
اضاءات
3 شؤون محلية االثنين 24 رجب 1442 هـ ق 18 اسفند 1399 هـ ش، 8 آذار 2021مالعدد )10625( السنة الواحدة واالربعون

مجلس الشورى االسالمي يقر مشروع قانون 
الموازنة العامة

طهران-كيهــان العربــي:- أقــر مجلــس الشــورى االســامي مشــروع قانــون الموازنــة العامــة للســنة الماليــة الجديــدة 
التــي تبــدأ 21 مــارس/آذار 2021.

وحصــل مشــروع القانــون فــي 
جلســة التصويــت امــس االحــد، 
علــى تأييــد 170 صوتــا ومعارضــة 8 

اصــوات وامتنــاع 6.
القانــون  المجلــس  واعتمــد 
فيمــا  مداولــة،  جلســة   24 بعــد 
العامــة  الموازنــة  تســتهدف 
للســنة الماليــة الجديــدة ايــرادات 
 ( ريــال   25,117,501,081,000,000 بواقــع 
رســميا الــدوالر= 42 الــف ريــال(.
وكان نــواب الشــعب قــد صادقــو علــى ســقف الموازنــة للبــاد للعــام القــادم )يبــدا فــي 21 اذار/مــارس( 

مــن حيــث النفقــات والمــوارد.
ــس  ــا لمجل ــي 24 اجتماع ــل الائحــة ف ــد دراســة تفاصي ــواب الســبت بع ــاع الن ــك خــال اجتم جــاء ذل

ــامي. ــورى االس الش
وصــادق النــواب علــى الئحــة الموازنــة المؤلفــة مــن مــادة واحــدة خــال االجتمــاع المفتــوح لمجلــس 
الشــورى بموافقــة 170 نائبــا ومعارضــة 8 نــواب وامتنــاع 6 عــن التصويــت مــن اجمالــي عــدد النــواب 

الحاضريــن وهــم 201 نائــب.

االفراج عن 3 مليارات دوالر من أرصدة ايران بالعراق وعمان وكوريا الجنوبية
ــية  ــة الرئاس ــو الهيئ ــد عض ــارس:- أك طهران-ف
عــن  االفــراج  العراقيــة،  االيرانيــة  التجــارة  بغرفــة 
كوريــا  فــي  ايــران  أرصــدة  مــن  دوالر  مليــارات   3

والعــراق. عمــان  وســلطنة  الجنوبيــة 
وبيّــن حميــد حســيني فــي تصريــح امــس 
مــن  اســتقاها  معلومــات  وبحســب  أن  االحــد، 
ــام بنشــر  ــة، فقــد ق ــة وغربي ــة وعراقي مصــادر لبناني
ــن  ــراج ع ــى االف ــركا عل ــة امي ــدة بشــأن موافق تغري

ارصــدة ايــران فــي العــراق قبــل يوميــن.
فــان  المعلومــات  وبحســب  أن  وأشــار 
فــي  االرصــدة  تحريــر  علــى  وافقــت  اميــركا 
البنــك التجــاري العراقــي وقــد تــم انجــاز بعــض 

الخصــوص. بهــذا  المعامــات 
الجزيــرة خبــرا،   إيــراد محطــة  وأســتطردرغم 
نفــى بموجبــه مصــدر عراقــي االفــراج عــن ارصــدة 
ايــران، اال أنحســب معلومــات موثقــة تحصــل عليهــا 
ــارات  ــراج عــن 3 ملي ــى االف ــت عل ــركا وافق ــان امي ف
وكوريــا  العــراق  فــي  ايــران  أرصــدة  مــن  دوالر 

الجنوبيــة وســلطنة عمــان.
وذكــر أنــه وبعــد نبــأ النفــي، أعلــن مستشــار 

ــا  ــح واشــنطن موافقته ــي من ــوزراء العراق ــس ال رئي
بغــداد  فــي  المودعــة  اموالهــا  ايــران  الســتخدام 

االنســانية. الغــراض 
حســيني أكــد أن جــزءا مــن االمــوال المفــرج 
الســلع  توفيــر  فــي  اســتخدامها  ســيتم  عنهــا 
ــاد، مســتطردا أن  ــا الب ــي تحتاجه االساســية الت

