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األخبار القصيرة

االربعاء 10 صفر ، 1441 هـ ق 17 مهر 1398 هـ ش، 9 تشرين االول 2019مالعدد )10247( السنة التاسعة والثالثون

رحماني فضلي يلتقي نظيره االفغاني في جنيف
طهران-ارنــا:- التقــى وزيــر الداخليــة عبــد الرضــا رحمانــي فضلــي فــي جنيــف وزيــر شــؤون 

المهاجريــن االفغانــي حســين عالمــي بلخــي.

تسجيل العطار والفارابي في قائمة مشاهير اليونسكو
طهران-ارنــا:- قــال مديــر لجنــة اليونســكو الوطنيــة عبــد المهــدي مســتكين انــه ســيتم االعــالن 
وخــالل شــهر عــن تســجيل الشــاعر االيرانــي الشــيخ فريــد الديــن العطــار النيشــابوري والعالــم 

ــم. ــو نصــر محمــد الفارابــي فــي قائمــة اليونســكو لمشــاهير العال االيرانــي أب

فيلم "الجسم الرمادي" ينافس في مهرجان سيدات لوس انجلوس
طهران-ارنــا:- تأهــل الفيلــم االيرانــي" الجســم الرمــادي" للمخرجــة ســمانه شــجاعي الــى قســم 

المنافســات فــي مهرجــان ســيدات لــوس انجلــوس لالفــالم .

استاذ ايراني يفوز بجائزة نقابة الربوتيك الدولية
زنجان-ارنــا:- فــاز اســتاذ جامعــة زنجــان الدكتــور صالــح مبيــن بجائــزة المنظمــة الدوليــة للتحكــم 

.)ICROS( والربوتيــك واالنظمــة

لمواجهة التحديات واستثمار الطاقات..

وزير الخارجية: رسالتنا للجيران 
هي التعايش والتضامن

محمــد  الخارجيــة  وزيــر  اكــد  طهران-ارنــا:- 
ــة االســالمية  ــان رســالة الجمهوري ــف ب جــواد ظري
لمواجهــة  والتضامــن  التعايــش  هــي  للجيــران 

الطاقــات. واســتثمارات  التحديــات 
وخــالل مراســم "يــوم طهــران" التــي اقيمــت 
ــان  فــي قصــر "كلســتان" التاريخــي، اكــد ظريــف ب
االعتــزاز بالهويــة ال يعنــي التفاخــر والتباهــي وقــال، 
ان امتــالك الهويــة يعنــي التعاطــي والتضامــن مــن 

اجــل بنــاء عالــم افضــل.
واضــاف، اننــي بصفتــي مواطنــا ايرانيــا اعتــز بــدور 
ــع الحضــارة البشــرية والســالم ليــس  ــي صن ــدي ف بل
ــن  ــل للتعاطــي والحــوار والتضام للتفاخــر والتباهــي ب

ومــن اجــل ان نصنــع مــع االخريــن عالمــا افضــل.

خالل اجتماع المفوضية العليا لشؤون الالجئين..

وزير الداخلية: ايران تحملت نفقات باهضة للحؤول دون توجه الالجئين نحو اوروبا

بعد القضاء على خلية ارهابية قبل 3 سنوات..

قوى االمن تعلن احباط مخطط لتفجير 
مرقد السيدة المعصومة )س(

طهران-فــارس:- اعلــن قائــد الوحــدات الخاصــة فــي الشــرطة العميــد حســن كرمــي بــان هــذه الوحــدات 
تمكنــت مــن القضــاء علــى خليــة ارهابيــة فــي محافظــة كرمانشــاه غــرب ايــران قبــل 3 أعــوام كانــت تخطــط 

لتنفيــذ عمليــة تفجيــر فــي مرقــد الســيدة فاطمــة المعصومــة فــي مدينــة قــم المقدســة.
واســتعرض العميــد كرمــي مختلــف انشــطة ومهمــات الوحــدات الخاصــة فــي الشــرطة وقــال، ان خليــة مــن 
تنظيــم داعــش االرهابــي تســللت الــى داخــل البــالد فــي العــام 2016 واســتقرت فــي محافظــة كرمانشــاه وقــد تمكنــا 
مــن خــالل الرصــد االســتخباري مــن الكشــف عــن وكرهــم وفــي مرحلــة الحقــة حاصــر رجــال قــوات "نوبــو" التابعــة 

