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منظمات دولية تناشد النواب الفرنسيين 
وقف بيع األسلحة إلى السعودية

رســالة  دوليــة  حكوميــة  غيــر  منظمــات  وجهــت 
تحذيــر للنــواب الفرنســيين مــن خطــر أن تصبــح فرنســا 
شــريكة بالعــدوان علــى اليمــن إذا واصلــت بيــع األســلحة 

إلــى الســعودية واإلمــارات.
ودعــت المنظمــات الحقوقيــة النــواب إلــى ممارســة 
واجبهــم الرقابــي فيمــا يخــص العمــل الحكومــي مــن خــالل 
ــة  ــة بمواصل ــا الدولي ــا لتعهداته ــاك فرنس ــدم انته ــان ع ضم
ــة المتحــدة. ــارات العربي ــى الســعودية واإلم ــع أســلحة إل بي

وقالــت المنظمــات فــي رســالة أنــه فــي كل مــكان مــن 
العالــم، تدفــع الحــرب فــي اليمــن الحكومــات الــى مراجعــة 
تتخــذ  لــم  فرنســا  وفــي  األســلحة،  لتصديــر  سياســاتها 
إجــراءات فــي حيــن أن خطــر اســتخدام األســلحة الفرنســية 
ــاء الفرنســية. ــة األنب ــى؛ وفــق وكال ضــد المدنييــن هــو األعل
وأشــارت الرســالة إلــى أن البلديــن علــى رأس تحالــف 
عســكري مســؤول عــن انتهــاكات خطيــرة ومنهجيــة للقانــون 

الدولــي اإلنســاني ضــد المدنييــن اليمنييــن.

موقع »إسرائيلي«: اسم “محمد” يجتاح »إسرائيل«
أفــاد موقــع »إســرائيلي« رســمي بــأن االســم األكثــر شــيوعًا فــي »إســرائيل« )الكيــان الصهيونــي( بيــن 

المواليــد الجــدد هــو محمــد، الفتــًا إلــى أن 18% مــن تعــداد الســكان هــم مــن المســلمين.
وأوضــح هــذا الموقــع »اإلســرائيلي« الرســمي الناطــق بالعربيــة أن أكثــر مــن مليــون ونصــف المليــون 

مســلم يعيشــون فــي »إســرائيل«.
وتشــير معطيــات دائــرة اإلحصــاء المركزيــة الــى تنامــي عــدد المســلمين فــي الكيــان الصهيونــي بمعــدل 

34.2 ألــف مواطــن ويُشــّكل المســلمون نحــو مــن إجمالــي الســكان.
ــخص  ــون ش ــام 2015 1.448 ملي ــة ع ــي نهاي ــي ف ــان الصهيون ــي الكي ــلمين ف ــكان المس ــدد الس ــغ ع وبل

ــي. ــان الصهيون ــي الكي ــي الســكان ف ــن إجمال ــدد نحــو %18 م ــذا الع ويُشــّكل ه
وتشــير معطيــات دائــرة اإلحصــاء المركزيــة، بمناســبة عيــد األضحــى، الــى تنامــي عــدد المســلمين العــام 
الماضــي بمعــدل 34.2 ألــف مواطــن مقارنــة بعــام 2014 وهــو مشــابه لمعــدل النمــو بالمقارنــة بالعــام الــذي ســبقه.

مباحثات رباعية بالخارجية الروسية حول االتفاق النووي
طهران-فــارس:- بحــث ســيرجي ريابكــوف نائــب وزيــر الخارجيــة الروســي، مــع كل مــن ســفيري 
كل مــن بريطانيــا وفرنســا والقائــم باألعمــال األلمانــي المؤقــت لــدى موســكو، الوضــع المتعلــق بتنفيــذ 

خطــة العمــل الشــاملة المشــتركة للبرنامــج النــووي اإليرانــي.

