
ــدل  ــة الع ــي "إقام ــن ف ــامية تكم ــة اإلس للجمهوري
الواليــات  : لكــن  والمســاواة بيــن األمــم"، مردفــا 
ســطوتها  دائــرة  توســيع  الــى  تســعى  المتحــدة 

وســيطرتها فــي العالــم.

المفاوضــات  وحــول 
بيــن إيــران وأميــركا، لفــت 
توجيهــات  إلــى  صالحــي 
الثــورة  قائــد  ســماحة 
عــدم  بشــأن  اإلســامية 
التفــاوض تحــت الضغوط.
وفــي معــرض اشــارته 
إيــران  تقليــص  إلــى 
التزاماتهــا النوويــة، بيّــن 
الطاقــة  منظمــة  رئيــس 
اإلجــراء  هــذا  أن  الذريــة 
جــاء ردا علــى فشــل األطــراف األوروبيــة فــي الوفــاء 
النــووي  االتفــاق  فــي  المنصوصــة  بالتزاماتهــم 

.2015 عــام  المبــرم 

خالل اجتماع أوبك..

زنكنة: دخلت في نقاش حاد ومطول 
مع وزير النفط السعودي

طهران-تســنيم:-أعلن وزيــر النفــط  بيجــن زنكنه،امــس األربعــاء، أنــه دخــل فــي نقــاش حــاد ومطــول 
مــع وزيــر النفــط الســعودي 
أوبــك  اجتمــاع  خــال 
فــي  مؤخــرًا  عقــد  الــذي 

فيينــا.
فــي  وأشــارزنكنه 
معــرض رده علــى أســئلة 
الصحفيــن علــى هامــش 
حــول  الحكومــة  اجتمــاع 
نشــر بعــض اإلحصــاءات 
النفــط،  صــادرات  بشــأن 
إلــى ان هــذا اإلجــراء غيــر 
ــرارًا  ــادة نشــرها م ــم إع ــي يت ــات والت ــن نشــر هــذه المعلوم ــرض م ــن الواضــح الغ ــس م ــه لي ــح وأن صحي

وتكــرارًا.
ــات  ــر معلوم ــط تعتب ــر النف ــة بتصدي ــات المتعلق ــإن المعلوم ــة حــرب ، ف ــي حال ــا ف وأضــاف: نظــرًا ألنن
حربيــة ويجــب أن يتــم نشــرها مــن خــال التنســيق المناســب. وإال سيســبب نشــرها ضــررًا بالمصالــح 

ــة. الوطني
وأكــد وزيــر النفــط علــى عــدم اجتماعــه بنظيــره الســعودي شــخصيًا , وانمــا تــم االجتمــاع بينهمــا خــال 

اجتمــاع أوبــك فقــط , حيــث دخــل الوزيــران فــي نقــاش حــاد ومطــول مــن 7 الــى 8 ســاعات.

رئيس البنك المركزي يعلن قرب تشريع تعدين 
العمالت الرقمية

طهران-فارس:-أعلــن محافــظ البنــك المركــزي عبدالناصــر همتــي عــن قــرب تشــريع انشــطة العمــات 
الرقميــة مثــل البيتكويــن فــي البــاد.

واوضــح همتــي فــي تصريــح علــى هامــش جلســة مجلــس الــوزراء امــس االربعــاء، أن البنــك المركــزي 
يســتهدف تشــريع انشــطة اســتخراج العمــات الرقميــة، وأن اللجنــة االقتصاديــة الحكوميــة ادرجــت هــذا 

الموضــوع علــى جــدول اعمالهــا وأقــرت بعــض البنــود بهــذا الشــأن.
وبيّــن أن عمليــة تعديــن العمــات الرقميــة يجــب أن تخضــع لتســعيرة الكهربــاء التصديريــة، واالهــم 
أن يتعهــد مســتخرجو هــذه العمــات بارجــاع عوائــد العمــات االجنبيــة النشــطتهم للعجلــة االقتصاديــة.

ــع )21 مــارس/آذار  ــة والتضخــم فــي فصــل الربي ــي البطال ــة أكــد همتــي أنخفــاض معدل مــن جهــة ثاني
ــاال. ــران( وأن االقتصــاد بمســتوى مســتقر نســبيا اجم ــى 21 يونيو/حزي حت

خالل جلسة مغلقة..