للوحــدات الخاصــة للشــرطة وكــر الخليــة االرهابيــة ومــن ثــم قضــوا عليهــم بعــد رفضهــم االستســالم.
واضــاف، ان هــذه الخليــة االرهابيــة التــي كانــت مؤلفــة مــن 3 عناصــر ومــزودة باحزمــة ناســفة كانــت 
تخطــط لتنفيــذ عمليــات ارهابيــة انتحاريــة داخــل مرقــد الســيدة المعصومــة )س( فــي مدينــة قــم ولكــن 

لحســن الحــظ فقــد تــم الكشــف عنهــم والقضــاء عليهــم.

وفيق السامرائي يكشف عن احباط »مؤامرة أخطر 
كثيرا من داعش« في العراق

كشــف الخبيــر االمنــي والمديــر األســبق لالســتخبارات العراقيــة الفريــق اول وفيــق الســامرائي عمــا 
ــة  ــوا للمطالب ــن خرج ــباب الذي ــرون الش ــا المتظاه ــم به ــش( اليعل ــن داع ــرا م ــر كثي ــرة أخط ــه )مؤام وصف
بحقوقهــم التــي هدرهــا الفاســدون، مؤكــدا علــم الســلطات الحكوميــة المســبق بهــا ونجاحهــا فــي احباطهــا.
وافــادت وكالــة مهــر لالنبــاء نقــاًل عــن أســرار نيــوز أن الســامرائي قــال فــي لقــاء مــع قنــاة المياديــن، كانــت 
فــي الخطــوط مؤامــرة أخطــر كثيــرا مــن حــرب داعــش ألنهــا تســتهدف اقامــة حــرب شــيعية شــيعية، ثــم 
تتحــول إلــى حــرب شــاملة إلعــادة العــراق للمربــع االول وتقســيمه، مبينــا ان أطــراف معينــة بالخــارج حاولــوا 
االتصــال بشــخصيات قياديــة لمحاولــة كســبها لكنهــم فشــلوا، ألن أجهــزة األمــن كانــت لديهــم تصــورات 

جيــدة عــن الوضــع، وكانــت التحــركات مرصــودة.
ــاء دوره  ــراق  وتقســيمه إلنه ــق الع ــد تمزي ــج الفارســي تري ــن الخلي ــة م ــم الســامرائي دوال إقليمي واته
القيــادي، داعيــا الدولــة العراقيــة الــى أن تكــون حازمــة تجــاه خطــوط التآمــر هــذه مــع أي دولــة لهــا عالقــة 

ــوع البعثييــن بقــوة فــي المخطــط التآمــري. باألمــر، والكــف عــن المجامــالت، كمــا نــوه الــى ضل

خالل اجتماع دولي بايطاليا..

غريب آبادي: حان اآلن دور االطراف المتبقية 
في االتفاق النووي لتقوم بالتزاماتها

ــاء، حــان اآلن دور  ــة امــس الثالث ــة الذري ــة للطاق ــة الدولي ــدى الوكال ــم ل ــران الدائ ــدوب اي ــد من ــارس:- أك طهران-ف
ســائر الــدول الباقيــة فــي االتفــاق النــووي لتثبــت حســن نيتهــا وتقــوم بخطــوات عمليــة جــادة للحفــاظ علــى هــذا االتفــاق.
وفــي كلمتــه خــالل مؤتمــر "ادواردو آمالــدي" الـــ21 والــذي شــارك فيــه بدعــوة مــن مســؤولي اكاديميــة "لينتشــاي" الوطنيــة للعلــوم فــي ايطاليــا، أشــار 
غريــب آبــادي الــى ان معاهــدة ان بــي تــي، تعتبــر االســاس لنــزع الســالح النــووي ومنــع انتشــاره وكذلــك االســتخدام الســلمي للطاقــة النوويــة، وإذا كانــت 
هنالــك نقــاط ضعــف فإنهــا بســبب عــدم االلتــزام المؤثــر والكامــل بهــا، وان احــد التحديــات التــي تواجــه حظــر االنتشــار النــووي يتمثــل فــي اعتمــاد بعــض 
الــدول المالكــة لالســلحة النوويــة وخاصــة اميــركا علــى اســتخدام هــذا الســالح فــي نظريتهــا العســكرية،وفي هــذا االطــار يمكــن االشــارة الــى اعــادة النظــر 