مــن  ذرة  شــحنة  اســتيراد  تــم 
عمليــة  عــن  نجمــت  العــراق 

االرصــدة. عــن  االفــراج 
ونــوه الــى أن تحريــر االرصــدة 
جــاء بمتابعــات مــن قبــل رئيــس 
ســفره  عنــد  القضائيــة  الســلطة 
البنــك  محافــظ  وايضــا  للعــراق 
المركــزي ووزيــر الطاقــة االيرانيين 
مبيّنــا أنــه تــم التطــرق لموضــوع 
اثنــاء  ايضــا  المجمــدة  االرصــدة 
بهــا  قــام  التــي  االخيــرة  الزيــارة 

وزيــر الخارجيــة العراقــي الــى طهــران.
المســؤولين  أن  علــى  حســيني  وشــدد 
ــار  ــوا بانتظ ــررة كان ــاالت متك ــر اتص ــن وعب العراقيي
ــو  ــن واشــنطن وه ــى ضــوء أخضــر م الحصــول عل

مــا حــدث بالنهايــة.

ايران والعراق يبحثان حول ربط السكك الحديدية 
بين شلمجة والبصرة

تعيين قائد جديد لمقر خاتم االنبياء 
)ص( للبناء واالعمار

طهــران- فــارس:- اصــدر القائــد العــام لحــرس 
الثــورة اللــواء حســين ســامي قــرارا عيــن بموجبــه 
قائــدا  ســادات  هوشــي  حســين  ســيد  العميــد 
جديــدا لمقــر خاتــم االنبيــاء )ص( للبنــاء واالعمــار.

كمــا أعــرب اللــواء ســامي عــن تقديــره لجهــود 
القائــد الســابق  الدكتــور ســعيد محمــد  العميــد 
لمقــر خاتــم االنبيــاء )ص( للبنــاء واالعمــار، وعينــه 

ــوري. ــام للحــرس الث ــد الع مستشــارا للقائ
هوشــي  حســين  ســيد  العميــد  ان  يذكــر 
ســادات كان يتولــى منصــب مســاعد قائــد الحــرس 

الثــوري للشــؤون الهندســية والدفــاع المدنــي.

ــرا  ــش وزي ــر:- ناق ــران- مه طه
ربــط  والعراقــي  اإليرانــي  الطــرق 
ــن،  ــن البلدي ــة بي الســكك الحديدي
التعــاون  يكــون  أن  احتمــال  مــع 
المشــترك الــذي يربــط خــط ســكة 
محــور  البصــرة  شــلمجة-  حديــد 

المحادثــات بيــن الجانبيــن.
العراقــي  وزيرالنقــل  والتقــى 
العمرانيــة  والتنميــة  بوزيرالطــرق 

»محمــد إســامي« العــراق، الفتــًا إلــى ضــرورة تحســين 
جــودة النقــل االرضــي، البحــري، الجــوي والســككي، 

وشــدد علــى امكانيــة ربــط خــط الســكة الحديــد مــن 
الشــلمجة االيرانيــة بمحافظــة البصــرة العراقيــة.

للتعــاون  العــراق  الســتعداد  الشــبلي  وأعلــن 
مــع الجانــب اإليرانــي، بنــاًء علــى تعليمــات إداريــة 
لتعــاون العبورمــع دول الجوارمثــل تركيــا وســوريا 
واألردن، وحتــى بــدء التعــاون مــع الجانــب اإليرانــي.
ووصــف وزيــر الطــرق والتنميــة فــي إيــران قضيــة 
ــن عــن  ــوي للتجــارة«، وأعل ــا »شــريان حي النقــل بأنه
لدعــم  االيرانيــة  اإلســامية  جمهوريــة  اســتعداد 

وتعــاون متبــادل وتعزيــز العاقــات بيــن البلديــن.

البنك المركزي يطرح ورقة نقدية جديدة 
فئة 50 الف ريال

ــال وذلــك فــي اطــار  ــة 50 الــف ري طهران-فــارس:- طــرح البنــك المركــزي ورقــة نقديــة جديــدة مــن فئ
سلســلة ثالثــة مــن طبــع هــذه الورقــة.

وأوضحــت ادارة العاقــات العامــة للبنــك فــي بيــان امــس االحــد، أن ورقــة 50 الــف ريــال  الجديــدة تتزيــن 
ــة  ــة الخلفي ــام الخمينــي )رض(، وبالواجه ــة االســامية االم ــة بصــورة مؤســس الجمهوري ــا االمامي بواجهته

بضريــح الشــاعر االيرانــي الشــهير » حافــظ«.