بحث تحسين البنية االقتصادية للبالد 
في مجلس الشورى االسالمي

70 شركة معرفية ايرانية في معرض اينوبروم الروسي..

ستاري:استخدام العقاقير الحيوية االيرانية 
لعالج المرضى بتركيا وروسيا

مســاعد  طهران-مهر:-أفــاد 
رئيــس الجمهوريــة فــي شــؤون 
ســورنا  والتكنولوجيــا  العلــوم 
العقاقيــر  أن  الــى  ســتاري 
البايوتكنولوجيــة االيرانيــة باتــت 
الكثيرمــن  لعــاج  تســتخدم 
وروســيا  تركيــا  فــي  المرضــى 
وغيرهــا مــن البلــدان، مشــيرا الــى 
حضــور 70 شــركة معرفيــة ايــران 
فــي معــرض "اينوبــروم" الصناعــي 

روســيا. فــي  والتقنــي 
ــى  ــي الروســي، ال ــروم" الصناعــي والتقن ــى هامــش معــرض "اينوب ــي كلمــة القاهــا عل واشارســتاري ف
ــرة قدمــت  ــران قائــا: خــال االعــوام االخي ــد مجــاور إلي ــدور السياســي واالقتصــادي لروســيا كبل ــة ال اهمي
روســيا الكثيــر مــن الفــرص الكبيــرة القيمــة اليــران مــن اجــل تطويــر العاقــات السياســية واالقتصاديــة بيــن 

البلديــن وطالمــا ســعت ايــران الــى خلــق مثــل هــذه الفــرص لتعزيــز العاقــات بيــن البلديــن.
وأشــار ســتاري الــى حضــور 70 شــركة معرفيــة ايرانيــة فــي معــرض "اينوبــروم" الروســي للصناعــة 
والتقنيــات، معتبــرا أن هــذا الحضــور يشــكل فرصــة ذهبيــة للتعــرف علــى الصناعــات الروســية بغيــة خلــق 
طــرق لتوســيع التعــاون التجــاري والتكنولوجــي بيــن الجانبيــن، حيــث أن هــذا الحــدث يعتبــر االهــم مــن 

نوعــه فــي روســيا لعــرض آخــر انجــازات بمجــال الصناعــة والتقنيــات الحديثــة.

باســم  المتحــدث  طهران-فارس:-نــدد 
الحكومــة علــي ربيعــي بالحظــر االميركــي االحــادي 
علــى ايــران ووصفــه بأنــه يهــدف الــى زعزعــة الــرأي 

العــام فــي داخــل البــاد.
 وقــال ربيعــي، فــي تصريــح ادلــى بــه خــال 
التعــاون" فــي طهــران، إن  "يــوم  مراســم تكريــم 
أميــركا تهــدف مــن وراء الحظــر التأثيــر علــى الــرأي 
العــام فــي داخــل البــاد ولهــذا الســبب أعلــن ترامــب 
ــي  ــع الشــروط المســبقة الت ــه عــن جمي عــن تخلي

ــران. ــع اي ــات م ــي اجــراء المحادث ــا ف وضعه
واضــاف: إن االميركييــن يريــدون توجيــه الحظر 
حيــث  الداخــل  فــي  العــام  الــرأي  حــرف  بهــدف 
ــك اســتهدفوا  ــاء بالفشــل لذل الحظــوا أن الحظــر ب

ــر. ــة الحظ ــي مواجه ــي ف ــف االجتماع التكات
اليورانيــوم،  تخصيــب  نشــاطات  الــى  واشــار 

معتبــرًا أن رفــع مســتوى 
فــي  يدخــل  التخصيــب 
مصلحــة البــاد فضــا عــن 
يتســم  الثــورة  قائــد  إن 
بشــخصية محبــة للســام 
تســعى  ايــران  إن  كمــا 
لتحقيــق االمــن والســام 
العالمــي، معربــا عــن أملــه 
بفضــل  الحظــر  باحتــواء 
الدعــم الشــعبي والحفــاظ 
الوطنــي.  التكاتــف  علــى 

