
2 شؤون محلية
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رئيس الجمهورية يعزي واليتي بوفاة شقيقته
طهران-مهــر:- بعــث رئيــس الجمهوريــة حســن روحانــي، امــس اإلثنيــن برقيــة تعزيــة الــى مستشــار 
قائــد الثــورة االســالمية للشــؤون الدوليــة "علــي اكبــر واليتــي" بوفــاة شــقيقته المرحومــة "الحاجــة واليتــي".

التئام اللجنة المشتركة للتعاون العسكري بين إيران والصين
طهران-ايســنا:- عقــد امــس اإلثنيــن اإلجتمــاع الثانــي للجنــة المشــتركة للتعــاون العســكري بيــن 
إيــران والصين،بمشــاركة قائــد القــوة البحريــة للجيــش األدميــرال حســين خانــزادي ونائــب شــؤون 

العالقــات الدوليــة لقائــد الجيــش الصينــي شــاو يونانــغ مينــغ.

وفاة 56 مواطنا على اثر إصابتهم باالنفلونزا
طهران-مهــر:- ذكــر مركــز العالقــات العامــة واإلعــالم بــوزارة الصحــة امــس االثنيــن، أنــه لقــي نحــو 
ــالد،  ــي بعــض أنحــاء الب ــزا بعــد تفشــي هــذا المــرض ف ــر إصابتهــم باالنفلون 56 شــخصا حتفهــم إث

خــالل الشــهرين الماضييــن.

فيلم "سبعة ونصف" يعرض بمهرجان سويسرا الدولي
طهران-ارنــا:- ســيتم عــرض الفيلــم الســينمائي "ســبعة ونصــف" للمخــرج والكاتــب نويــد 
محمــودي والمنتــج جمشــيد محمــودي فــي مهرجــان "Black Movie" الدولــي فــي سويســرا.

حساب شهير يكشف تفاصيل عملية 
نصب تعرض لها ابن سلمان

تويتــر،  الشــهير علــى  “مفتــاح”  كشــف حســاب 
بــن  محمــد  الســعودية  عهــد  ولــي  دفــع  وراء  الســر 
ســلمان، )100 مليــون دوالر( لشــراء حقــوق تنظيــم نــزال 
بطولــة العالــم فــي مالكمــة الــوزن الثقيــل المقــررة فــي 
الســابع مــن ديســمبر الحالي، بيــن البريطانــي “أنتوني 

ــعودية. ــى أرض الس ــز” عل ــدي روي ــوا” و “أن جوش
تلجــراف  صحيفــة  إن  الشــهير  الحســاب  وقــال 
البريطانيــة نشــرت فــي أغســطس الماضــي، خبــرًا مفــاده ان 
ابــن ســلمان دفــع نحــو 100 مليــون دوالر لشــراء حــق تنظيــم 
الســعودية،  فــي  الثقيــل  الــوزن  مالكمــة  بطولــة  مبــاراة 
ــوال دفعــت  ــاح” أن تكــون هــذه االم ــكالم لـ”مفت مرجحــًا وال
بهــدف تنظيــم فــوز البريطانــي “أنتونــي جوشــوا” علــى 

منافســه بطــل العالــم األميركــي “أنــدي رويــز”.!
ويقــول “مفتــاح” إن الســبب وراء هــذا الترجيــح 
هــو أن منســق صفقــة الـــ 100 مليــون دوالر مــع ابــن 
ســلمان هــو صديــق مقــرّب مــن “أنتونــي جوشــوا”، 
وهــو المليارديــر “فرانــك ســميث” المديــر التنفيــذي 

لشــركة تنســيق مباريــات المالكمــة فــي العالــم.
وزاد الحســاب الشــهير فــي تحليلــه لمــا يجــري قائــاًل 
:” وبحســب مقــال بصحيفــة Business Insider فــي 
ــي  ــر بريطان ــو ملياردي ــميث” ه ــك س ــارس 2017: )“فران م
مغامــر طائــش فــي الـــ 26 مــن عمــره، تحــول مــن طفــل 
إلــى  المالكمــة  العبــي  إلــى  والبيتــزا  الشــاي  يقــدم 
ــات  ــد، بســبب تنســيق صفق ــن عق ــل م ــي أق ــر ف ملياردي

المالكمــة، وخاصــة لصديقــه المالكــم “جوشــوا”(.