مترو طهران ضمن األفضل في آسيا 
من حيث طول الشبكة

مديــر  بيــن   –: طهران-ارنــا 
مكتــب تنســيق االتحــاد العالمــي 
 « طهــران  فــي   )UITP( للنقــل 
شــبكة  إن   « منتظــري  محمــد 
متــرو فــي كل مدينــة ودولــة مــن 
مؤشــرات التقــدم والتطــور وقــال: ان 
متــرو طهــران مــن بيــن أفضــل 15 
شــبكة متــرو فــي اســيا مــن حيــث 

الــركاب. وحركــة  الخــط  طــول 
امــس  منتظــري  واضــاف 
المعــرض  هامــش  علــى  االحــد 

الدولــي للنقــل بطهــران: ان أحــد عوامــل التقــدم 
والتطــور فــي العالــم هــو التوســع فــي النقــل العــام 

ــول إن  ــرو ، ويمكــن الق وخاصــة شــبكة خطــوط مت
متــرو هــو رمــز للتقــدم والتطــور ألي مدينــة.

وبيــن ان متــرو طهــران مــن بيــن أفضــل 15 متــروا  
ــركاب.  ــة ال ــي اســيا مــن حيــث طــول الخــط وحرك ف
وقــال: ان طــول انفــاق متــرو طهــران يبلــغ 212 كــم مــع 
ــي )رض('  ــام الخمين ــاد' و'االم ــاري 'مهرآب ــط بمط الرب
ولــه 5 خطــوط ذات 109 محطــات ولهــا القــدرة علــى 

ــا. نقــل نحــو مليونيــن و 600 الــف راكــب يومي

استيراد 400 الف جرعة من لقاح 
كورونا الهندي قريبا

طهــران-  فــارس:- اعلــن المتحــدث باســم اللجنــة الوطنيــة لمكافحــة فيــروس كورونــا علــي رضــا 
ــدي. ــا الهن ــاح كورون ــن لق ــة م ــف جرع ــتيراد 400 ال ــا اس ــه ســيتم قريب ــي بان رئيس

وقــال رئيســي فــي تصريــح للتلفزيــون: انــه ســيتم حتــى نهايــة العــام )االيرانــي( الجــاري )ينتهــي فــي 
ــة  ــف جرع ــارس( اســتيراد 400 ال 20 اذار/م
مــن لقــاح كورونــا الهنــدي مــن واليــة 
ــات  ــدد الجرع ــي ع ــغ اجمال ــارات ليبل به
المســتوردة مــن روســيا والصيــن والهنــد 

ــة االن. ــة لغاي ــون جرع ملي
واضــاف: ســيرد الــى البــاد كذلــك اول 
لقــاح كورونــا ضمــن برنامــج  قســم مــن 
كوفاكــس التابــع لمنظمــة الصحــة العالميــة 
خــال  جرعــة  الــف   100 و  مليــون  بمقــدار 
ــاد. ــي الب ــم ف ــة التطعي ــة لمواصل ــي جرع ــى مليون ــدد ال ــارس الجــاري وســيرتفع الع ــى 30 اذار/م ــن 18 ال ــرة م الفت

ــدد 4  ــج كوفاكــس ســيبلغ الع ــن برنام ــا ضم ــاح كورون ــن لق ــي م ــع وصــول القســم الثان ــه م واوضــح ان
ماييــن و 200 الــف جرعــة لغايــة نهايــة نيســان /ابريــل القــادم ممــا سيســاعد فــي التســريع بعمليــة التطعيــم 

للشــرائح االضعــف واالكثــر تعرضــا لاصابــة بالمــرض.
وحــول انتــاج لقــاح كورونــا الداخلــي قــال: ان لقــاح معهــد »باســتور« ســيصبح جاهــزا نهايــة نيســان وان 
ــادم حيــث  ــار الق ــدة فســيدخل النظــام الصحــي خــال مايــس /اي ــاح شــركة »بركــت« جي ــج لق كانــت نتائ
ســيرتفع انتــاج البــاد مــن لقــاح كورونــا خــال حزيــران /يونيــو القــادم الــى مــا بيــن 10 الــى 12 مليــون جرعــة.