ادعــاءات  األجانــب يطلقــون  أن بعــض  وأكــد 
للحصــول  تســعى  إيــران  أن  علــى  تقــوم  كاذبــة 
علــى ســاح نــووي ، "لكننــا نعتمــد علــى فتــوى 
ــن  ــازة وتخزي ــة حي ــى حرم ــة عل ــورة القائم ــد الث قائ

األســلحة النوويــة وأن إســتراتيجية إيــران تتعــارض 
مــع امتــاك أي نــوع مــن أســلحة الدمــار الشــامل، 
ــاق النــووي وهــي أن  ــال االتف ورســالتنا واضحــة حي
كل جانــب يفــي بالتزاماتــه فــي االتفــاق فنحــن 

نلتــزم بنفــس المســتوى".

اضاءات
3 الخميس  8 ذوالقعدة، 1440 هـ ق 20 تير 1398 هـ ش، 11 تموز 2019مشؤون محلية العدد )10174( السنة التاسعة والثاثون

طهــران- إرنــا:- قــال رئيــس منظمــة الطاقــة 
الذريــة علــي أكبــر صالحــي: إن شــرط الخــروج مــن 
األزمــة الراهنــة بيــن طهــران وواشــنطن ممكــن فــي 

حــال إلغــاء الحظــر األميركــي ضــد إيــران.
وفــي مقــال لــه نشــرته صحيفــة "لوفيغــارو" 
ــران  ــن اي ــات بي الفرنســية، شــرح صالحــي الخاف
ــود، كمــا أشــار  ــة عق ــي اســتمرت ألربع ــركا الت وأمي
اإليرانــي؛  الشــعب  ضــد  األميركــي  العــداء  إلــى 
مبينــا بانــه ال يخفــي علــى أحــد أن بيــن واشــنطن 

وطهــران خــاف عميــق منــذ 40 ســنة.
وتابــع أن الســبب الرئيســي لهــذا العــداء يعــود 
ــال  ــن؛ وق ــد البلدي ــة عن ــة السياســية المختلف للرؤي
ــة عــن  ــران و واشــنطن لديهمــا رؤى مختلف ان طه

اآلخــر بالنســبة للعالــم.
وأوضــح صالحــي، أن الجمهوريــة اإلســامية 
دولــة حديثــة وتتطلــع للمســاواة وإنهــا دولة مســتقلة 
ذات قيــم أخاقيــة ومذهبيــة، ومــن جهــة أخــرى 
منقــذة  بأنهــا  نفســها  المتحــدة  الواليــات  تعتبــر 
لليبراليــة، وعلــى هــذا األســاس فــإن البلديــن لهمــا 

أهــداف مختلفــة.
كمــا اعتبــر صالحــي بــأن أحــد األهــداف العليــا 

حسب توجيهات سماحة القائد التفاوض تحت الضغوط..

صالحي: حل األزمة بين إيران وأميركا مرهون بإلغاء الحظر المفروض

ربيعي: الهدف من الحظر زعزعة الرأي العام في داخل البالد

انتاج كافة معدات صناعات المنبع 
النفطية محليا في البالد

طهران-فارس:-أعلــن المديــر التنفيذي لشــركة 
"اويــك"  النفطيــة  الصناعــات  وانشــاء  الهندســة 
ــري عــن  ــط غــام رضــا منوجه ــوزارة النف ــة ل التابع
بصناعــات  المســتخدمة  المعــدات  كافــة  انتــاج 

المنبــع النفطيــة محليــا.
وأوضــح منوجهــري فــي تصريــح علــى هامــش 
ــر  ــي تطوي ــة ف ــدات الازم ــر للمع ــد توفي ــرام عق اب
الحقــول النفطيــة أمــس االربعــاء، أن ايــران التواجــه 

مشــاكل فــي اســتخراج النفــط.
ــع  ــاريع المنب ــائد أن مش ــور الس ــد أن التص وأك
فــي ايــران مــن حيــث التخطيــط وتوفيــر المعــدات 
وبدعــم  أن  غيــر  االجنبيــة،  بالشــركات  يرتبــط 
وزارة النفــط، قــد انخرطــت العديــد مــن الشــركات 
المحلــي بهــذا المجــال بالوقــت الراهــن، وباتــت 
تتولــى مشــاريع االســتخراج مــن الحقــول النفطيــة 

ــن. ــن المحليي ــع المصنعي ــاون م بالتع

الشــورى  مجلــس  ســيبحث  طهران-مهــر:- 
للبــاد  االقتصاديــة  البنيــة  تحســين  االســامي 
خــال جلســة مغلقــة فــي يــوم االحــد المقبــل.