اقبال أجنبي على السياحة في آذربايجان الغربية
طهران-مهر:-شــهدت محافظــة آذربايجــان الغربيــة اقبــااًل ملحوظــًا علــى الســياحة هــذا العــام حيــث 

تضاعــف عــدد الســياح األجانــب بنســبة 100% هــذا العــام.

استشهاد شرطي اثناء اشتباك مع مهربي المخدرات جنوب البالد
طهران-فارس:-استشــهد أحــد افــراد قــوى االمــن الداخلــي واصيــب آخــر اثنــاء اشــتباك مســلح مــع 

مهربــي المخــدرات فــي مينــاب بمحافظــة هرمــزكان.

وزير الخارجية وإيمانوئل بون يبحثان العالقات 
الثنائية وآخرالتطورات الدولية

الرئيــس  مستشــار  طهران-فارس:-بحــث 
الفرنســي فــي الشــؤون الدبلوماســية إيمانوئــل بــون 
ــات  ــف العالق ــد جــواد ظري ــة محم ــر الخارجي ــع وزي م

الثنائيــة وآخــر التطــورات علــى الســاحة الدوليــة.
ويــزور بــون طهــران حيــث حضــر الــى مقــر 
وزارة الخارجيــة امــس االربعــاء وأجــرى مباحثــات 

مــع وزيــر الخارجيــة.
ــة  ــات آخــر التطــورات الجاري ــت المحادث وتناول
علــى الصعيديــن اإلقليمــي والدولــي ذات االهتمــام 

المشــترك بيــن فرنســا وإيــران.
لوزيــر  السياســي  المســاعد  أن  إلــى  يشــار 
الخارجيــة عبــاس عراقجــي حضــر المحادثــات ايضــا.

خالل اجتماع لمجلس االمن الدولي..

تخت روانجي: ايران ضحية االرهاب والمريكا تعاون وثيق مع زمرة خلق اإلرهابية

اللواء باقري: رد قواتنا المسلحة على اي 
عدوان سيكون مدمرا

مستقبال يان كوبيش..

اميرعبداللهيان: على األمم المتحدة ان ال تكرر المواقف 
االحادية غير الصحيحة للصهاينة

طهــران- ارنا:-طهران-ارنا:-قــال المستشــار الخــاص لرئيــس مجلــس الشــورى االســالمي حســين امير 
عبداللهيــان، ان الــدور التنســيقي للمبعــوث االممــي الــى لبنــان يكتســب أهميــة واضحــة فــي المســاعدة 

علــى تحقيــق األمــن واالســتقرار فــي هــذا البلــد وفــي المنطقــة بشــكل عــام.
ــش ان  ــان كوبي ــان ي ــى لبن ــدة ال ــم المتح ــاص لألم ــوث الخ ــتقباله  المبع ــالل اس ــان خ ــد اللهي ــر عب ــاف امي واض
المنتظــر مــن األمــم المتحــدة ان تلتــزم الحياديــة والموضوعيــة فــي مواقفهــا وتقاريهــا التــي تتنــاول االزمــات التــي تتابعهــا.

وتابــع قائــال : الينبغــي لألمــم المتحــدة ان تكــرر المواقــف االحاديــة غيــر الصحيحــة للصهاينــة ، الن 
الــدور المنــاط بالمنظمــة الدوليــة هــو ازالــة التوتــر.

مــن جانبــه  أكــد يــان كوبيــش ، ان المنظمــة الدوليــة تحــاول ازالــة التوترعــن منطقــة الشــرق االوســط 
داعيــا دول هــذه المنطقــة الــى بــذل قصــارى جهودهــا فــي هــذا المجــال.

وقــال كوبيــش ان لبنــان يمــر بظــروف حساســة ومعقــدة معتبــرا ان مــن الصعوبــة تحقيــق التــوازن فــي 
هــذا البلــد وان أي تحــرك غيــر مــدروس يمكــن ان يزيــد االوضــاع ســوءا.

