشــارع العربــي.

البنتاغون يوقف تدريب الطيارين األتراك 
على "إف-35" بعيد شراء تركيا "إس-400"

تدريــب  تعليــق  أمريكيــون  مســؤولون  أكــد 
الطياريــن األتــراك علــى مقاتــالت "إف-35" فــي 
قاعــدة جويــة بواليــة أريزونــا علــى نحــو أســرع مــن 
ــرك  ــم تتح ــنطن ل ــرة إن واش ــت أنق ــع، وقال المتوق

لتشــكيل مجموعــة عمــل معهــا.
ــاع  ــدروز المتحــدث باســم وزارة الدف ــك آن ــال ماي وق
األمريكيــة )البنتاغــون(: "الــوزارة علــى علــم بــأن الطيارين 

األتــراك فــي قاعــدة لــوك الجويــة لــن يحّلقــوا".
وأضــاف: "مــا لــم يحــدث تغييــر فــي السياســة 
ــا  ــع حليفن ــب م ــة، ســنواصل العمــل عــن كث التركي

ــي برنامــج "إف-35". ــاء مشــاركته ف التركــي إلنه
وتؤكــد واشــنطن أن شــراء تركيــا حليفهــا فــي 
الناتــو منظومــة "إس-400" الروســية يشــكل تهديــدا 
لطائــرات "إف-35" التــي تنتجهــا شــركة لوكهيــد 
مارتــن، وحــذرت مــن عقوبــات أمريكيــة محتملــة إذا 

مضــت تركيــا فــي إتمــام الصفقــة.

طهران-فارس:-أكــد المتحــدث باســم حــرس 
ــريف ، ان  ــان ش ــد رمض ــالمية العمي ــورة االس الث
والمزاعــم  الشــائعات  اثــارة  مــن  العــدو  هــدف 
الكاذبــة ضــد قــادة الحــرس، هــو االنتقــام مــن 
هــذه  اميــركا  وضــع  بعــد  المتزايــدة  شــعبيتهم 
المؤسســة الشــعبية علــى قائمــة االرهــاب، واصفــا 

نشــر االكاذيــب بأنــه تكتيــك بــاٍل.
قــال العميــد شــريف: بعــد االجــراء الحاقــد 
بــه  قــام  الــذي  الدوليــة،  للقوانيــن  والمخالــف 
الثــورة  حــرس  اســم  إدراج  فــي  االميــركان 
المنظمــات االرهابيــة،  قائمــة  االســالمية علــى 
ويعــد محاولــة خبيثــة غيــر متعارفــة، شــهدنا ردود 
ــب  ــل اغل ــن قب ــادات م ــعة وانتق ــة واس ــل دولي فع
وســائل االعــالم والخبــراء والــدول لهــذا القــرار 

الشــيطاني.
التأثيــر  اجــل  ومــن  االعــداء  إن  وأضــاف: 
علــى موجــة الدعــم الكبيــرة مــن قبــل الــرأي 
الثــورة  لحــرس  والخارجــي  الداخلــي  العــام 
فــي  بــاٍل،   تكتيــك  الــى  لجــأوا  االســالمية، 
االخيــرة  التغييــرات  بشــأن  الشــائعات  إثــارة 
فــي قيــادات الحــرس، وفــي هــذا االطــار نشــروا 
اكاذيــب بشــأن هــروب بعــض قــادة الحــرس او 

ــم؛  ــن فيه ــم بم ــدد منه ــى ع ــض عل ــاء القب الق
و... وتوالئــي  وربيعــي  نصيــري 

هــذه  تأتــي  شــريف:  العميــد  وصــرح 
الشــائعات فــي حيــن ان هــؤالء االعــزاء هــم مــن 
االفــراد المخلصيــن والناشــطين فــي الحــرس، 
ويــؤدون مهامهــم بجديــة فــي مســؤوليات جديــدة 
مؤخــرا  اخبــار  نشــرت  انــه  حتــى  بالحــرس، 