تقرير فرنسي يشكك في نسبة االقبال 
على أسهم أرامكو

تقريــرا،  الفرنســية  الصحافــة  وكالــة  نشــرت 
ــال  ــرات الســعودية بشــأن اإلقب ــي التقدي شــكك ف
النفطيــة  أرامكــو  شــركة  أســهم  شــراء  علــى 

لألفــراد. المخصصــة  الحصــة  فــي  العمالقــة، 
ورأى التقريــر أن اإلقبــال علــى االكتتــاب فــي 
أرامكــو الســعودية »قــد ال يبلــغ المســتوى الــذي 
كانــت الشــركة تطمــح إليــه«، علــى الرغــم مــن 
أن الســعودية اســتخدمت »كل الوســائل لدعــم 

االكتتــاب العــام ألرامكــو«.
ورصــد التقريــر أن أرامكــو، الشــركة األكثــر ربحيــة 
ــار دوالر  ــى 25 ملي ــم، تســعى »لجمــع حوال ــي العال ف
علــى  تركيــزه  يصــب  الــذي  العــام  االكتتــاب  مــن 
المســتثمرين المحلييــن والخليجييــن، بعدمــا كانــت 

ــار دوالر«. ــل 100 ملي ــي الســابق لتحصي ــدف ف ته
وفيمــا نقلــت الوكالــة عــن أرامكــو قولهــا األســبوع 
الماضــي: » إن بيــع 1,5% مــن أســهم الشــركة فــاق 
العــدد المعــروض مــن األســهم بأكثــر مــن النصــف«، 
ــاب  ــات اكتت ــع عملي ــة م ــه »بالمقارن ــة أن أكــدت الوكال
أخــرى فــي المملكــة، فــإن اإلقبــال علــى أرامكــو ليــس 

األكبــر حتــى اآلن فــي تاريــخ الســعودية«.

قريبا..مشروع إلغاء التأشيرات بين روسيا 
وإيران يدخل حيز التنفيذ

طهران-إرنــا:- أعلــن المديــر العــام للشــركة الوطنيــة 
ــم خشــايار  ــران والعال ــي إي ــي مجــال الســياحة ف األم ف
نيكــزاد فــر عــن تنفيــذ مشــروع إلغــاء التأشــيرات بيــن 

روســيا وإيــران فــي غضــون األيــام المقبلــة.
وفــي مؤتمــر صحفــي لــه امــس اإلثنيــن، قــدم 
نيكــزاد فــر تقريــرا عــن أداء الشــركة علــى مــدى 6 
أشــهر الماضيــة وأجنداتهــا المســتقبلية، وأكــد ان 
موضــوع الغــاء ســمات الدخــول بيــن روســيا وإيــران 
ــة  ــركة الوطني ــا ان الش ــة؛ مضيف ــد المتابع ــات قي ب
والعالــم،  إيــران  فــي  الســياحة  مجــال  فــي  األم 
خططــت النفــاق العائــدات الماليــة الناتجــة عــن 
الســياحي  االعــالن  تعزيــز  علــى  الطريــق  هــذا 

ــيا. ــي روس ــي ف اإليران

مؤكدا على تعويض المتضررين..

رئيسي: أعداء ايران حاولوا الركوب على موجة االحتجاجات االخيرة

بدراية سماحة القائد احبطنا محاوالت االعداء..

قائد الجيش: قواتنا على أهبة اإلستعداد 
لمواجهة كافة أشكال الفتن

بتقديم الزهور الى السفارة العراقية..

طالب ايرانيون يعبرون عن تضامنهم 
مع الشعب العراقي

ايران تشارك في 18 معرضا دوليا للكتاب

منتقدًا مواقفها االخيرة خاصة بريطانيا وفرنسا والمانيا باللجوء الى "آلية الكماشة"..