واعتبــر المبعــوث االممــي الــى لبنــان ان مشــكلة المهاجريــن والنازحيــن تعــد مــن ابــرز المشــاكل التــي 
تواجــه لبنــان، اذ مــن الصعــب علــى بلــد مثــل لبنــان اســتيعاب اكثــر مــن مليــون ونصــف المليــون الجــئ 

ايران ليست بصدد تصعيد التوتر والمواجهة..ســوري ، داعيــا الــى رفــع كل العراقيــل لعــودة هــؤالء النازحيــن الــى بالدهــم.

موسوي: لم نشهد مثل هذه الضجة عند انسحاب اميركا من االتفاق النووي رغم نقضها الواضح لالتفاق منطق التهديد غير مجدٍ..

جهانغيري: علينا صون البالد كما خطط له االمام والقائد والشهداء

شمال غرب وغرب البالد..

استشهاد 4 من قوات حرس الثورة 
في اشتباكات مع الزمراالرهابية

طهران-فــارس:- استشــهد احــد كــوادر حــرس 
الثــورة خــالل اشــتباك بيــن قــوات الحــرس وخليــة 

مــن الزمــر المعاديــة للثــورة غــرب  البــالد.
واعلــن مصــدر مطلــع فــي تصريــح انــه خــالل 
االشــتباك الــذي وقــع فجــر امــس االربعــاء، فــي منطقة 
ــرود بمحافظــة  ــة جوان ــة لمدين ــة التابع ــة الجبلي بيول
كرمانشــاه ، استشــهد محمــد خــان ســليماني نســب 
مــن كوادرحــرس الثــورة فــي وحــدة االقتحــام التابعــة 

ــواء "انصــار الرســول )ص(". لل
هــذا وأعلــن قائممقــام قضــاء بيرانشــهر التابــع 
لمحافظــة آذربايجــان الغربيــة ســيد علــي ترابــي ، 
ان 3 مــن قــوات الحــرس الثــوري استشــهدوا فــي 
ــة  ــي مدخــل مدين ــة ف ــر االرهابي ــع الزم اشــتباك م

بيرانشــهر مــن جهــة مدينــة سردشــت.
ــة  ــة ارهابي ــاء حادث ــي: وقعــت مســاء الثالث ــال تراب وق
نفذهــا عناصــر مناوئــون للثــورة ومــن الزمــر االرهابيــة، فــي 

مدخــل مدينــة بيرانشــهر مــن جهــة مدينــة سردشــت.
وصــرح: إثــر هــذه العمليــة االرهابيــة استشــهد ثالثــة 

مــن قــوات الحــرس الثــوري، وأصيــب آخــر بجــراح.

لجنة االمن النيابية: ال نرحب بالتفاوض 
مع مقوضي االتفاق النووي

طهران-فارس:-نفــى رئيــس لجنــة االمــن القومــي والسياســة الخارجيــة فــي مجلــس الشــورى 
ان  النــور  ذو  مجتبــى  االســالم  حجــة  االســالمي، 
يكــون قــد رحــب بالتفــاوض مــع اميــركا، مؤكــدا اننــا ال 

ــاق. ــي االتف ــع مقوض ــاوض م ــب بالتف نرح
وأكــد حجــة االســالم ذو النــور، ان بعــض وســائل االعــالم 
نقلــت عنــه كذبــا قولــه "اننــي ارحــب بالتفــاوض"، وأوضــح: اننــي 