واشــار الــى قــرب حلــول بدايــة العــام الجديــد وعيــد النــوروز والــذي يــزداد فيــه ســفر المواطنيــن عــادة، ونصــح باالمتنــاع 
عــن الســفر قــدر االمــكان مــن اجــل الوقايــة مــن االصابــة بالمــرض، واوضــح بانــه ســيتم فــي غضــون االيــام القادمــة االعــان 
عــن اوضــاع مــدن البــاد مــن حيــث مــدى انتشــار المــرض وقــال: انــه وفقــا لقــرار لجنــة مكافحــة كورونــا حــول الســفر فــي عيــد 
النــوروز فــان االلــوان الجديــدة ســتكون هــي المعيــار حيــث ان الســفر محظــور للمــدن ذات الحالتيــن الحمــراء والبرتقاليــة اال 

ان الســفر ممكــن للمــدن ذات الحالتيــن الزرقــاء والصفــراء مــع االلتــزام الدقيــق بالبروتوكــوالت الصحيــة.

ايران تشيد اكبر ميناء تجاري 
في بحر عمان

الطــرق  وزيــر  مســاعد  اعلــن  طهران-ارنــا:- 
لمنظمــة  التنفيــذي  المديــر  المــدن،  واعمــار 
الموانــئ والماحــة البحريــة محمــد راســتاد، انشــاء 
اكبــر مينــاء تجــاري ايرانــي فــي بحــر عمــان؛ مبينــا 
ــة جاســك  ــع بالقــرب مــن مدين ــاء يق ان هــذا المين

)فــي محافظــة هرمــزكان – جنوبــي البــاد(.
واضــاف راســتاد فــي تصريــح لــه ، ان عمليــة 
انجــاز هــذا المشــروع ســتتم فــي 3 مراحــل وتتراوح 
ســعته االســمية مــا بيــن 100 الــى 200 مليــون طــن. 

واكــد مســاعد وزيــر الطــرق ، انــه فــي ضــوء 
ــة  ــل منظم ــن قب ــداف المحــددة م الدراســات وااله
مينــاء  يســهم  البحريــة،  والماحــة  الموانــئ 

تعزيــز  فــي  التجــاري  جاســك 
ــاد  ــة للب ــة الماحــة البحري عملي
الســفن  مــن  مزيــد  واســتقبال 
ــداد  ــى امت ــرة للمحيطــات عل العاب

مكــران. ســواحل 
بانجــاز  انــه  راســتاد،  ولفــت 
هــذا المشــروع ســتقترب ايــران 
مــن التجــارة العالميــة التــي تصــل 

الشــرق بالغــرب.
وكان وزيــر الطــرق والتنميــة 
ــت ســابق  ــي وق ــد ف ــة أك الحضري
، أن بنــاء محطــة جاســك ببحــر عمــان ســيتيح 
ــز  ــق هرم ــط مــن خــارج مضي ــر النف ــة تصدي امكاني

والخليــج الفارســي.
ــح ،  ــي تصري ــر محمــد اســامي ف وأشــار الوزي
أن مشــروع تصديــر النفــط عبــر جاســك ســيحقق 
لنــا هــدف تصديــر النفــط مــن خــارج مضيــق هرمــز.

وكانــت ايــران قــد بــدأت منــذ فتــرة بتنفيــذ 
مــن  النفــط  لنقــل  أنابيــب  خــط  مــد  مشــروع 
منطقــة« غــورة« فــي بوشــهر الــى جاســك علــى 
علــى  كــم   1000 تتجــاوز  بمســافة  عمــان،  خليــج 

هرمــز. بمضيــق  المــرور  دون  ›غوتيريش‹ يعلن استعداد المنظمة األممية للمشاركة اليابســة 
في ›مفاوضات سد النهضة‹

أكــد األميــن العــام لألمــم المتحــدة أنطونيــو غوتيريــش، اســتعداد المنظمــة األمميــة لدعــم عمليــة التفــاوض 
حــول ســد النهضــة اإلثيوبــي التــي يقودهــا االتحــاد األفريقــي، والمشــاركة فيهــا بدعــوة مــن رئيــس االتحــاد.

جــاء ذلــك فــي اتصــال هاتفــي أمــس بيــن األميــن العــام ووزيــر الخارجيــة المصــري ســامح شــكري، أكــد 
فيــه غوتيريــش أهميــة االنخــراط الكامــل لألطــراف فــي مفاوضــات جــادة حــول ســد النهضــة.