فــي السياســة النوويــة االميركيــة لعــام 2018، والتــي تعتبــر انتهــاكا تامــا لـــ"ان بــي تــي".

مشيرًة الى إستخدامها إصدار تأشيرات الدخول أداة ضد الدول المختلفة..

الجمهورية االسالمية وروسيا تحتجان على انتهاك اميركا إللتزاماتها كدولة مستضيفة لالمم المتحدة
رئيس منظمة التعبئة: شعبنا ليس داعية حرب واراقة دماء

فيما تجاوز عددهم النصف مليون..

حرس الحدود االيراني والعراقي يؤكدان 
على تسهيل عبور زوار االربعين

طهران: سيتم ارسال تفاصيل مبادرة هرمز للسالم 
خطيا الى البلدان ذات الصلة

ــز للســالم ســيتم  ــادرة هرم ــاس موســوي أن مب ــة عب ــال المتحــدث باســم الخارجي طهران-فارس:-ق
ــا. ــة قريب ــدان ذات الصل ــى البل ــا ال ــا خطي ارســال تفاصيله

وأشــار موســوي الــى هــذه المبــادرة التــي أعلــن عنهــا الرئيــس حســن روحانــي فــي كلمتــه باجتمــاع الجمعيــة العامة 
لالمــم المتحــدة فــي دورتهــا الرابعــة والســبعين، موضحــًا: ان الجمهوريــة االســالمية واســتمرارا للمبــادرات والمشــاريع 
ــي  ــن ف ــج الفارســي واالم ــط بالخلي ــدا يرتب ــت مشــروعا جدي ــة قدم ــي المنطق ــة الرســاء الســالم واالســتقرار ف الرامي

نيويــورك – وكاالت انبــاء:- احتجــت الجمهورية المنطقــة وتدخــل فيــه جميــع بلــدان المنطقــة واالمــم المتحــدة.   
االســالمية فــي ايــران وروســيا علــى انتهــاك اميــركا 
المتحــدة  لالمــم  مســتضيفة  كدولــة  إللتزاماتهــا 
الصــدار تأشــيرات الدخــول للدبلوماســيين ووضعهــا 
قيــودا شــديدة علــى موظفــي البعثــة الدبلوماســية 
االيرانيــة، مــا ادى الــى تعليــق اجتماعيــن للجنتيــن 

االولــى والسادســة للجمعيــة العامــة.
اللجنــة  فــي اجتمــاع  وجــاء احتجــاج روســيا 
الســالح  نــزع  موضــوع  ناقشــت  التــي  االولــى 
الجمهوريــة  احتجــت  فيمــا  الدولــي  واالمــن 
الحكومــة  سياســات  علــى  االيرانيــة  االســالمية 
االميركيــة العدائيــة فــي اجتمــاع اللجنــة السادســة 
والــذي اختــص بالمواضيــع القانونيــة، وهــو مــا ادى 

اللجنتيــن. اجتمــاع  تعليــق  الــى 
ــدر  وبعــد احتجــاج المنــدوب الروســي، احتــج حي

ــي  ــاع الثان ــي االجتم ــران ف ــدوب اي ــي بلوجــي من عل
اميــركا  اجــراءات  علــى  بيــان  فــي  االولــى  للجنــة 
االحاديــة والمناقضــة التفاقيــة المقــر الخاصــة بمنظمــة 