لــم أقــل نحــن نرحــب بالتفــاوض، ولــم أطلــق هكــذا تصريــح.
ايضــا،  وكذبــوا  كالمــي،  حرفــوا  لقــد  وبيّــن: 
بشــأن  االول  القســم  قســمين؛  ذا  كان  فكالمــي 
التفــاوض مــع اوروبــا، حيــث قلــت اننــا لــم نغلــق بــاب التفــاوض مطلقــا، ونحــن اآلن ال نعــول أعمالنــا علــى 
نتيجــة المفاوضــات، ونواصــل تقليــص التزاماتنــا بقــوة، وفــي ذات الوقــت فــإن أمامنــا التفــاوض مــع اوروبــا.
ــا ان  ــود، فعليه ــركا ان تع ــو ارادت امي ــت ل ــركا، وقل ــي، كان بشــأن امي ــن تصريحات ــي م ــور: القســم الثان ــع ذو الن وتاب
تعيــد جميــع حــاالت الحظــر المصرفــي والنفطــي التــي فرضتهــا بعــد االتفــاق النــووي الــى ســابق حالهــا، وتقــوم بإلغائهــا.

كــد  أ - ن-فارس: طهرا
لرئيــس  االول  النائــب 
اســحاق  الجمهوريــة 
منطــق  ان  جهانغيــري، 
التهديــد ال يجــدي نفعــا فــي 
مواجهــة الشــعب االيرانــي، 
مــع  التعامــل  ان  وقــال: 
الشــعب االيرانــي بســابقته 
والثقافيــة  الحضاريــة 
العريقــة، يجــب ان يكــون 
والحــوار. المنطــق  عبــر 

خــالل  حديثــه  وفــي 
مراســم افتتــاح محطــة البخــار فــي محطــة الــدورة 
ان  جهانغيــري  أكــد  جهــرم  بمدينــة  المركبــة 
الحكومــة بذلــت جهودهــا مــن اجــل تهيئــة افضــل 
االجــواء لتحقيــق التنميــة فــي البــالد، اال ان اميــركا 
ــا تشــعر ان  ــي، عندم ــادي الشــعب االيران ــي تع الت
ايــران تســارع فــي مســار التنميــة، تســتغل كل 

فرصــة للحيلولــة دون تقــدم الشــعب االيرانــي.
كأميــركا  دولــة  ان  يتصــور  كان  مــن  وأضــاف: 
وســنوات  اشــهر  وبعــد  المزاعــم  تلــك  كل  ومــع 
النــووي  االتفــاق  بتقويــض  تقــوم  التفــاوض،  مــن 
ــة  ــل دول ــن قب ــذا الســلوك م ــه.. إن ه وتنســحب من

كأميــركا انمــا يعنــي العنــاد والعــداء للشــعب االيرانــي 
وتقدمهــا. البــالد  تنميــة  دون  للحيلولــة  والســعي 

وأشــار الــى ان ايــران تتمتــع بموقــع اســتثنائي 
بيــن دول المنطقــة، فإيــران تصــون امــن المنطقــة، 
ــركا تتصــور  ــة وخاصــة امي ــدول الغربي ــت ال واذا كان
االمــن  إرســاء  علــى  تعمــل  ان  يمكنهــا  انهــا 
بالمنطقــة دون اخــذ ايــران بنظــر االعتبــار، فإنهــا 

ترتكــب خطــأ كبيــرا.
وتابــع: لحســن الحــظ، فــإن ايــران تــزداد قــوة 
ــة  ــدول الغربي ــرف ال ــث تعت ــر، حي ــد آخ ــا بع يوم
بمــا فيهــا اميــركا بــأن نطــاق تأثيــر ايــران اصبــح 
ــى  ــدول تصــر عل ــذه ال ــك فه ــة، ولذل واســعا للغاي

ــران. ــة اي ــة دون تنمي الحيلول
ولفــت جهانغيــري، الــى انــه تقــع علينــا فــي 
ان  علينــا  االولــى:  مســؤوليتان؛  الظــروف  هــذه 
نصــون كيــان البــالد والنظــام فــي االطــار الــذي 

والشــهداء. والقائــد  االمــام  لــه  خطــط 
فــي  مجــدٍ  غيــر  التهديــد  منطــق  ان  وأكــد 
يكــون  ان  وينبغــي  االيرانــي،  الشــعب  مواجهــة 
التعامــل مــع الشــعب االيرانــي بمــا لــه مــن ســابقة 
حضاريــة وثقافيــة عريقــة عبــر المنطــق والحــوار.