عنهــم.
البيــت  وزعمــاء  االعــداء  ليخســأ  مؤكــدا: 
"االســود" والرئيــس االميركــي المغامــر المجنــون، 
فــإن مــكان الحــرس فــي قلــب الشــعب االيرانــي، 
فــي  والريــادة  الشــعب  خدمــة  بوســام  ويفخــر 
الدفــاع عــن االمــن القومــي فــي محيــط التهديــد 
ــد  ــكان وق ــي اي م ــة االســالمية ف ضــد الجمهوري
قدمــت العديــد مــن الشــهداء فــي هــذا المجــال...

ــة  ــر الخارحي ــاعد وزي ــد مس ــارس: اك طهران-ف
للشــؤون القانونيــة والدوليــة غالمحســين دهقانــي 
دون  ومــن  الســلمي  االســتخدام  ضــرورة  علــى 

تمييــز للفضــاء الخارجــي.
ــم المتحــدة  ــب األم ــرة مكت ــه مدي وخــالل لقائ
للفضــاء الخارجــي )يونوســا( "الســيدة ســيمونيتا 
دي بيبــو" بفيينــا، اضــاف دهقانــي: نحــن نولــي 
شــؤون  منظمــة  نشــاطات  الــى  بالغــة  اهميــة 
الفضــاء الخارجــي لالمــم المتحــدة وايضــا لجنــة 
ــا  االســتخدام الســلمي للفضــاء الخارجــي، وانطالق
ــة فــي اجتماعاتهــا". مــن ذلــك لدينــا مشــاركة فاعل

ــى  ــي ال ــب يونوســا االمم ــى دور مكت ــد عل واك
جانــب قــرارات الــدول فــي دعــم وتوســيع مجــاالت 
التعــاون الفضائــي، بمــا في ذلــك التعاون المشــترك 
وتناقــل  والفنــي  العلمــي  التبــادل  مجــال  فــي 

والتكنولوجيــا  الخبــرات 
بيــن البلــدان.

المتوقــع  ان  وتابــع، 
مــن هــذه المنظمــة هو ان 
ــى  ــة خاصــة ال ــر اهمي تعي
حاجــة الــدول الناشــئة في 
مجــال الفضــاء وال ســيما 
االمريكــي  للحظــر  نظــرا 
ــر )ضدهــا(. االحــادي الجائ
دهقانــي  اعلــن  كمــا 

عــن اســتعداد الجمهوريــة االســالمية الســتضافة 
الجولــة الثانيــة مــن اعمــال "الورشــة المشــتركة 
الحتــواء  الفضائيــة  التقنيــات  اســتخدام  حــول 

.2020 عــام  فــي  المرتقبــة  الطبيعيــة"  الكــوارث 
الــى ذلــك، قدمــت الســيدة دي بيبــو شــرحا 

حــول اصــالح جــدول اعمــال مكتــب األمــم المتحــدة 
للفضــاء الخارجــي )يونوســا(؛ واصفــة التعامــل بيــن 
هــذه المنظمــة الدوليــة مــع الجمهوريــة االســالمية 

بانــه بنــاء للغايــة.
ايــران  باقتــراح  االمميــة  المســؤولة  ورحبــت 
ــن نشــاطات الورشــة  ــة م ــدورة الثاني الســتضافة ال
المشــتركة الحتــواء الكــوارث الطبيعيــة؛ مؤكــدة ان 
ــي  ــدت ف ــي انعق ــة الت ــذه الورش ــى له ــدورة االول ال

ــة. ــت ناجح ــام 2015  كان ع

الخارجيــة  وزيــر  مســاعدي  كبيــر  التقــى  طهران-فــارس: 
للشــؤون السياســية الخاصــة علــي اصغــر خاجــي مــع المســؤولين 
الــروس للبحــث حــول احــدث التطــورات المتعلقــة بســوريا واليمــن.

