
واعــرب واعظــي عــن ثقتــه بــان ظــروف البــاد 
اذار/  21 فــي  )يبــدا  القــادم  العــام االيرانــي  خــال 

مــارس( ســتكون افضــل فــي مجــاالت العاقــات 
العالــم  مــع  واالقتصاديــة  والبنكيــة  الخارجيــة 
ــع  ــا م ــذا المســار مترافق ــا ســيكون ه واضــاف: ربم
تذبذبــات ولكــن ســيتم بالتاكيــد ازالــة اجــراءات 
ترامــب ضــد  ادارة  التــي فرضتهــا   1600 الـــ  الحظــر 

االيرانيــة.   االســامية  الجمهوريــة 

ــم  ــر »خات ــد مق ــارس:- أشــار قائ طهران-ف
غــام  اللــواء  المركــزي  )ص(«  االنبيــاء 
الصهيونــي  الكيــان  أن  الــى  رشــيد  علــي 
فــي  والحــرب  االســتقرار  لزعزعــة  يســعى 
ــده  ــان بتهدي ــذا الكي ــأن ه ــدا ب ــة، مؤك المنطق
ــا شــك  ــي ســيدفع ب ــي االيران ــن القوم لألم
فــي حســاباته االســتراتيجية  الخطــأ  ثمــن 

وممارســاته.
خــال  الثاثــاء  امــس  تصريحــه  وفــي 
أكــد  المســلحة  القــوات  قــادة  كبــار  اجتمــاع 
اللــواء رشــيد علــى حفــظ وتعزيــز الجهوزيــات 

للبــاد. –االمنيــة  الدفاعيــة 
المواجهــة  ضــرورة  الــى  وأشــار 
االســتراتيجية للعــدو، موجهــا الشــكر والتقديــر 
اســتراتيجية  التخــاذ  العســكريين  للقــادة 

المرجع نوري همداني: حضارة الغرب التمتلك سجال 
مقبوال في حقوق االنسان

ــك  ــرب وعدّهــا التمتل ــي حضــارة الغ ــوري همدان ــة اهلل حســين ن ــد المرجــع آي ــارس:- انتق ــران- ف طه
ــوق االنســان. ــي مجــال االهتمــام بحق ســجا حســنا ف

ــال المرجــع همدانــي، لــدى اســتقباله رئيــس  وق
علــي  المقدســة  قــم  مدينــة  فــي  القضــاء  جهــاز 
مظفــري ، ان حضــارة الغــرب اليــوم باتــت عاجــزة فــي 
االهتمــام بحقــوق االنســان ولــم تســتطع تنفيــذ مــادة 
عــدم التجــاوز علــى حقــوق اآلخريــن والتــي وردت فــي 
عهــد االمــام علــي بــن ابــي طالــب عليــه الســام الــى 

مالــك االشــتر.
ــر  ــًا ان الكثي ــم، موضح ــرآن الكري ــى الق وأشــار ال
مــن اآليــات المباركــة حّثــت علــى تنفيــذ العــدل بيــن 
ــي  ــة ف ــة البالغ ــى األهمي ــل عل ــاس مايدل اوســاط الن

هــذا المجــال.
ــك االشــتر  ــى مال ــه الســام ال ــي علي ــام عل ــد االم ــدّ عه ــم المتحــدة تع ــى ان االم ــت ال ولف
وثيقــة لحقــوق االنســان حيــث ان االمــام علــي عليــه الســام ضحــى بنفســه فــي هــذا الســبيل 
ومــن بيــن االمــور المهمــة التــي وردت فيهــا ان جميــع بنــي االنســان يولــدون أحــرارا والجميــع 

متســاوون وأخــوة واليحــق ألحــد ظلــم اآلخريــن.