فــي  تتمثــل  الثانيــة  مســؤوليتنا  ان  وأردف: 
زيــادة مقاومتنــا فــي النواحــي التــي تحــاول اميــركا 
توجيــه ضربــة لنــا، واليــوم بمــا أن هدفهــم )االعــداء( 
ــا ان نصــون  ضــرب اقتصــاد البــالد وتنميتهــا، فعلين

ــران وتطورهــا. ــة اي مســيرة تنمي

باســم  المتحــدث  طهران-فارس:-رحــب 
الخارجيــة عبــاس موســوي بــدور فرنســا لخفــض 
التوتــر وتنفيــذ االتفــاق النــووي، مشــيرا الــى ان 

مفتوحــة. الدبلوماســية  ابــواب  ابقــت  ايــران 
مستشــار  زيــارة  الــى   ، موســوي  وتطــرق 
الدبلوماســية  للشــؤون  الفرنســي  الرئيــس 
»ايمانوئيــل بــون« الــى طهــران ولقاءاتــه مــع أميــن 
المجلــس األعلــى لألمــن القومــي ووزيــر الخارجيــة 
مضيفــا : ان ايــران وبعــد انســحاب اميــركا مــن 
االتفــاق النــووي وتقاعــس االطــراف االوروبيــة فــي 

ــة  ــررت ايجــاد آلي ــران ، ق ــا تجــاه اي ــذ التزاماته تنفي
لتقليــص التزاماتهــا فــي اطــار االتفــاق النــووي ، 
وبهــذا شــهدنا ردود االفعــال والمواقــف الدبلوماســية 
ــي هــذا المجــال. ــم ف ــة والعال ــد المنطق ــى صعي عل

وتابــع  قائــال : اننــا لــم نشــهد مثــل هــذه 
االتفــاق  مــن  اميــركا  انســحاب  عنــد  الضجــة 
النــووي رغــم ان االجــراء االمريكــي كان نقضــا 
ــران  ــا اتخــذت اي ــاق ، واآلن وعندم ــا لالتف واضح
بيــن  التــوازن  الســتعادة  الخطــوات  بعــض 
ــاق ، نالحــظ  ــي اطــار االتف ــا ف ــا وحقوقه التزاماته

صــدور المواقــف العديــدة والبيانــات التــي تعــرب 
عــن القلــق مــن االجــراء االيرانــي.

ايــران  ان  الخارجيــة  باســم  المتحــدث  وأكــد 
أبلغــت الطــرف اآلخــر انهــا مــع تمســكها باالتفاقيــات 
فانهــا لــن تتخلــى عــن حقــوق شــعبها وســتدافع عنهــا 
بــكل قــوة، وهــذا الموضــوع تناولتــه رســالة رئيــس 
ــع  ــى زعمــاء دول 1+4 ، كمــا اكدهــا جمي ــة ال الجمهوري
ــم،  ــم ومحادثاته ــي بياناته ــن ف المســؤولين االيرانيي
ومــع تمســك ايــران بهــذا النهــج فانهــا لــم تغلــق 

طريــق الدبلوماســية وابقــت ابوابــه مفتوحــة.
واكــد موســوي ان ايــران ليســت بصــدد تصعيــد 
ــود األوروبيــة  ــت الوف ــا ابلغ ــة وانه ــر والمواجه التوت
ــوا  ــن اذا كان ــم ولك ــي آلرائه ــا تصغ ــا انه ــرا وعلن س
فعــال يريــدون تخفيــف التوتــر فعليهــم ان يبحثــوا 