وزير الخارجية: على اوروبا وبدال من تهديد ايران أيصال 
األدوية لألطفال المصابين بإنحالل البشرة الفقاعي

العميد كوثري: بعض مثيري الشغب اعترفوا 
بصلتهم بالكيان الصهيوني

"ثــأر اهلل"  مقــر  قائــد  نائــب  أشــار  طهران-تســنيم:- 
التابــع لحــرس الثــورة االســالمية العميــد محمــد إســماعيل 
كوثــري الــى ان العــدو لديــه مخططــات لضــرب وفــرض 
ارادتــه علــى ايــران قائــاًل: ان بعــض المعتقليــن فــي اعمــال 
ــي. ــان الصهيون ــم بالكي ــوا بارتباطه ــرة اعترف الشــغب األخي

وأشــار العميــد كوثــري الــى االضطرابــات األخيــرة التــي 
ــاًل: لقــد  شــهدتها البــالد بذريعــة ارتفــاع أســعار البنزيــن قائ
األجنــدات  مــع  المتواطئيــن  األشــخاص  بعــض  اســتغل 
األجنبيــة هــذه الظــروف لزعزعــة أمــن واســتقرار البــالد ولكــن 

ــاط عملياتهــم بســرعة. ــم كشــف واحب الحمــد هلل ت
ــرف  ــم التع ــد ت ــول: لق ــري بالق ــد كوث ــاف العمي وأض
علــى هــؤالء األشــخاص وتــم القبــض علــى الكثيــر منهــم 
ومــن خــالل اســتجوابهم اعترفــوا بارتباطهــم بالكيــان 
تأتــي  التخريبيــة  األعمــال  ان هــذه  الصهيونــي حيــث 
ضمــن مخطــط العــدو لضــرب ايــران وفــرض ارادتــه عليهــا.

منها 28 و 29 و 30..

مجلس صيانة الدستور: على المرشحين مراجعة 
مواد قانون االنتخابات

سفارتنا في لندن ترفض االدعاءات المطروحة 
ضد السفير بعيدي نجاد

طهران-فــارس:- رفضــت ســفارتنا فــي لنــدن ، 
االدعــاءات المطروحــة مــن قبــل منظمــة "مراســلون 

بــالد حــدود" ضــد الســفير حميــد بعيــدي نجــاد.
وقالــت الســفارة فــي تدوينــة علــى موقــع تويتــر: 
ان بعيــدي نجــاد لــم يهــدد أي شــخص ناهيــك 

عــن تهديــد أي مراســل.
علــى  اخــرى  تدوينــة  فــي  الســفارة  وقالــت 
ــن  ــن اإليرانيي ــددا م ــال ان ع ــط ق ــر: فق ــع تويت موق
الذيــن ذهبــوا الــى خــارج البــالد حســب رغبتهــم أو 
أولئــك الذيــن تــم توظيفهــم بصفــة مراســلين مــن 
ــة مــن الخــارج هــم نشــطاء  ــل شــبكات مدعوم قب
يحاولــون تقويــض نظــام حكومــة وطنهــم األم، إنــه 

ــة. ــا الحقيق ــدا: إنه ليــس تهدي

إيران وطاجيكستان تطوران التعاون في شتى المجاالت
ــران وطاجيكســتان  ــن إي ــاون بي ــز التع ــن تعزي ــان ع ــة رضــا اردكاني ــر الطاق ــن وزي طهران-ايســنا:- أعل

فــي شــتى المجــاالت بمــا فــي ذلــك 
ــل. ــم والنق ــة والصحــة والتعلي الزراع

افتتــاح  مراســم  فــي  اردكانيــان  وقــال 
إيــران  بيــن  المشــترك  الـــ13  االجتمــاع 
وطاجيكســتان برعايــة وزيــر الطاقــة الطاجيكــي 
ــة  ــة وتاريخي ــا قواســم ثقافي ــن لديهم ان البلدي
ــاء  ــا اإلرتق ــى أســاس هــذا يمكنن مشــتركة وعل

أعلــى. درجــات  إلــى  العالقــات  بمســتوى 
ودوشــنبه  طهــران  ان  وأردف 
المصرفــي  التعــاون  قضايــا  ســتناقش 

وتســهيل أنشــطة المســتثمرين فــي طاجيكســتان والتعــاون التعليمــي وانجــاز مشــروع نفــق اســتقالل وغيرهــا.
وأوضــح أنــه يجــب توفيــر األرضيــة لتوســيع التعــاون المســتقبلي فــي مجــاالت الزراعــة والصحــة والميــاه 

والنقــل والتعليــم وتقنيــة المعلومــات والتبــادالت اإللكترونيــة.