وتأتــي الخطــوة األمميــة اســتجابة لدعــوة أطلقهــا الســودان فــي الســابع مــن فبرايــر لتوســيع مظلــة الوســاطة فــي ســد 
النهضــة لتشــمل إضافــة إلــى االتحــاد اإلفريقــي كا مــن األمــم المتحــدة واالتحــاد األوروبــي والواليــات المتحــدة األميركيــة.

وقــال ســتيفان دوجاريــك المتحــدث باســم األميــن العــام لألمــم المتحــدة أنطونيــو غوتيريــش إن المنظمــة 
ــه  ــذي تقــدر تكلفت ــاوض التــي يقودهــا االتحــاد األفريقــي بشــأن الســد، ال ــة التف مســتعدة للمشــاركة فــي عملي
بنحــو 5 مليــارات دوالر ويتوقــع لــه أن يكــون أحــد عمالقــة الطاقــة فــي العالــم بطاقــة إنتاجيــة تبلــغ 6 آالف ميغــاوات 

ســنويا، ويأتــي ضمــن خطــة اثيوبيــة طموحــة تهــدف لتصديــر 45 ألــف ميغــاوات مــن الكهربــاء ســنويا.
ومنــذ التوقيــع علــى اتفــاق المبــادئ بيــن األطــراف الثاثــة فــي 2015، لــم تثمــر المفاوضــات التــي انطلقــت فــي 2011 عــن أي تقــدم 

يذكــر. وتعمقــت الخافــات أكثــر خــال األشــهر األربعــة األخيــرة ممــا أدى إلــى توقــف المفاوضــات التــي يرعاهــا االتحــاد اإلفريقي.
وتطالــب كل مــن الســودان ومصــر بضــرورة التوصــل إلــى اتفــاق ملــزم قبــل المــلء الثانــي لبحيــرة الســد 

والــذي أعلنــت إثيوبيــا عزمهــا علــى البــدء فيــه فــي يوليــو المقبــل.

رغم الوساطات، السلطات النيجيرية ترفض 
إطالق سراح الشيخ زكزاكي

ــان  ــة »عثم ــي جامع ــة ف ــة الزراع ــس كلي ــد رئي أك
بــن فوديــو« فــي نيجيريــا، ان الســلطات النيجيريــة ال 
توافــق علــى اطــاق ســراح زعيــم الحركــة االســامية 

فــي البــاد الشــيخ ابراهيــم زكزاكــي.
أجلــت  النيجيريــة  الســلطات  ان  الــى  االشــارة  تجــدر 
محاكمــة الشــيخ ابراهيــم زكزاكــي الشــهر الماضــي الــى يومــي 
ــى  ــا ال ــة ابوج ــعى حكوم ــث تس ــاري، حي ــارس/آذار الج 8و9 م
إبقــاء هــذه الشــخصية البــارزة والشــعبية بعيــدة عــن الشــعب 
النيجيــري وحتــى بيــن البلــدان األفريقيــة األخــرى مــن خــال 
إطالــة أمــد جلســات المحاكمــة بطــرق مختلفــة، بمــا فــي ذلــك 
اســتدعاء شــهود الــزور وتوجيــه تهــم جديــدة ال أســاس لهــا.   .

ــد  ــن تزاي ــة م ــة النيجري وحــول ســبب خشــية الحكوم
ميكنــدي:  البروفيســور  قــال  زكزاكــي،  الشــيخ  شــعبية 
ــب  ــا المســتبدون وأســيادهم األجان ــكام نيجيري يخشــى ح
ــا  ــي والســعودية وغيرهــم(، أن م ــي الصهيون ــركا والكيان )امي
ــورة اإلســامية( ســيحدث  ــام 1979 )الث ــران ع ــي إي حــدث ف
فــي نيجيريا.وحــول ســبب ممارســة الحكومــة النيجيريــة 

ضغوطهــا علــى الحركــة االســامية فــي البــاد، قــال رئيــس 
ــر المجتمــع  ــة الزراعــة: هــدف الحركــة اإلســامية تحري كلي