عــن جــذوره ومــن ايــن بــدأ .
واشــار الــى ان انســحاب اميــركا غيــر القانونــي 
مــن االتفــاق النــووي ومــا اعقبــه مــن فــرض حظــر 
علــى  اميــركا  قبــل  مــن  كبيــرة  وضغــوط  واســع 
ــي هــو ارهــاب اقتصــادي والدخــول  الشــعب اإليران

ــة. ــرب اقتصادي ــي ح ف

العامــة  االركان  رئيــس  طهران-فارس:-اكــد 
للقــوات المســلحة اللــواء محمــد باقــري بــان رد قواتنــا 
ــرا. ــى اي عــدوان ســيكون قاســيا ومدم المســلحة عل

جــاء ذلــك فــي تصريــح ادلــى بــه اللــواء باقــري 
االربعــاء  امــس  صبــاح  التفقديــة  زيارتــه  خــالل 
لمنطقــة تايبــاد الواقعــة عنــد حــدود البالد الشــمالية 
الشــرقية ولقائــه حشــدا مــن علمــاء الديــن الشــيعة 
والســنة ووجهــاء القبائــل وحــراس الحــدود مــن 

ــة. ــورة والتعبئ ــش والشــرطة وحــرس الث الجي
وقــال اللــواء باقــري فــي تصريــح مقتضــب، 

انــه وبحضــور جماهيــر الشــعب وعلمــاء الديــن 
الثورييــن مــن اهــل الســنة والشــيعة والقــوات 
المســلحة فــي البــالد وامتــالك قــادة شــجعان 
وفطنيــن وقــوات واعيــة وباســلة، ســيتم احبــاط 
اي مؤامــرة مــن قبــل االعــداء تســتهدف االمــن 

المســتديم فــي البــالد.
واكــد رئيــس االركان العامــة للقــوات المســلحة 
قائــال، الشــك ان ردا قاســيا ومدمــرا ينتظــر مــن 

ــد المســاس بامــن البــالد وحدودهــا. يري

طهران-فارس:-اعتبــر ســفير ومندوبنــا الدائــم 
فــي االمــم المتحــدة مجيــد تخــت روانجــي، ايــران 
بانهــا ضحيــة االرهــاب والجرائــم الدوليــة المنظمــة، 
الــى التعــاون الوثيــق بيــن زمــرة »خلــق«  الفتــا 
االرهابيــة واجهــزة االســتخبارات االميركيــة لغــرض 

التخريــب والمســاس باالمــن فــي البــالد.
ــالل  ــه خ ــة ل ــي كلم ــي ف ــت روانج ــرح تخ وص
اجتمــاع لمجلــس االمــن الدولــي عقد تحــت عنوان 
»عالقــة االرهــاب والجرائــم الدوليــة المنظمــة« فــي 
نيويــورك قــال مجيــد تخــت روانجــي، انــه وبمعــزل 
عــن الدوافــع واالســاليب المتباينــة فــان تاثيــرات 
اي  المنظميــن  والمجرميــن  االرهابييــن  انشــطة 
العبــث المطلــق والتخريــب الشــامل، متماثلــة معــا.

واضــاف، ان ايــران هــي ضحيــة انشــطة االرهابييــن 
والمجرميــن المنظميــن دوليــا، وهــي كذلــك طليعيــة 
فــي مكافحتهــم بحيــث استشــهد لغايــة االن 17 الفــا 
و 161 مواطنــا ايرانيــا مــن ضمنهــم رئيــس الجمهوريــة 
)الشــهيد محمــد علــي رجائــي( ورئيــس الــوزراء )الشــهيد 

* استشهد لغاية االن 17 الفا و 161 مواطنا ايرانيا في العمليات االرهابية 
من ضمنهم رؤساء السلطات الثالث والعديد من مسؤولي ايران

*ايران  تتبوا الصدارة في العالم بضبطها اكثرمن 39 % من اجمالي 
المخدرات المضبوطة خالل العام 2017 