طهران-فــارس:- قــدم مجموعــة مــن طــالب الجامعــات 
االيرانيــة، باقــات مــن الزهــور الــى الســفارة العراقيــة بطهــران 

، معربيــن عــن تضامنهــم مــع الشــعب العراقــي.
وتأتــي هــذه الخطــوة بعــد الفتنــة التــي اشــعلها 
علــى  واعتدائهــم  العــراق  فــي  االســتكبار  عمــالء 
القنصليتيــن االيرانيتيــن فــي النجــف وكربــالء بغيــة 

ــي. ــي والعراق ــعبين االيران ــن الش ــة بي ــارة التفرق اث
والعالــم  الدوليــة  الشــؤون  مســؤول  وقــال 
ــران  ــة طه ــة بجامع ــة الطالبي ــي التعبئ االســالمي ف
»ســعيد محمــدي« فــي هــذه المراســم: باعتبارنــا 

طــالب جامعــة طهــران جئنــا الــى هنــا 
يفــرق  االيرانــي  الشــعب  أن  لنقــول 
العــراق  فــي  الشــغب  مثيــري  بيــن 

وشــعب هــذا البلــد.
الــذي  نعتبــر  ال  نحــن  واضــاف: 
االيرانيــة  القنصليــة  باحــراق  قامــوا 
فــي النجــف االشــرف مــن الشــعب 
عمــالء  ونعتبرهــم  مطلقــا،  العراقــي 
لنظــام آل ســعود واميــركا، وان المحبــة 
والعراقــي  االيرانــي  الشــعبين  بيــن 
قائمــة منــذ القــدم، وفــي الســنوات االخيــرة تعــززت 
هــذه المحبــة اكثــر بفضــل زيــارة االربعيــن وضيافــة 

الشــعب العراقــي لــزوار االيرانييــن.
ــى  ــة راســخة ال واكــد محمــدي ان هــذه المحب
ــن  ــة بي ــن الوقيع ــداء م ــن االع ــذي اليتمك الحــد ال

ــن.   شــعبي البلدي
االداريــة  الشــؤون  مديــر  اكــد  جانبــه  مــن 
الشــعب  ان  وهــاب«،  »مفيــد  العراقيــة  بالســفارة 
واليســمح  االيرانــي،  للشــعب  صديــق  العراقــي 
بيــن  المشــتركة  القواســم  مــن  بالنيــل  مطلقــا 
احــراق  حــادث  ان  مؤكــدا  الجاريــن،  الشــعبين 
ــا  ــم يكــن مطلق ــي النجــف ل ــة ف ــة االيراني القنصلي

العراقــي. الشــعب  قبــل  مــن 

طهران-مهــر:- صــرح القائــد العــام للجيــش العميــد 
عبــد الرحيــم موســوي فيمــا يتعلــق بآليــة مواجهــة 
الفتنــة انــه »لقــد قدمنــا التعليمــات والمهــارات الالزمــة 
علــى  المجــال، وحصلــوا  بهــذا  يتعلــق  فيمــا  للقــوات 

الجهوزيــة الالزمــة لمواجهــة أشــكال الفتــن كافــة«.
وقــال العميــد موســوي فيمــا يتعلــق بتوصيــات قائــد الثــورة 
اإلســالمية التــي تحــث علــى أهميــة حفــظ عوامــل النصــر 
ــة  ــى الصحــوة الدائمــة لمواجه ــوات المســلحة عل ــب الق وتدري
الفتنــة وتجهيزهــم بــكل مــا يلــزم لمواجهــة الفتــن قــال: »دومــًا 

مــا نتعــرض ألشــكال مختلفــة مــن الفتــن وعلــى جميــع 
المســؤولين وبدعــم مــن الشــعب المثقــف الواعــي 
أن يواجهــوا تلــك الفتــن، وعلينــا أيضــًا أن نتعهــد علــى 