فــي  الرئاســية  الهيئــة  فــي  العضــو  وأفــاد 
مجلــس الشــورى االســامي محمــد علــي وكيلــي 
ــوم االحــد جلســة مغلقــة  ، أن المجلــس ســيعقد ي
مــن اجــل البحــث فــي تحســين البنيــة االقتصاديــة 
التخطيــط  منظمــة  رئيــس  أن  قائــا:  للبــاد 
والميزانيــة وعــدد مــن الــوزراء ســيحضرون هــذه 

الجلســة.
وقــال النائــب عــن مدينــة طهــران أن الحكومــة 
خــاص  قانــون  مشــروع  اي  بعــد  تقــدم  لــم 

بتحســين النظــام االقتصــادي ومــن المقــرر أن يتــم 
تقديــم تقريــر حــول آخــر االجــراءات والخطــوات 
التــي قطعتهــا الحكومــة مــن اجــل تحســين البنيــة 

االقتصاديــة وميزانيــة البــاد.
وأوضــح: فــي العــادة يتــم تقديــم هكــذا تقاريــر 
مهمــة قبــل تقديــم مشــروع قانــون، ومــن المرجــح 
الخــاص  قانــون  مشــروع  الحكومــة  تقــدم  أن 
بتحســين النظــام االقتصــادي فــي القريــب العاجــل.

انتاج 6 اطنان من الكافيار بمزارع 
تربية االسماك في البالد

طهران-فارس:-أعلــن مســؤول دائــرة الكائنــات 
ــي  ــروة الســمكية حســين عل ــة الث ــة بمنظم المائي
ــار خــال عــام  ــان كافي ــاج 6 اطن عبدالحــي عــن انت

ــة االســماك. مضــى وذلــك بمــزارع تربي
وأوضــح عبدالحــي فــي تصريــح امــس االربعــاء، 
ــات التــي  ــدة مــن التحدي ــر االســماك الولي أن توفي
تواجــه انتــاج الكافيــار، مبينــا ان تــم تســليم القطــاع 
الخــاص 1,2 مليــون ســمكة كافيــار وليــدة بالعــام 

الفائــت.
مــن جهــة ثانيــة أكــد عبدالحــي أنتــاج 47 الــف 
طــن مــن ســمك الروبيــان بمــزارع التربيــة ســنويا، 
المنطقــة  دول  الــى  منهــا  بالمئــة   85 وتصديــر 

ــا. واوروب

أميركا... محاوالت في الكونغرس لصياغة تشريع بشأن معاقبة السعودية
يحــاول الســيناتور جيــم ريــش، مــن لجنــة العاقــات الخارجيــة فــي مجلــس الشــيوخ االميركــي، صياغــة 
تشــريع بشــأن معاقبــة الســعودية، علــى الرغــم مــن االنقســامات العميقــة بيــن إدارة الرئيــس دونالــد ترامــب 

والكونغرس.
ويجــري ريــش مفاوضــات مــع الديمقراطييــن واإلدارة بشــأن مشــروع القانــون، الــذي جــاء وســط غضــب 
ــي  ــة ف ــي الحــرب األهلي ــوي ف ــاد الدم ــاب تدخــل الب ــي أعق ــع الســعوديين، ف ــرس م ــي الكونغ مســتمر ف

اليمــن، والتــورط فــي قتــل الصحافــي الســعودي جمــال خاشــقجي.
ــم  ــد الدع ــة الســعودية وتقيي ــى معاقب ــوري إل ــون وبعــض أعضــاء الحــزب الجمه ويســعى الديمقراطي

ــل هــذه الخطــوات. ــة مث ــارض اإلدارة وأوســاط جمهوري ــا تع ــي اليمــن، بينم ــي للحــرب ف األمريك