باهنــر(  جــواد  محمــد 
ورئيــس الســلطة القضائيــة 
)الشــهيد بهشــتي( ومســاعد 
للقــوات  العامــة  االركان 
صيــاد  )الشــهيد  المســلحة 
فــي  نائبــا   27 و  شــيرازي( 
مجلــس الشــورى االســالمي 
و 4 علمــاء نووييــن )الشــهداء 
مجيــد شــهرياري ومصطفــى 
ومســعود  روشــن  احمــدي 
وداريــوش  محمــدي  علــي 

نجــاد(. رضائــي 
االرهابيــة  )خلــق(  المنافقيــن  زمــرة  ان   ، وتابــع 
المســؤولة عــن اغتيــال اكثــر مــن 12 الــف مواطــن ايرانــي 
هــي اليــوم تحظــى بالدعــم المالــي مــن قبــل بعــض دول 
المنطقــة وحمايــة بعــض الــدول ومــن ضمنهــا فــي اوروبــا.

بشــطبها  اميــركا  ان  روانجــي،  تخــت  واوضــح 
اســم هــذه الزمــرة مــن قائمــة التنظيمــات االرهابيــة 
قــد منحــت االمــان لعناصــره وان اجهزة االســتخبارات 
ــم  ــق معه ــاون الوثي ــل التع ــي ظ ــل ف ــة تعم االميركي

ــران. ــي اي ــب ف ــى العبــث باالمــن والتخري عل
واشــار الــى التهديــدات الناجمــة عــن وجــود الجماعــات 

االرهابيــة ولفــت الــى التعــاون بيــن ايــران والعــراق وســوريا 
ــد  ــال، ان تواج ــي وق ــش االرهاب ــم داع ــة تنظي ــي مكافح ف
)مستشــاري( ايــران فــي هذيــن البلديــن جــاء بطلــب مــن 
ــارزة  ــة الب ــك احــد االمثل ــد ذل ــا الشــرعيتين ويع حكومتيهم

النشــطة ايــران فــي مكافحــة االرهــاب.
كمــا نــوه تخــت روانجــي الــى دور ايــران البــارز 
الصعيــد  علــى  المخــدرات  تهريــب  مكافحــة  فــي 
العالمــي واضــاف، ان اكثــر مــن 39 بالمائــة مــن اجمالــي 
المخــدرات المضبوطــة فــي العالــم خــالل العــام 2017 قــد 
انجــز مــن قبــل ايــران وهــي بذلــك تتبــوا الصــدارة فــي 

ــذا المجــال. البقية على الصفحة7ه

واعظي: احتجاز بريطانيا لناقلة النفط االيرانية قرصنة دولية
طهران-فــارس:-أدان مديــر مكتــب رئيــس الجمهوريــة محمــود واعظــي احتجــاز بريطانيــا لناقلــة النفــط 

االيرانيــة ووصفــه بانــه تصــرف مــدان وخاطــئ جــدا وقرصنــة دوليــة.
وقــال واعظــي، فــي تصريــح أدلــى بــه للصحفييــن امــس االربعــاء علــى هامــش اجتمــاع مجلــس الــوزراء، 

إن هــذا العمــل مــدان مــن قبــل الجمهوريــة االســالمية.
وتابع: إننا نسعى اليجاد حل لهذا الموضوع عبر السبل السياسية والدبلوماسية.

واشــار الــى االتفــاق النــووي، موضحــًا: إن االوروبييــن الحظــوا عزيمــة الجمهوريــة االســالمية فــي 
تقليــص التزاماتهــا باالتفــاق النــووي خــالل الشــهرين الماضييــن وكذلــك الخطــوة الثانيــة، لذلــك مــن 

البديهــي ان يبذلــوا مســاعي اكثــر جديــة للتوصــل الــى حــل يضمــن الحفــاظ علــى االتفــاق النــووي.