ــه وإخمــاد مآربــه. إحباطهــا وإفقــاد العــدو آمال
يتعلــق  فيمــا  موســوي  العميــد  وأضــاف 
مواجهــة  علــى  المســلحة  القــوات  بجهوزيــة 
اشــكال الفتــن: دائمــًا مــا يتــم بحــث جوانــب 
الفتنــة والمؤامــرة فــي غــرف المشــورة الخاصــة 
التابعــة لنــا، وكذلــك الوضــع فــي االحــداث األخيــرة 
القــوات  أدت  وقــد  الفتنــة،  أبعــاد  بحــث  تــم  حيــث 
المســلحة واجبهــا علــى أكمــل وجــه فــي التعامــل معهــا.
واردف ، لقــد قمنــا فــي القــوات المســلحة وضــع آليــة 
ومنهجيــة لمواجهــة اشــكال الفتــن كافــة، وتــم تدريــب القوات 
علــى تلــك اآلليــات ليكونــوا جاهزيــن ألي شــكل مــن أشــكال 

فتــن العــدو حتــى يبلــوا أفضــل بــالء فــي مواجهتهــا.
باألحــداث  يتعلــق  فيمــا  »موســوي«  وخلــص 
األخيــرة إلــى أن مــا حصــل فــي األيــام األخيــرة يختلــف 
ــرًا عمــا حصــل فــي البــالد فــي الســنوات  ــًا كبي اختالف
المنصرمــة، تلــك محــاوالت االعــداء التــي تــم إحباطهــا 
ــالمية. ــورة اإلس ــد الث ــة قائ ــة ودراي ــل ذكاء وحنك بفض

المديــر  أعلــن  طهران-فــارس:- 
المعــرض  لمؤسســة  التنفيــذي 
مشــاركة  عــن  آشــنا  قــادر  الثقافيــة 
ــاب  ــا للكت ــي 18 معرضــا دولي ــران ف اي

العالــم. بلــدان  مختلــف  فــي 
وقــال آشــنا، فــي تصريــح للصحفييــن 
معــارض  ســتقام  إنــه  االثنيــن،  امــس 
فــي  ايــران  بمشــاركة  للكتــاب  دوليــة 
فرانكفــورت ، لنــدن ، باريــس ، شــنغهاي ، 
بكيــن ، بولنــدا ، ســوريا ، لبنــان ، العــراق ، 

باكــو ، الهنــد كمــا شــاركت الجمهوريــة االســالمية لحــد 
ــداً. ــي 15 بل ــت ف ــة اقيم ــارض دولي ــي مع اآلن ف

ونــوه آشــنا الــى إقامــة معــارض دوليــة للكتــاب 
فــي 18 بلــدا بمشــاركة ايــران ، عــادًّا تبــادل األفــكار 
واآلراء ونقــل االنجــازات الثقافيــة للبــالد  مــن بيــن 

أهــداف هــذه المعــارض.
واشــار المديــر التنفيــذي لمؤسســة المعــارض 
الثقافــة واالرشــاد  الــى توجيهــات وزيــر  الثقافيــة 
االســالمي باقامــة معــارض داخليــة للكتــاب فــي 
جميــع محافظــات البــالد، مؤكــدا علــى اســتعداد 

المؤسســة للتعــاون فــي هــذا المجــال.
طهران-فــارس:- اعتبــر المتحــدث باســم مجلــس 
صيانــة الدســتور عبــاس علــي كدخدائــي شــروط الترشــح 
وجــود  عــن  فضــال  إنّــه  البرلمانيــة  االنتخابــات  فــي 
المتطلبــات القانونيــة تعــد القــدرة علــى أداء الوظائــف 

المهمــة فــي النيابــة مــن بيــن الضــرورات المنطقيــة.
كدخدائــي  علــي  عبــاس  حســاب  علــى  وورد 
المترشــحين  حــول  تويتــر،  موقــع  فــي  الشــخصي 
لالنتخابــات البرلمانيــة فــي دورتهــا الحاديــة عشــر: انــه 

ــح  ــد. وينص ــوم االح ــذ ي ــحين من ــجيل المترش ــدأ تس ب
ــات.  ــون االنتخاب ــن قان ــواد 28 و 29 و 30 م ــة الم بمراجع
فباإلضافــة إلــى توفــر المتطلبــات القانونيــة ، تعــد القــدرة 