الزهار: قبل األزمة بشار األسد 
فتح لنا كل الدنيا

المكتــب  الزهــار عضــو  كشــف محمــود 
اإلســامية  المقاومــة  لحركــة  السياســي 
»حمــاس« النقــاب عــن جهــود تبــذل حاليــًا 
»حمــاس«  حركــة  بيــن  العاقــات  لعــودة 
والقيــادة الســورية، مشــددًا علــى »أنــه البــد 
وقــف  مــن  كل  مــع  العاقــات  ترتيــب  مــن 
االحتــال  ويعــادي  فلســطين  مــع  ويقــف 

اإلســرائيلي«.
وأوضــح القيــادي الزهــار فــي تصريــح لـــ 
مصلحــة  مــن  »أنَّ  نيــوز«  النهضــة  »موقــع 
المقاومــة أن تكــون هنــاك عاقــات جيــدة مــع 
جميــع الــدول التــي تعــادي »إســرائيل« ولديهــا 
موقــف واضــح وصريــح مــن االحتــال مثــل 
الجمهوريــة الســورية والجمهوريــة اللبنانيــة 

اإلســامية. اإليرانيــة  والجمهوريــة 
وأضــاف: الرئيــس الســوري بشــار األســد 
وقبــل األزمــة فتــح لنــا كل الدنيــا، لقــد كنــا 
نتحــرك فــي ســوريا كمــا لــو كنــا نتحــرك فــي 
فلســطين وفجــأة انهــارت العاقــة علــى خلفيــة 
ــى أن  ــه كان األول ــد أن األزمــة الســورية، وأعتق
فــي  أو ضــده  وأْن ال ندخــل معــه  ال نتركــه 

ــة. ــات األزم مجري

طهران-ارنــا:- قــال ســفير ســوريا لــدى طهــران  
عدنــان محمــود: ان الموقــف االيرانــي مــن الحظــر 
االمريكــي هــو دليــل علــى قوتهــا واقتدارهــا ، مشــددا 
علــى ضــرورة تنميــة التعــاون الثنائــي بيــن دمشــق 

وطهــران فــي مواجهتهمــا الحــرب االقتصاديــة.
الخــاص  بالمستشــار  لقائــه  وخــال 
حســين  االســامي  الشــورى  مجلــس  لرئيــس 
اميرعبداللهيــان اعــرب محمــود عــن تقديــره لجهــود 
الجمهوريــة االســامية فــي ثبات االمن و االســتقرار 
فــي بــاده معتبــرا ان المتغيــرات المســتمرة فــي 

. ايــران  المنطقــة تصــب فــي مصلحــة 

واشــار الســفير الســوري الــى الحظــر االمريكــي 
ــة  ــف الجمهوري ــاده واضــاف ان موق ــر ضــد ب الجائ
االســامية مــن هــذا الحظــر هــو دليــل علــى قوتهــا 

واقتدارهــا .
النفــط  ناقلــة  توقيــف  ان  محمــود  واعتبــر 
االيرانيــة اجــراء اوروبيــا غيــر متــزن ممــا تســبب 
بالــدول  العالــم  دول  مــن  الكثيــر  ثقــة  بفقــدان 

االوروبيــة.
واكــد ســفير ســوريا فــي ايــران علــى ضــرورة 
تنميــة التعــاون الثنائــي بيــن دمشــق وطهــران فــي 

مواجهتهمــا الحــرب االقتصاديــة.

 مــن جانبــه اشــار اميرعبداللهيان الــى المتغيرات 
االقليميــة والدوليــة وقــال : ان ســوريا قامــت بخطوات 
مهمــة وجيــدة فــي مجــال تقوية االســتقرار المســتدام 

والحفــاظ علــى وحــدة اراضيهــا .
واضــاف ان الجمهوريــة االســامية ستســتمر 
بدعــم ســوريا حتــى تتمكــن مــن الوصــول الــى 

االســتقرار والســام المســتدام هنــاك.
العناصــر  تحــركات  اللهيــان  عبــد  واعتبــر 
االرهابيــة فــي ادلــب ومســاندة امريــكا واســرائيل 
ــتقرار  ــن واالس ــع االم ــارض م ــراء يتع ــه اج ــم بان له