ال تمنحوا قراصنة البحر المزيد من االنتظار
حسين شريعتمداري

البريطانييــن  ان  وشــفافة  واضحــة  وبصــورة  القــول  يمكننــا 
وباحتجازهــم ناقلــة النفــط االيرانيــة كان هدفهــم وضــع  قدراتنــا 
العســكرية تحــت طائلــة التســاؤل، وكمــا تزعــم انهــا وبهــذه القرصنــة 
الالقانونيــة تريــد ان تخــرج اميــركا مــن حالــة االذالل التــي منيــت بهــا 

باســقاطنا طائرتهــا ) ام كيــو 4(  المتطــورة جــدا.
 ولــذا فــان التأخيــر فــي الــرد علــى القرصنــة البريطانيــة لناقلــة النفــط 
ــت  ــا كان ــا لم ــن ان يوصله ــة يمك ــارق المحتل ــل ط ــة جب ــة بمنطق االيراني
تعتقــده، لمــاذا الننــا نعتقــد ان القراصنــة البريطانييــن لــن يســتطيعوا 
حجــز الناقلــة االيرانيــة لمــدة اطــول خاصــة وانهــم يعلمــون ان يــد ايــران 
لــم تكــن مغلولــة للــرد بالمثــل خاصــة وان قواتنــا المســلحة علــى اســتعداد 
ــر وهــو  ــل هــذا التأخي ــرد بالمث ــا واجــه ال ــاد،  ولم ــى الزن ــا عل ــام واصابعه ت
الحاصــل االن فانــه يقــع ضمــن التصــور البريطانــي القائــل انهــا اســتطاعت 
ان تحجــز الناقلــة االيرانيــة وســتطلق ســراحها مــن دون ان تواجــه رد 
فعــل ايرانــي حاســم، وبنــاء علــى ذلــك ومــن اجــل حفــظ هيمنــة واقتــدار 
الجمهوريــة االســالمية وقبــل ان يتــم اطــالق ســراح النافلــة البــد ان يأتــي 
الــرد االيرانــي قويــا وقاطعــا ومخزيــا للقراصنــة البريطانييــن ولكــي تبقــى 
الصــورة ناصعــة امــام العالــم مــن ان ايــران ال يمكــن ان تســكت علــى اي 

اعتــداء او تتركــه دون رد وفــي الوقــت المناســب.
وذهبــت بعــض المصــادر الــى القــول انــه ومــن خــالل رصدنــا فــي االيــام 
القليلــة الماضيــة تأكــد انــه لــم تعبــر ايــة باخــرة بريطانيــة عــن طريــق مضيــق 
هرمــز النهــا ال تمتلــك الجــرأة لذلــك أو الوصــول الــى مياهنــا االقليميــة خوفــا 
مــن اقتناصهــا، وفيمــا اذا كان هــذا الــرأي واقعيــا فــان هــذا اللــون مــن التصــور 
لــم يصــب فــي مصلحتنــا، بــل يبقــي االمــر كمــا هــو مــن ان ايــران لــم تبــد 
ايــة ردة فعــل مشــابهة لالحتجــاز غيــر القانونــي لناقلتهــا النفطيــة، اال اذا 
ــة او  ــة ناقل ــام اي ــا ام ــز ســيكون مغلق ــق هرم ــران رســميا ان مضي ــت اي اعلن
ســفينة تجاريــة بريطانيــة وانــه ســيتم توقيــف ايــة قطعــة بحريــة بريطانيــة 
ــذا ومــن المفــروض وقبــل اطــالق ســراح  ــا االقليميــة، ول تقتــرب مــن مياهن
ــن  ــة البريطانيي ــام مــن القراصن ــوت فرصــة االنتق ــة  ان ال نف ــا النفطي ناقلتن

لكــي تبقــى محفــورة فــي ذاكــرة التأريــخ.