ــعب. ــة الش ــن مظلومي ــع ع ــي تداف ــم والجورفه ــن الظل م
تجــدر االشــارة الــى انــه فــي 13 كانــون األول/ ديســمبر 2015، 
وبينمــا كان اتبــاع اهــل البيــت )ع( فــي نيجيريــا يقيمــون مراســم 
ــا، هاجمــت  ــة زاري ــي حســينية مدين ــام الحســين )ع( ف عــزاء االم
الشــرطة النيجيريــة الحســينية ومنــزل الشــيخ إبراهيــم زكزاكــي 
بخطــة معــدة ســلفا لقمــع اتبــاع اهــل البيــت )ع(، حيــث استشــهد 
أكثــر مــن ألــف شــخص وعــدد مــن أفــراد عائلــة الشــيخ زكزاكــي، 
كمــا أدى إلــى إصابــة زعيــم الحركــة اإلســامية النيجيريــة بجــروح 
بالغــة واعتقالــه وتــم زجــه بالســجن مــع زوجتــه منــذ قرابــة ســت 
ــة واتهامــات  ــى ادعــاءات مزيف ــاء عل ســنواتفي ظــروف قاســية، بن
ــي  ــجنه، ف ــن س ــنوات م ــدة س ــد ع ــه بع ــرت محاكمت ــة، وج كاذب
ظــروف مشــكوك فيهــا للغايــة حيــث يحــاول مســؤولو المحكمــة 
تنفيــذ  بغيــة  المحاكمــة  عمليــة  البطــاء  زور  شــهود  اســتدعاء 
خطتهــم الرئيســية، وهــي إبعــاد الشــيخ عــن النــاس، واألهــم مــن 

ذلــك وفاتــه بشــكل تدريجــي.

ايجاد 25 الف فرصة عمل في قطاع 
التعدين االيراني

بمنظمــة  مســؤول  أعلــن  طهــران- فــارس:- 
ــر وتحديــث المناجــم والصناعــات التعدينيــة  تطوي
» ايميــدرو« اميــر خرمشــاهي عــن توفيــر اكثــر مــن 
25 الــف فرصــة عمــل بالمشــاريع التعدينيــة منــذ 
ــارس/آذار 2020. ــة 20 م ــة الجاري ــنة المالي ــة الس بداي

ــط  ــن خورمشــاهي مســاعد شــؤون التخطي وبيّ
والتأهيــل بالمنظمــة فــي تصريــح امــس االحــد، أن 
المشــاريع المدشــنة والقيــد التدشــين منــذ بدايــة 
الســنة تبلــغ 30 مشــروعا ووفــرت بدورهــا 5438 فرصــة 
عمــل مباشــرة واكثــر مــن 20 الــف فرصــة غيــر مباشــرة.
واشــار أن قيمــة المشــاريع تعــادل 3,638 مليــار 
دوالر، ومــن هــذه المشــاريع الجديــدة المفتتحــة فــي 
ــي شــملت  ــع » ســنكان« )شــمال شــرق( الت مجم
انتــاج 2,5 مليــون طــن كرويــات الحديــد و5 ماييــن 

طــن مكثــف خــام الحديــد والــى ماذلــك.

حفر اول بئر نفط في حقل »مارون« 
جنوب غرب البالد

طهــران- فــارس:- بــدأت شــركة الحفــر الوطنيــة عمليــات حفــر اول بئــر فــي اطــار المرحلــة التطويريــة 
خوزســتان  فــي  مــارون  لحقــل 

جنــوب غربــي البــاد.
رحيمــي  حســين  واوضــح 
حقــل  حفــر  مشــروع  مديــر 
»مــارون: 2 و5 بتصريــح امــس 
الحفــر  عمليــات  أن  االحــد، 
بــدأت باســتخدام جهــاز الحفــر« 

فتــح«.  58
مــن  أن  رحيمــي  وأضــاف 
المقــرر اســتخدام جهــازي حفــر 

ــرا بمــدة 24 شــهرا وتســليمها للشــركة  ــر تشــمل 14 بئ ــات تطوي ــذي سيشــهد عملي آخريــن فــي الحقــل ال
الجنوبيــة. النفــط  لمناطــق  الوطنيــة 

ايران ترفض ازدواجية 
المعايير الغربية

حميد حلمي البغدادي
تدافــع ايــران عــن ثوابتهــا المبدئيــة علــى اكثــر 
مــن جبهــة سياســية واقليميــة ودوليــة وهــي تــرى 
ان التكالــب الصهيواميركــي - العبــري هــو نتائــج 
مــن  المزيــد  اثــارة  الــى  يهــدف  مشــبوه  تواطــؤ 