االمــم المتحــدة وكذلــك لميثــاق المنظمــة.
واشــار بلوجــي الــى ان اميــركا تســتخدم اصــدار 
ــرا  ــة، معتب ــدول المختلف ــد ال ــول اداة ض ــيرات الدخ تأش
للقوانيــن  تمامــا  مناقضــا  االميركــي  الســلوك  هــذا 
الدوليــة خاصــة اتفاقيــة المقــر لمنظمــة االمــم المتحــدة.
الدخــول  تاشــيرات  تصــدر  لــم  اميــركا  ان  واضــاف، 
للوفــد الدبلوماســي االيرانــي الــذي مــن المقــرر ان يشــارك 
ــدة. ــم المتح ــي االم ــة ف ــان المختلف ــات اللج ــي اجتماع ف

اللجنــة  فــي  ايــران  منــدوب  احتــج  كمــا 

السادســة للجمعيــة العامــة علــي نســيم فــر علــى 
الظــروف التــي اوجدتهــا الدولــة المســتضيفة داعيــا 

الــى حــل المشــكلة علــى وجــه الســرعة.
اصــدار  بعــدم  االميركــي  الســلوك  الــى  واشــار 
االيرانــي  الدبلوماســي  للوفــد  الدخــول  تاشــيرات 
اعضــاء  حركــة  علــى  المفروضــة  الشــديدة  والقيــود 
البعثــة الدبلوماســية االيرانيــة الدائمــة فــي نيويــورك 
ــا  ــان فقــط فــي نيويــورك، داعي ــى 3 مب والمقتصــرة عل
االمانــة العامــة لالمــم المتحــدة لحــل هــذه المشــكلة.

ومــن المقــرر ان تســتانف اجتماعــات اللجنــة 
االولــى فيمــا لــم يتحــدد موعــد اســتئناف اجتماعــات 

اللجنــة السادســة.

تعبئــة  منظمــة  رئيــس  أكــد  همدان-ارنــا:- 
المســتضعفين العميــد غــالم رضــا ســليماني بــان 
الشــعب االيرانــي ليــس داعيــة حــرب واراقــة دمــاء.
فــي  همــدان  مدينــة  فــي  اقيمــت  مراســم  وخــالل 

الذكــرى الســنوية الستشــهاد القائــد فــي حــرس الثــورة اللــواء 
حســين همدانــي، قــال العميــد ســليماني: ان انتصــار الثــورة 
االســالمية فــي ايــران انهــى هيمنــة االســتكبار علــى العالــم 
االســالمي واربــك هندســة المعــادالت العالميــة، فــي حيــن ان 
اميــركا واالتحــاد الســوفيتي كانــا قــد اوجــدا هندســة جديــدة 

ــة. ــة الثاني ــد الحــرب العالمي ــادالت بع ــوى والمع للق
واشــار الــى ان الـــ 40 عامــا الماضيــة شــهدت هزائــم 
االيرانــي،  الشــعب  مواجهــة  فــي  لالســتكبار  متتاليــة 
واضــاف، سنشــهد فــي الـــ40 عامــا القادمــة ايضا ان هــذا العدو 
الغــادر لــن يتمكــن مــن تحقيــق اي نجــاح فــي مواجهــة 
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طهران-فــارس:- أكــد قــادة حــرس الحــدود 
االيرانــي والعراقــي فــي اجتماعهمــا المشــترك 
علــى تســهيل عبــور الــزوار للمشــاركة فــي 
مراســم ذكــرى اربعينيــة االمــام الحســين )ع(.