وقــد التقــى خاجــي الــذي يــزور موســكو للبحــث حول 
تطــورات منطقــة الشــرق االوســط والخليــج الفارســي، 
الروســي  الخارجيــة  مســاعد  واليمــن،  ســوريا  خاصــة 
ســيرغي ورشــنين والمنــدوب الخــاص للرئيــس الروســي 

ــف. ــي شــوؤن ســوريا الكســاندر الفرنتي ف
واعلــن الجانبــان االلتــزام بالســيادة الوطنيــة ووحــدة 
االراضــي واســتقالل ســوريا واكــدا علــى حــل وتســوية 
االزمــة الســورية عبــر الحــوار والحــل السياســي، وشــددا 
علــى ضــرورة مكافحــة االرهــاب حتــى القضــاء الكامــل 
علــى هــذه الظاهــرة المقيتــة والــدور المحــوري الطــار 
آســتانا فــي الحــل والتســوية السياســية لالزمــة الســورية.

كمــا اكــد الجانبــان ضــرورة الحــل والتســوية السياســية 
الزمــة اليمــن حــول محــور منظمــة االمــم المتحــدة.

طهران-فــارس: أدان مســاعد وزيــر العلــوم فــي 
الشــؤون الدوليــة حســين ســاالر آملــي التعامــل 
العالــم  قضيــة  مــع  االميركيــة  لــالدارة  الســيئ 
االيرانــي المعتقــل لديهــا مســعود ســليماني رغــم 

تشــدقها بحقــوق االنســان.
ــي  ــح ، إن وزارت ــي تصري ــي، ف ــال ســاالر آمل وق
تتابــع  ســليماني  واســرة  والخارجيــة  العلــوم 
االيرانــي  العالــم  وضــع  بينهــا  فيمــا  بالتنســيق 

ســليماني. حســين  اميــركا  فــي  المعتقــل 
واضــاف: إن اميــركا تتشــدق بحقــوق االنســان 

لكنهــا تطلــق الشــعارات فقــط وال تعمــل بهــا حيــث 
تضــع العقبــات امــام هــذا العالــم االيرانــي واعتقلتــه 
رغــم مرتبتــه الرفيعــة فــي مجموعــة واحــد بالمئــة 
مــن العلمــاء المتفوقيــن عالميــا وخلطــت الشــؤون 

السياســية بالعلميــة. 
ســتبذل  االســالمية  الجمهوريــة  إن  وأكــد 
قصــارى جهودهــا لالفــراج عــن هــذا العالــم االيرانــي 

المعتقــل فــي اميــركا.

القائد يعزي السيد نصر 
الله بوفاة شقيقته 

طهــران- تســنيم: بعــث قائــد الثورة االســالمية 
تعزيــة  ببرقيــة  الخامنئــي  علــي  الســيد  االمــام 
ومواســاة الــى االميــن العــام لحــزب اهلل الســيد 
ــاة شــقيقته. ــراهلل وذلــك علــى اثــر وف حســن نص

 واثــر وفــاة شــقيقة االميــن العــام لحــزب اهلل 
ببرقيــة  االســالمية  الثــورة  قائــد  ســماحة  بعــث 
نصــر  حســن  الســيد  الــى  ومواســاة  تعزيــة 
بــان يتغمدهــا  اهلل،ســائال اهلل ســبحانه وتعالــى 
بواســع رحمتــه وان يلهــم ذويهــا الصبــر والســلوان.