المخــاوف والقلــق مــن الجمهوريــة االســامية .
اميركيــة  لضغــوط  تتعــرض  ايــران 
قصــوى منــذ اكثــر مــن 3 ســنوات اضافــة الــى 
اشــكال الحظــر الســابقة التــي طاولتهــا علــى 
ــا  ــان م ــة. اذن ف ــا الماضي ــن عام ــدى االربعي م
تواجهــه اليــوم ليــس بجديــد مــع ان طهــران 
اســتجابت لاتفــاق النــووي ومرجعيــة قــرار 
يلــزم  الــذي   2231 الدولــي  االمــن  مجلــس 
ــوده. ــزام ببن ــه وااللت ــراف باحترام ــع االط جمي
طهــران قــررت قانونــا قلــص التزاماتهــا مــع 
الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة الن االطــراف 
مــن  تنصلــت  النــووي  االتفــاق  فــي  الغربيــة 
مســؤولياتها وتعهداتهــا وتســببت فــي االضــرار 
فــا  ذلــك  وازاء  االســامية  بالجمهوريــة 
يلومنّهــا احــد اذا مــا اتخــذت الخطــوات الازمــة 
ــادف  ــي اله ــاض الحظــر االقتصــادي الغرب الجه
الــى تقييــد مســيرة التطــور والتنميــة االيرانيــة.
لكــن العجــب كل العجــب ان تتواصــل لغــة 
جانــب  مــن  االورواميركيــة  والوعيــد  التهديــد 
والصهيونيــة مــن جانــب آخــر تزامنــا مــع الموقف 
الســلبي لجامعــة الــدول العربيــة التــي تتهــم 
ايــران بمزاعــم بعيــدة عــن المنطــق والواقــع 
حتــى يخيّــل للمراقــب ان هــؤالء توافقــوا علــى 
ــه ســهام  ــة االســامية وتوجي ــذة الجمهوري مناب

ــا. ــان عليه ــراء والبهت ــل واالفت التضلي
االســامية  الجمهوريــة  مواقــف  ان 
واضحــة اذ هــي تميــز العــدو مــن الصديــق 
وهــي ال تدخــر وســعا للدفــاع عــن القضايــا 
العادلــة لامــة االســامية والبلــدان العربيــة 
االمــر الــذي يجــب ان تعيــه الجامعــة قبــل 
ــن  ــن الغربيي ــة المطبلي ــي جوق ان تنخــرط ف

فوبيــا. ايــران  لمقولــة  واالســرائيليين 
نعــم ايــران متمســكة باالتفــاق النــووي 
وبســيادتها الوطنيــة فــوق ترابهــا وفــق ميثــاق 
االمــم المتحــدة وهــي ال تعبــأ بالتهديــدات 
ــا  ــة النه ــة وال الصهيوني ــة وال االوروبي االميركي
محاصــرة  تســتهدف  اســتكبارية  تهديــدات 
الجمهوريــة االســامية ومنعهــا مــن مزاولــة 

ــا. ــا ودولي ــادي اقليمي ــا الري دوره
كمــا ان مجلــس االمــن الدولــي احبــط 
فــي العــام الماضــي العديــد مــن المشــاريع 
االميركيــة العقابيــة النهــا تتناقــض والقــرار 
ــد  ــابق دونال ــس الس ــعف الرئي ــم تس 2231 ول
ترامــب غطرســته وعنجهيتــه فــي اجبــار دول 
واشــنطن  سياســات  محــاكاة  علــى  العالــم 
ــي هــي  ــكان الت ــة الدومني ــة ســوى دول الباطل

ــران. ــرى اي ــدى ق ــن اح ــر م اصغ
امــا زيــارة وزيــر الخارجيــة االيرلنــدي الــى 
طهــران امــس االحــد )7 آذار 2021( فينبغــي 
الطبيعــي  حجمهــا  مــن  اكثــر  تُعطــى  ااّل 
ــر اضــرارا  ــي هــي اكث ــا الت ــل اوروب ــه يمث الن
بالجمهوريــة االســامية مــن حيــث عــدم 
وفائهــا باالتفــاق النــووي وكذلــك تماشــيها 
التــي  الباطلــة  االميركيــة  السياســات  مــع 
الرئيــس  عهــد  فــي  حتــى  تتوقــف  لــم 
الحالــي جــو بايــدن خافــا لــكل مزاعمــه 
قبــل األنتخابــات بشــان العــودة الــى االتفــاق 

النــووي دون قيــد او شــرط.
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