وقــال قائــد حــرس الحــدود العميــد قاســم 
ــارة  ــاع: عشــية زي ــذا االجتم ــي خــالل ه رضائ
اربعينيــة  اإلمــام الحســين )ع( فــي العــراق 
فاننــا جاهــزون مــع األصدقــاء المحبيــن ألهــل 
البيــت )ع(، للتوصــل الــى اتفاقــات جيــدة فــي 
مجــال أمــن الحــدود مــع العــراق هــذا العــام، 
فــي اطــار التنســيق والتعامــل الممتــاز فــي 

الســنوات الســابقة.
مــن جانبــه اشــار قائــد حرس الحــدود العراقي 
الفريــق حامــد عبــد اهلل ابراهيــم الحســيني فــي 
االمــام  زوار  أمــن  ضمــان  الــى  االجتمــاع  هــذا 
الحســين )ع(، موضحــا انــه تــم اتخــاذ االجــراءات 
المطلوبــة لضمــان أمــن الــزوار وتســهيل حركتهــم 

خــالل ايــام الزيــاراة االربعينيــة.
ــران  ــذ مه ــى ان  منف ــت الحســيني ال ولف
)زرباطيــة( الحــدودي يشــهد عبــور اعــداد كبيرة 
مــن الــزوار، مؤكــدا عــدم وجــود اي مشــكلة 
امنيــة فــي هــذا المنفــذ مــن خــالل التنســيق 

ــن. ــن الجانبي بي
نقــل  مكتــب  مديــر  اعلــن  جهتــه  مــن 
ــر  ــوش باق ــركاب بمنظمــة ادارة الطــرق داري ال
ــن  ــوا م ــن توجه ــزوار الذي ــدد ال ــان ع ــوان ب ج
ايــران الــى العــراق للمشــاركة فــي مســيرة 
اربعينيــة االمــام الحســين )ع( بلــغ نحــو نصــف 

مليــون شــخص لغايــة االن.
ــذ  ــه ومن ــح ان ــر جــوان فــي تصري ــال باق وق
بدايــة زيــارات االربعيــن لغايــة امــس الثالثــاء 
ــن  ــوا م ــن توجه ــن الذي ــدد زوار االربعي ــغ ع بل
ايــران الــى العــراق عبــر المعابــر الحدوديــة 

للمشــاركة فــي مســيرة 
االمــام  اربعينيــة 
وزيــارة  )ع(  الحســين 
العتبــات المقدســة فــي 

الفــا.  450 العــراق 
اميــن  اعلــن  كمــا 
اللجنــة المركزيــة لزيارة 
البــالد  فــي  االربعيــن 
 ، فــر  محمــدي  احمــد 
ان حجــم عبــور الــزوار 
ــة  ــذ الحدودي مــن المناف
مــرات،   5 ازداد  االربعــة 
مقارنــة بالفتــرة المشــابهة مــن العــام الماضــي.

هــذا واعلــن مديــر عــام الطــرق والنقــل 
البــري بمحافظــة ايــالم نــور اهلل دلخــواه ان 
122 ألــف زائــر غــادروا الــى العــراق او دخلــوا 
البــالد عبــر منفــذ مهــران الحــدودي خــالل 

يــوم االثنيــن.
وفــي الســياق اعلــن رئيــس الدائــرة العامــة 
فــي محافظــة  البــري  والنقــل  الطــرق  الدارة 
سيســتان وبلوجســتان بــان اكثــر مــن 47 الف 
زائــر باكســتاني دخلــوا االراضــي االيرانيــة عبــر 
منفــذ ميرجــاوة خــالل االســبوعين االخيريــن 
ــي مســيرة  ــراق للمشــاركة ف ــى الع للتوجــه ال
اربعينيــة االمــام الحســين )ع( وزيــارة العتبــات 

المقدســة فــي العــراق.

مشددًا أنها بلغت قدرة الردع أمام االعداء..

االدميرال فدوي: ال قوة تجرأ في الهجوم على ايران
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ــد  ــب القائ ــد نائ ــي:- اك ــان العرب ــران - كيه طه
ــي  ــرال عل ــالمية االدمي ــورة االس ــرس الث ــام لح الع
ايــران  فــي  االســالمية  الجمهوريــة  بــان  فــدوي 
بلغــت قــدرة الــردع أمــام األعــداء، مشــددا علــى انــه 