علــى أداء واجبــات النيابــة المهمــة شــرًطا منطقيًــا.
المرشــحين  تســجيل  ان  الــى  ويشــار 
الحاديــة  نســختها  فــي  البرلمانيــة  لالنتخابــات 
االول/  كانــون   1 األحــد  يــوم  منــذ  بــدأ  عشــرة 
ــوم الســبت المقبــل. ــة ي ديســمبر وسيســتمر لغاي

أكــد  العربــي:-  طهران-كيهــان 
آيــة  القضائيــة  الســلطة  رئيــس 
أعــداء  أن  رئيســي،  ابراهيــم  اهلل 
حاولــوا  االســالمية  الجمهوريــة 
بشــأن  الحكومــة  قــرار  اســتغالل 
ايــران  فــي  البنزيــن  أســعار  ارتفــاع 
الشــعب  مطالــب  علــى  ليركبــوا 

البــالد. داخــل  المشــروعة 
ــى  ــح أدل وأشــار رئيســي فــي تصري
بــه خــالل اجتمــاع المجلــس االعلــى 

االحــداث  االثنين،الــى  امــس  القضائيــة  للســلطة 
ســعر  ارتفــاع  بعــد  البــالد  شــهدتها  التــي  االخيــرة 
لمطالــب  االســتماع  ضــرورة  علــى  وأكــد  البنزيــن 

الشــعب وانتقاداتــه والتعامــل العــادل مــع مثيــري أعمــال 
ــرة  ــداث االخي ــن خــالل األح ــن باألم الشــغب والمخلي

ومشــددا علــى ضــرورة التعويــض عــن الخســائر.
وصــرح رئيســي ان األشــرار و األعــداء األجانــب 
يركبــون موجــة االنتقــادات واالحتجاجــات الحقيقية 
للشــعب وانهــم تصــوروا بإســتغالل الوضــع الطــارئ 

يمكنهــم أن ينالــوا اهدافهــم .
علــى  القضائيــة  الســلطة  رئيــس  أكــد  كمــا 
تعويــض المتضرريــن فــي حــوادث الشــغب االخيــرة 

ــالد. ــي الب ــدن ف ــض الم ــي اجتاحــت بع الت
وقــال رئيســي ، إنــه اليمكــن التغاضــي عــن االضــرار 
بضــرورة  ونعتقــد  واالمــوال  بــاألرواح  لحقــت  التــي 

تعويــض المتضرريــن علــى الصعيــد الحقوقــي.  
ــف المســؤولين الســيما  ــا ندعــو مختل واضــاف: إنن
المؤسســات الحكوميــة التفكيــر فــي التعويــض عــن 
ــوع  ــى وق ــير ال ــا تش ــن الن معلوماتن ــائر المتضرري خس
والحقوقييــن  الطبيعييــن  االشــخاص  بيــن  خســائر 
واليمكــن الالمبــاالة حيالهــا وينبغــي إدراج هــذا الموضــوع 
علــى جــدول اعمــال الحكومــة كمــا إن زمالئنــا يتابعونــه 
النــاس  بالمســؤولية تجــاه حقــوق  الشــعور  وينبغــي 

ــا.  ــدم المســاس به ــي وع ــد القانون ــى الصعي عل
والمتالعبيــن  الشــغب  مثيــري  الــى  واشــار 
باالمــن والذيــن الحقــوا االضــرار بالممتلــكات العامــة 
وهاجمــوا النــاس والمؤسســات، موضحــًا: أنــه تــم 
الشــرطة  قــوات  يــد  علــى  منهــم  عــدد  اعتقــال 
واالجهــزة االمنيــة ووزارة االمــن وحــرس الثــورة وتــم 
تســليمهم الــى الجهــاز القضائــي فيمــا يتــم متابعــة 
ملفاتهــم فــي المحاكــم وســيتم اطــالع الشــعب 

ــتجدات. ــى المس عل
وأكــد انــه ينبغــي للشــعب االطــالع علــى مســار 
البــت فــي ملفــات المســيئين وعمــالء االجانــب 
ــى ممارســاتهم  ــم عل ــم ومقاضاته ــن به والمرتبطي