المنطقــة. فــي 

السفير السوري: موقف ايران من الحظر دليل قوتها واقتدارها

تطويــر  مركــز  رئيــس  طهران-فارس:-أعلــن 
العلــوم  لمعاونيــة  التابــع  الســتراتيجية  التقنيــات 
والتقنيــة فــي رئاســة الجمهوريــة اســماعيل قــادري 
االســامية  الجمهوريــة  قــدرات  تعزيــز  عــن  فــر، 

فــي انتــاج األدويــة الحيويــة؛ مضيفــا انهــا ســتحقق 
قريبــا اإلكتفــاء الذاتــي فــي هــذا المجــال وذلــك 
بفضــل الجهــود المتواصلــة التــي يبذلهــا الخبــراء 

والشــركات القائمــة علــى المعرفــة فــي ايــران.
وحــول انتــاج األدويــة فــي البــاد، أضــاف قــادري 
ــي خمــس  ــاك فــي الوقــت الراهــن حوال ــر أن هن ف
مســرعات فــي مجــال التقنيــة الحيويــة تقــوم بانتــاج 
اللقاحــات واألدويــة، حيــث تنتــج أكثــر مــن 97 فــي 
ــاك  ــا: هن ــاد، مردف ــة للب ــة الازم ــة مــن األدوي المائ
فقــط 3 فــي المائــة مــن األدويــة يتــم توفيرهــا مــن 

الخــارج.
التكنولوجيــا  تطويــر  مركــز  رئيــس  وتابــع 
الســتراتيجية، أننــا نهــدف إلــى تحقيــق االكتفــاء 
الذاتــي فــي انتــاج األدويــة المتطــورة المعــاد تركيبهــا 

خــال العاميــن المقبليــن.

قريبا تحقيق االكتفاء الذاتي في إنتاج األدوية 
المعاد تركيبها

تنفيذ 54 مشروعا استثماريا اجنبيا 
في محافظة قزوين

قزوين-ارنــا:- قــال مديــر مكتــب االســتثمارات فــي 
محافظــة قزويــن مرتضــى عليخانــي انــه تــم خــال العــام 
الماضــي )انتهــى فــي 20اذار/مــارس2019( تنفيــذ54 مشــروعا 
اســتثماريا اجنبيــا بقيمــة 67 مليــون دوالر فــي المحافظــة .

فــي  صناعــات  وجــود  ان  عليخانــي  واضــاف 
مجــاالت المــواد الكيمياويــة والمنظفــات واالدوات 
والبــاط  الســيارات  غيــار  وقطــع  المنزليــة 
والســيراميك تعتبــر فــرص مناســبة لاســتثمار 
االجنبــي مبينــا ان المســتثمرين الــروس قامــوا 
بتنفيــذ مشــاريع مشــتركة فــي هــذه المجــاالت.

مصنــع  اكبــر  وجــود  الــى  عليخانــي  واشــار 
ــازن  ــاج مخ ــل النت ــر معم ــة واكب ــات الخياط لماكين
الغــاز المســال "ســي ان جــي" والمرتبــة االولــى 
فــي انتــاج الزجــاج وقــال ان محافظــة قزويــن تعتبــر 

مركــزا مهمــا للصناعــات فــي ايــران.