ــا. ــي الهجــوم عليه ــوة تجــرأ ف ال ق
الثالثــاء،  أمــس  فــدوي  االدميــرال  واعتبــر 
ــي ســيتكبدها االعــداء جــراء اي اجــراء  االضــرار الت
ــع  ــن المناف ــر م ــا اكب ــران بانه ــد اي ــه ض ــون ب يقوم
يقــرون  االعــداء  ان  وقــال،  يكســبونها  قــد  التــي 
يســعون  بحيــث  مهيئــة  الظــروف  وان  بقدراتنــا 

للحصــول علــى قــدرة الــردع امــام ايــران.
واضــاف: ان بالدنــا بلغــت قــدرة الــردع امــام االعــداء 
وال قــوة تجــرأ فــي الهجــوم علــى ايــران. وتابــع، ان 

ــة التوســل  ــة مرحل ــي الظــروف الراهن ــوا ف ــداء بلغ االع
ــدول. ــة اليمــن وســائر ال للخــالص مــن معضل

لضعــف  مؤشــرا  االخيــرة  االحــداث  واعتبــر 
االعــداء  علــى  متفوقــة  ايــران  ان  واكــد  االعــداء 
واضــاف، ان اميــركا ومنــذ 40 عامــا تعــادي الثــورة 
االســالمية وقــد اســتخدمت كل قدراتهــا لضــرب 
الثــورة االســالمية اال انهــا فشــلت علــى الــدوام فــي 
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عبدالرضــا  الداخليــة  وزيــر  طهران-مهر:-قــال 
رحمانــي فضلــي، ان ايــران تســتضيف منــذ نحــو 
اربعــة عقــود عــددًا كبيــرًا مــن الالجئيــن، موضحــا أن 
ــات باهضــة للحــؤول دون توجــه  ــت نفق ــران تحمل اي
الالجئيــن نحــو الحــدود األوروبيــة وعلــى الرغــم مــن 
ــي  ــع الدول ــن المجتم ــة م ــود مســاعدة كافي ــدم وج ع
علــى  الســيطرة  فــي  رئيســيا  دورا  ايــران  لعبــت 

مشــكلة الالجئيــن علــى الصعيــد العالمــي.
ــي خــالل  ــر عبدالرضــا رحمانــي فضل واشــاد الوزي
للمفوضيــة  التنفيذيــة  للجنــة  الســبعين  االجتمــاع 
المتحــدة  لالمــم  الالجئيــن  لشــؤون  العليــا 
ــا  ــة العلي ــاعدات المفوضي ــة ومس ــاعدات الدولي بالمس
لشــؤون الالجئيــن مؤكــدا ضــرورة ضمــان االعتمــادات 

الالزمــة لرفــع االحتياجــات المتزايــدة لالجئيــن وتقديم 
الشــريحة  لهــذه  العاجلــة   االنســانية  المســاعدات 

التــي تســتضيفهم. للــدول  الضعيفــة وكذلــك 
ــران  ــى ان اي ــة االيرانــي ال ــر الداخلي واشــار وزي
ــرًا  ــددًا كبي ــود ع ــة عق ــو اربع ــذ نح ــتضيف من تس

ــان .  ــن ، خاصــة األفغ ــن الالجئي م
لتقريــر  وفًقــا  انــه  فضلــي  رحمانــي  وقــال 
المفــوض الســامي لشــؤون الالجئيــن ، ال يــزال 
فــي  العالــم  الجئــي  مــن   ٪84 اســتضافة  يتــم 
البلــدان الناميــة ، األمــر الــذي يتعــارض بوضــوح 
مــع قبــول الحمايــة العادلــة لالجئيــن باعتبارهــا 

مشــتركة... دوليــة  مســؤولية 
وافــاد بــان ايــران تدعــو المجتمــع الدولــي لبــذل 
جهــود اكبــر لحــل قضايــا اللجــوء المزمنــة والطويلــة 
األجــل ، وتطالــب بوضــع حــد للسياســات التــي أدت 
إلــى تراكــم الالجئيــن فــي العديــد مــن البلــدان 
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عمرو بن العاص يرتدي سرواالً !
حسين شريعتمداري