ــة. االجراميــة وفــق العدال

طهــران - كيهــان العربــي:- قــال وزيــر الخارجيــة 
االوروبييــن  علــى  ان  ظريــف،  جــواد  محمــد  الدكتــور 
وخاصــة الــدول الثــالث؛ بريطانيــا والمانيــا وفرنســا وبــدال 
مــن تهديــد ايــران او إطــالق الوعــود علــى الحبــر بشــأن 
»اينســتكس«، ان توصــل االدويــة لالطفــال االيرانييــن 

الفراشــات )المصابيــن بإنحــالل البشــرة الفقاعــي(.
وفــي تغريــدة لــه علــى تويتــر، انتقــد الوزيــر 
وخاصــة  االخيــرة  االوروبيــة  المواقــف  ظريــف 
الثــالث؛ بريطانيــا وفرنســا والمانيــا  الــدول  مــن 
علــى  وكتــب:  الكماشــة«،  »آليــة  الــى  باللجــوء 
الثــالث  االوروبيــة  الــدول  االوروبــي/  االتحــاد 
)فرنســا، بريطانيــا والمانيــا( والســويد باعتبارهــا 

المســاهمة المســتقبلية فــي اينســتكس، وبــدال 
مــن التهديــدات المتغطرســة او الوعــود الخاويــة 
علــى الحبــر، عليهــا ان تبــدأ بمبــادرة بســيطة جــدا: 
وهــي أن تطلــب مــن )شــرطة أدويــة( مولنليــك ان 
تبيــع منتجاتهــا )الــى ايــران( مــن اجــل مســاعدة 
 EB بمــرض  المصابيــن  االيرانييــن  االطفــال 
)إنحــالل البشــرة الفقاعــي(. فاالرهــاب االقتصــادي 

البقية على الصفحة7يقتــل البشــر.

المعزوفة الجديدة لمتحمسي االمس
حسين شريعتمداري

رغــم التبايــن بيــن اعمــال الشــغب  التــي حصلــت فــي ايــران ولبنــان والعــراق مؤخــرا، ومــع 
االخــذ بنظــر االعتبــار فشــل هــذه االعمــال التخريبيــة فــي ايــران وذلــك لعلــل ثــالث؛ هــي وجــود 
قيــادة حكيمــة إلهيــة، واالســتقرار  الــذي يتمتــع بــه النظــام بمناعتــه المثاليــة، هــي اضافــة للحنكــة 
والتجــارب التــي حصنــت الشــعب، إال ان الحالــة الفوضويــة فــي هــذه البلــدان تشــترك بعنصــر 
ــد  ــة والناعمــة التــي كان لهــا عنصــر مشــترك وق ــات المخملي ضاغــط. كمــا حصــل فــي االنقالب

فشــلت كذلــك فــي ايــران لنفــس العلــل الثــالث.
فواحــدة مــن المراحــل االســاس فــي العنصــر االخيــر للمشــاغبين، اجبــار المســؤول التنفيــذي للبلــد 
ــي عــن مســؤوليته. ــى االســتقالة والتخل ــة( عل المســتهدف )ســواء أكان رئيــس وزراء ام رئيــس جمهوري

هــذه الرؤيــة مــن قبــل مخططــي اعمــال الفوضــى هــي خطــوة متقدمــة نحــو اهدافهــم، إذ  عــن 
طريــق ذلــك وضمــن تحريــك البيــادق باالســتمرار فــي اثــارة الشــغب  والتخريــب، وبتأميلهــم ان 
يقلبــوا البلــد المعنــي بإدامــة االزمــة المترتبــة عــن عــدم وجــود ســلطة اجرائيــة! والبــد مــن االلتفــات 
الــى ان المشــاغبين ليســوا بالحجــم الــذي يمكنهــم مــن تغييــر رئيــس وزراء او رئيــس جمهوريــة 
البلــد المعنــي عــن طريــق إعمــال الضغــط، فهــذه االســتقاالت تأتــي غالبــًا مــن توصيــات المتحرقيــن 
المخدوعيــن او الطابــور الخامــس، وبذلــك يتوهــم رئيــس الســلطة التنفيذيــة بــان إســتقالته 
ســتخمد الفتنــة او تســاعد فــي إخمــاد الفتنــة، بينمــا فــي الحقيقــة ســتؤدي هــذه االســتقالة الــى 
اســتمرار الفوضــى والتخريــب، ويعطــي زخمــا لمثيريهــا بالتصعيــد! كمــا مــن الضــروري االلتفــات 
الــى امــر انــه حســب المعادلــة االخيــرة للفوضوييــن والغوغائييــن لــم يفتــح حســاب لمــدى نجاعــة 
ــدة  ــة جدي ــزا النطالق ــل مرتك ــل ان اســتقالتهم تمث ــة ب ــة رؤســاء الســلطة التنفيذي ــم فاعلي او عق