تخفيض االلتزامات قرار 
ال رجعة عنه

اميرحسين
بعــد صبــر طهــران االســتراتيجي 
امــام  ســنة  مــن  اكثــر   دام  الــذي 
للتهــرب  االوروبيــة  المماطــات 
ــذي  ــووي ال ــاق الن ــق االتف مــن تطبي
تعهــدت بــه الــدول االوروبيــة الثــاث 
فــي اطــار )1+5(، جــاءت ســاعة الصفــر 
لتضــع طهــران النقــاط علــى الحروف 
وتعلــن للعالــم انــه ال نيــة وال جديــة 
االتفــاق   علــى  الموقعــة  لاطــراف 
بتنفيــذ مــا التزمــت بــه وهــذا خــاف 
والقانونيــة  االخاقيــة  للقواعــد 
واليمكــن لهــذا االتفــاق  ان يقــف 
علــى قدميــه مــن جانــب واحــد لذلك 
ــن  ــهرين م ــل ش ــران قب ــت طه اعلن
االن بانهــا ســتخفض مــن التزاماتهــا 
الــذي هــو جــزء مــن االتفــاق النــووي 
لدفــع الطــرف االخــر االلتــزام به، لكن 
يبــدو إن الطــرف االوروبــي المتناغم 
عمليــا  االميركــي  الموقــف  مــع 
ــم يأخــذ  ــًا ل والمختلــف معــه اعامي
محمــل  علــى  االيرانــي  التهديــد 
الجــد حتــى جــاءت الخطــوة الثانيــة 
لتخفيــض التزاماتهــا للســتين يومــا 
التخصيــب  نســبة  برفــع  الاحقــة 
الــى 3/67% ومــن ثــم 5%. هنــا قامــت 
قيامــة االوروبييــن فمنهــم مــن نــدد 
بهــذه االجــراءات ومنهــم مــن اظهــر 
ــم  ــارض ومنه ــن ع ــم م اســفه ومنه
مــن قــدم شــكوى لمجلــس الحــكام 
الخــرق  تناســوا  وكلهــم  كأميــركا 
ــووي  ــاق الن االميركــي الفاضــح لاتف
ونســفه مــن األســاس فــي حيــن ان 
ايــران اتخــذت خطــوات مشــروطة 
حتــى  التزاماتهــا  مــن  للتخفيــض 
رشــده  الــى  االخــر  الطــرف  يعــود 
ولــم  هــو  عليــه  وقــع  مــا  ويحتــرم 
تذهــب الــى خرقــه حتــى نــرى اليــوم 
اليــوم   يكثــف  الغربــي  االعــام  ان 
لتشــويه  المزيــف  اعامــه  مــن 
صــورة ايــران علــى انهــا تريــد خــرق 

االتفــاق.
ان هــذه المحــاوالت المحمومــة 
الغربــي  لاعــام  والخبيثــة 
وتخفيــف  ايــران  صــورة  بتشــويه 
الضغــوط علــى المواقــف المتذبذبــة 
لحكوماتهــا لــن يغيــر مــن الحقائــق 
زمــن  ان  الجميــع.  يعرفهــا  التــي 
مــن  الدوليــة  االتفاقيــات  تنفيــذ 
طــرف واحــد قــد ولــى دون رجعــة 
تــدرك  ان  االطــراف  وعلــى جميــع 
جيــداً ان قــرار ايــران المبدئــي الــذي 
يحمــي مصالحهــا وحقــوق شــعبها 
وهــذا  عنــه  عــودة  ال  ثابــت  قــرار 
لســان  وعلــى  طهــران  ابلغتــه  مــا 
أميــن عــام مجلــس االمــن القومــي 
االدميــرال علــي شــمخاني لموفــد 
الرئيــس الفرنســي بــأن خطــوات 
التزاماتهــا  تخفيــض  فــي  ايــران 
قابلــة  غيــر  اســتراتيجية  النوويــة 
االســتراتيجية  هــذه  وان  للتغييــر  
ســتتواصل فــي اطــار المادتيــن 26 
ــوق  ــل الحق ــق كام ــى تحقي و 36 حت

النــووي. االتفــاق  مــن  االيرانيــة 
ــدول االوروبيــة  ــم تمــر ال وربمــا ل
فــي اطــار )1+5( بمــأزق كبيــر كمــا 
تمــر بهــا اليــوم النهــا حتــى االمــس 
تخفــت وراء االصابــع االميركيــة على 
انهــا حريصــة للحفــاظ علــى االتفــاق 
فــي  واحــدة  خطــوة  ترفــع  أن  دون 
مســار التزاماتهــا وهــذا مــا أدى الــى 
افتضــاح موقفهــا الحقيقــي الــذي لــم 
يكــن عاجــزا بتلــك الصعوبــة أمــام 
الضغــوط االميركيــة بــل انهــا كانــت 
راغبــة فــي عــدم تغيير هــذه المواقف 
تجــاه ايــران الضعافهــا وابتزازهــا الن 
اللذيــن  للطرفيــن  مصلحــة  فيهــا 
ــران  ــدار اي ــى احجــام اقت ــان عل يتفق
مــا  وهــذا  المنطقــة  فــي  ونفوذهــا 
ادى الــى افشــال جميــع المشــاريع 
الطامعــة  والغربيــة  االميركيــة 

بثــروات ومقــدرات دول المنطقــة.