جــورج ســورس أحــد كبــار  المســتثمرين الصهاينــة فــي اميــركا، ومــن صناع القــرار فيها، يعــرف بانه 
ابــو الثــورات الملونــة )أو االنقالبــات الناعمــة(. ولــه اليــد الطولــى فــي الفتنــة االميركيــة ـ االســرائيلية 
ــد امتعــض  ــة. وق عــام 2009، وكان للرئيــس  االســبق محمــد خاتمــي تواصــل معــه قبــل حــدوث الفتن
»جــورج ســورس« كثيــرا حيــن فشــلت الفتنــة، حيــث صــرح فــي الحــادي عشــر مــن يونيــو 2010، فــي 
حديــث لقنــاة CNN: »مســتعد الراهــن علــى ان الجمهوريــة االســالمية االيرانيــة لــن تــدوم اكثــر مــن 
عــام«! واســتمر »ســورس« فــي تشــديده  علــى ضــرورة قلــب نظــام الجمهوريــة االســالمية فــي ايــران.
وبهــذه المقدمــة، نطــل علــى، دعــوة وزارة العلــوم لـ«جيفــري ســاكس« مستشــار »ســورس« ونديمه 
الخــاص، كضيــف شــرف فــي مؤتمــر »االقتصــاد العالمــي والعقوبــات« ليدلــو بدلــوه كمتحــدث خــاص! 
ــري  ــه »جيف ــاز ب ــا يمت ــار م ــر االعتب ــذ بنظ ــع االخ ــان؟! وم ــي االذه ــي ترســم ف ــي الصــورة الت ــا ه فم
ســاكس« كمؤيــد قاطــع للحظــر علــى ايــران الســقاط نظامهــا، فيــا تــرى مــا الــذي ســيتحفنا بــه حيــن 

قدومــه للمؤتمــر؟! 
ان االجابــة علــى هــذا الســؤال  ســنجدها بوضــوح حيــن نعلــم ان »جيفــري  ســاكس« مــن انصــار 
ــع  ــرن م ــمه اقت ــات« -Shock Therpy-، اذ ان اس ــة بالصدم ــادي »المعالج ــدأ االقتص ــوقي المب ومس
ــى  ــاة عل ــة(. فالمهمــة الملق ــدأ المعالجــة بالصدمــات )الكهربائي ــون فريدمــن« صاحــب مب اســم »ميلت
ــارج  ــدور خ ــي ت ــدول الت ــى ال ــة عل ــة االميركي ــة الهيمن ــري ســاكس« هــي بســط ارضي ــق  »جيف عات
الفلــك، اذ بتعريضهــا لسياســة العــالج بالصدمــات او الصعقــات الكهربائيــة، يمكــن الهيمنــة علــى 

اقتصــاد  هــذه الــدول.
ان مــن اساســيات هــذه النظريــة »العــالج بالصدمــات« وهــي مــا تســمى ايضــا االقتصــاد الليبرالــي 
الحديــث، عــدم ســيطرة الحكومــة  علــى االســعار، وشــطب الدعــم  الحكومــي، والخصخصــة، وارجــاء 

العائــدات العامــة الــى القطــاع الخــاص و...
وتنحــدر  تســمية الصعقــة فــي هــذه المنظومــة االقتصاديــة، مــن ان االجــراءات المقترحــة ينبغــي  
ــذه  ــوا ه ــي ال يواجه ــن ك ــى المعارضي ــوت الفرصــة عل ــي يف ــت، ك ــالف الوق ــة دون ات ــون عاجل ان تك
االجــراءات، ويتــم التشــديد  علــى ان الحكومــات ينبغــي ان ال تتــردد فــي قمــع المعارضيــن! ويحمــل 
ــن،  ــا، واالرجنتي ــل؛ بوليفي ــي دول مث ــات ف ــالج بالصدم ــارب الع ــه تج ــي جعبت ــاكس« ف ــري س »جيف
والــدول التــي اســتقلت عــن االتحــاد الســوفياتي و... فحولوهــا الــى دول تخضــع  للهيمنــة االميركيــة، 