لمديــر الفتنــة، ســواء اكان موائمــًا مــع الشــعب ام ال.
ان مخططــي اعمــال الغضــب فــي لبنــان وباالســتعانة باالشــخاص  المتغلغليــن تمكنــوا مــن دفــع 
رئيــس الــوزراء لالســتقالة، فيمــا تــرك ذلــك فــي العــراق عــن طريــق المعادلــة التــي طرحهــا الغوغائيــون 

مســتغلين االشــخاص الســذج فدفعــوا عــادل عبدالمهــدي الــى االســتقالة! 
ــران االســالمية، يلفــه  ــام فــي اي ــاراً، ينشــط هــذه االي ــاك تي ــى ان هن ــرة عل ــة وفي ــك ادل كمــا هنال
ــد تبنــى نفــس العنصــر  الضاغــط لمنظــري اعمــال الشــغب،  ــة للوطــن، ق الغمــوض ومعمــد بالخيان

ــه عــن مســؤولياته. ــة وتخلي ــون باســتقالة رئيــس الجمهوري ــة، يطالب ــة فشــل الحكوم وبذريع
ــه مدبــرو اعمــال  ــوث ويرفعــه كشــعار يتطابــق ومــا  روج ل ــار المل ــو اليــه هــذا التي ان مــا يصب
الشــغب التــي وقعــت مؤخــرا، مــن الخــارج دون اي اختــالف. ولعــل مرورا على ســوابق  االشــخاص 
المشــاركين فــي التيــار المشــار اليــه، ومــا عــرف عنهــم بخدمــة االجانــب وخيانــة االمــة، وان 
مشــاركتهم فــي الفتنــة االميركيــة ـ االســرائيلية عــام 2009 لواحــدة مــن عشــرات االمثلــة، ممــا 

يبرهــن علــى تكــرار الوصفــة التــي أمالهــا العــدو.
الوقــت  وفــي  ادعائهــم،  فــي  والمتضخميــن  تعدادهــم  فــي  القليــل  التيــار  هــذا  ان  والالفــت 
ــوا لالمــس القريــب مــن اشــد  ــى فشــل الحكومــة واســتقالة الســيد روحانــي، وكان ــذي يعتمــد عل ال

المتحمســين للحكومــة! وان مخالفتهــم اليــوم يمكــن ان يدلــل علــى تلقيهــم الوامــر جديــدة!
وممــا البــد مــن التنبيــه  عليــه ان حكومــة الســيد روحانــي وخــالل 6 ســنوات واشــهر مــن عمرهــا 
لــم تعكــس البرنامــج المطلــوب، ولكــن التيــار الملــوث الــذي اشــرنا اليــه يعــزف فــي مخالفتــه حاليــا مــع 

الرئيــس علــى وتــر آخــر، ونصبــوا فخــًا جديــدًا امــام الســيد رئيــس الجمهوريــة.
ان الــذي نصبــو اليــه فــي هــذا المقــال هــو ضــرورة تشــخيص بيــادق االعــداء  فــي الداخــل، اذ ان 
االعــداء فــي الخــارج واذنابهــم فــي الداخــل يعلمــون جيــدا انهــم كالبقــة التــي حطــت علــى جــذع نخلــة 
وحيــن ارادت الطيــران قالــت للنخلــة؛ تحزمــي جيــدا فانــا عازمــة علــى التحليــق! فــردت النخلــة عليهــا 

باســتغراب؛ ومتــى كنــت تحطيــن لتطيــري االن؟!