"مايكو ماس" واعترافه بالعجز
قلنــا ونقولهــا  بالفــم المــأن ان اوروبــا وخاصــة الــدول الثــالث الترويــكا فرانســة 
وانكلتــرا والمانيــا التــي تمــأ الدنيــا ضجيجــا علــى انهــا فــي عــداد الــدول الكبــرى 
ال تملــك ولالســف الشــديد ارادة قرارهــا أو الجــرأة أو االســتقالل الكامــل الن تقــول 
الميــركا "ال" عندمــا تتعــرض مصالحهــا للخطــر وهــذا يعــود لعوامــل عديــدة تتعلــق 

بهــا ولســنا فــي مجــال الخــوض فيهــا.
ــا  ــا وبصوته ــي مواقفه ــة وف ــر الدولي ــى المناب ــدول عل ــذه ال ــه ه ــدث ب ــا تتح وم
العالــي ال ينســجم ابــداً مــع حجمهــا ووزنهــا، بــل نراهــا باســتمرار تــردد مــا يقولــه 
االميــركان خاصــة بالنســبة اليــران دون ان تحتــرم هــذه الــدول عقولهــا وقناعاتهــا 
خاصــة فيمــا يخــص التوتــر والتصعيــد واالرهــاب فــي المنطقــة. فايــران التــي 
اثبــت عمليــا محاربتهــا لداعــش وســاعدت شــعوب العــراق وســوريا للقضــاء عليهــا 
تتهــم بذلــك فيمــا ان اســاس التوتــر ومصــدره هــم االميــركان ســواء مباشــرة عبــر 
ــى  ــدس والجــوالن ال ــك ضــم الق ــران وكذل ــى اي ــة عل ــم الحــرب االقتصادي اعالنه
الكيــان الصهيونــي او بشــكل غيــر مباشــر دفــع ذيولهــم كالســعودية واالمــارات ومــن 
يلتحــق بهمــا الــى اثــارة الفتــن والتدخــل والحــروب فــي اليمــن وليبيــا والبحريــن 

واليــوم فــي الســودان.
ــف  ــة الموق ــر بحقيق ــا ان تق ــمح له ــركا ال تس ــاء المي ــة العمي ــة االوروبي فالتبعي
ومــن يقــف وراء هــذا التصعيــد النهــا هــي االخــرى ال تختلــف عــن اميــركا فــي 
االهــداف تجــاه ايــران لكنهــا تختلــف فــي اســلوب  التعامــل معهــا وذلــك لشــيطنتها 

ــا. وليــس الســتقالل قراره
ــي  ــة ف ــكا االوروبي ــل مجموعــة التروي ــذي مث ــي "مايكــو مــاس" ال ــر االلمان الوزي
زيارتــه لطهــران لــم يحمــل شــيئا جديــدا وليــس فــي جعبتــه عمليــا ســوى الوعــود 
التــي لــم تقنــع المســؤولين لوقــف اجراءاتهــم القادمــة بعــد انتهــاء الشــهرين التــي 

جزمــت طهــران انهــا لــم تمــدده حتــى ليــوم واحــد.
رد طهــران الحــازم والموحــد تجــاه مــا كــرره "مايكــو مــاس" فــي الســعي لتنفيــذ 
االتفــاق النــووي وهــذا مــا تعــود عليــه االوروبيــون علــى تكــراره طيلــة ســنة كاملــة 
ودون ان يلمــس النــور شــيئا منهــا، اجبــر االخيــر ان يذعــن ان الــدول التــي يمثلهــا 

لــن تســتطيع تحقيــق المعجــزة؟
لكــن الســؤال الــذي يطــرح نفســه، هــل هــو ان العجــز الــذي طرحــه هــو تفلــت 

مــن المســؤولية أم تكتيــك جديــد لالســتمرار علــى هــذا المنــوال؟
طهــران ومــن موقعهــا وحرصهــا علــى حقــوق شــعبها وفــي اطــار التزامهــا باالتفــاق 
النــووي ابلغــت المبعــوث االوروبــي ال مفاوضــات قبــل ان يلغــي ترامــب انســحابه 

مــن االتفــاق النــووي والغائــه لكافــة العقوبــات التــي فرضهــا بعيــد ذلــك.