ــة، وانتشــار المشــردين فــي الشــوارع. فكانــت عاقبتهــا الفقــر الواســع بالبــالد، والبطال
الجديــر بالذكــر ان »جيفــري ســاكس« قــد شــغر فــي يونيــو 2016  مستشــارا لالميــن العــام لالمــم 
المتحــدة، وحيــن زار ايــران التقــى الســيدة »معصومــة ابتــكار« والســيد »عراقجــي«. وكان الموضــوع 
المزمــع إلقــاءه فــي المؤتمــر بعنــوان »اهــداف التنميــة المســتدامة«.  فبــذل  وســعه للدعايــة لوثيقــة 
ــر المســاعد الخــاص  لجــورج ســورس، تســليم  ــة نظ ــن وجه ــة المســتدامة م ــة. فالتنمي 2030 المذل

الــدول المعنيــة لســلطة اميــركا.
وامعنــوا النظــر فــي عنــوان المقــال الــذي هيــأه »جيفــري ســاكس« كمشــارك فــي المؤتمــر وهــو 
»االقتصــاد العالمــي والعقوبــات«! وينبغــي القــول ان اســم وعنــوان المؤتمــر المذكــور يعتريــه  الشــك 
ــب نظــام  ــم بقل ــئ  يحل ــا فت ــذي م ــان يحضــر  المســاعد الخــاص  لجــورج ســورس ال والتســاؤل. ب
الجمهوريــة االســالمية، ومــن المؤيديــن بــكل حــزم للعقوبــات االقتصاديــة علــى ايــران، ليلقــي كلمــة 
ــن الســخرية ان يتحــدث  ــس م ــات! ألي ــي  والعقوب ــه االقتصــاد العالم ــون موضوع ــر  يك ــي المؤتم ف
»ســاكس« عــن االنفراجــة االقتصاديــة لبلدنــا، ويقتــرح كيفيــة تجــاوز العقوبــات؟!  فمــا هــي التوصيــات 
التــي جــاء بهــا مستشــار »ســورس« ســوى اجتــرار  اآلمــال االميركيــة العالقــة  ومطالبهــا مــن ايــران؟! 
اال يمثــل عقــد مؤتمــر بعنــوان »االقتصــاد العالمــي والعقوبــات« ودعــوة »ســاكس« للتحــدث شــفرتي 

مقــص؟ اليــس المؤتمــر والمدعــو فيــه رافــدي نبــع واحــد؟!
ان قضيــة دعــوة »جيفــري ســاكس« قــد  اوردتــه الصحيفــة فــي اخبارهــا االحــد الماضــي، واوردنــا 
اول امــس انــه اثــر معارضــة بعــض وســائل االعــالم واالنتقــادات الواســعة مــن قبــل الجامعييــن، الغــت 
وزارة العلــوم هــذه الدعــوة. ويبقــى التســاؤل مطروحــا وهــو بــأي دافــع اقدمــت الــوزارة علــى دعــوة 
مســاعد »ســورس« ليــزور ايــران؟ وان لــم تكــن هــذه االعتراضــات هــل كانــت الــوزارة ســتلغي الدعــوة؟! 
ولــو لــم يعرفــوا »جيفــري  ســاكس« وال يملكــون معلومــة عــن مهمتــه، فلمــاذا حشــروا انفســهم 
فــي تحمــل مســؤوليات يجهلــون اوليــات شــروطه؟! وان كانــوا علــى علــم بهويتــه ومهمتــه وعالقتــه 
الصميمــة بجــورج ســورس، عــدو االســالم والثــورة، فبــأي  دافــع تمــت دعوتــه للمؤتمــر؟ فــان كان عمــرو 
ــة فــي معركــة صفيــن، ولكــن هــذه المــرة يرتــدي ســرواال وربطــة  بــن العــاص بمــا يحمــل مــن هوي

عنــق، فهــل ســيجهلونه؟!
ــكل هــذه االســئلة فــال نكــن بمأمــن مــن تكــرار هــذه  ــة ل ــة دقيق ــى اجاب فمــن دون الحصــول عل

ــا!   ــي  ذكرناه ــة الضــرار كالت ــة والباعث ــراءات الملوث االج