2 شؤون محلية
محسني اجئي: وضع سجنائنا افضل 

قياسا بالسجناء في العالم
ــس  ــب األول لرئي ــال النائ ــارس:- ق ــران- ف طه
الســلطة القضائيــة غــام حســين محســني إجئــي: 
ان الســجن لــه قيــوده الخاصــه وان ســجنائنا فــي 
وضــع أفضــل مــن عــدة جهــات قياســا بالســجناء فــي 

العالــم .
تصريــح  فــي  إجئــي،  محســني  واوضــح 
للصحفييــن امــس الثاثــاء عــن أوضــاع ســجناء 
البــاد ومــا اثيــر حــول وفــاة بهنــام محجوبــي ان 
ــوده الخاصــة وان ســجنائنا قياســا  ــه قي الســجن ل
بالســجناء فــي العالــم فــي وضــع أفضــل مــن نــواح 
ــة  ــم وخاص ــة له ــاج والصح ــة الع ــرة، وان تكلف كثي
وملفتــة  للغايــة  مرتفعــة  بالكورونــا،  يتعلــق  فيمــا 
للنظــر، كمــا أنــه مــن حيــث معاملــة الســجناء، فــإن 
ــران يجــري  ــل اي ــكان مث ــد واليوجــد م ــا فري وضعن

فيــه التســاهل مــع الســجناء بهــذه الدرجــه.

واعظي: ال احد يشكك بفشل سياسة 
الضغوط القصوى

خالل المشاورات السياسية بين ايران وبلغاريا..

عراقجي: تنفيذ ايران لكامل التزاماتها النووية 
رهن بالغاء الحظر تماما

مرحبة بامر سماحة القائد لتوحيد الصوت لرفع الحظر..

الحكومة: قانون مجلس الشورى االسالمي تم تنفيذه بصورة كاملة وفق المصالح الوطنية

االربعاء 12رجب 1442 هـ ق 6 اسفند 1399 هـ ش، 24 شباط 2021م العدد )10616( السنة الواحدة واالربعون

اميركا باتت أمام اختبار صعب..

ربيعي: البيت االبيض يقر رسميا بانتصار شعبنا 
على الضغوط القصوى

ارتفاع الوفيات واالصابات بفيروس 
كورونا في البالد

المتحدثــة  أعلنــت  فــارس:-  طهــران- 
بأســم وزارة الصحــة والعــاج والتعليــم الطبــي 
 8330 تســجيل  عــن  الري  ســادات  ســيما 
الـــ24  خــال  وفــاة  حالــة  و91  جديــدة  إصابــة 
ســاعة الماضيــة، مشــيرة الــى تعافــي اكثــر مــن 

مليــون و358 ألــف شــخص لحــد اآلن.
الصحــة  وزارة  بأســم  المتحدثــة  قالــت 
والعــاج والتعليــم الطبــي فــي تصريــح امــس 
الثاثــاء: منــذ ظهــر األثنيــن ولغايــة امــس 
الثاثــاء تــم تســجيل 8330 إصابــة جديــدة 
بفيــروس كوفيــد- 19 وفــق معايير التشــخيص 
الــى  االصابــات  اجمالــي  ليرتفــع  النهائيــة 

مليــون و590 ألفــا و605 إصابــات مؤكــدة.
واوضحــت انــه مــن بيــن المصابيــن الجدد، 
تــم ادخــال 782 مصابــا الــى المستشــفيات 

لتلقــي العــاج.

سفيرنا في ايروان ووزير الدفاع االرميني 
يؤكدان على التعاون

طهــران- فــارس:- التقــى ســفيرنا فــي ايــروان عبــاس بدخشــان ظهــوري وزيــر الدفــاع االرمينــي 
واغارشــاك هاروطويــان، واكــدا علــى تطويــر التعــاون متعــد الجوانــب وتباحثــا بشــان احــدث التطــورات فــي 

ــة. المنطق
وافــاد موقــع الموقــع االلكترونــي الذاعــة ارمينيــا ان وزيــر الدفــاع االرمينــي اســتعرض اوضــاع بــاده بعــد 

الحــرب مــع جمهوريــة آذربيجــان.
واضــاف الموقــع: ان الجانبيــن اكــدا علــى التعــاون متعــدد الجوانــب بيــن البلديــن وتباحثــا حــول احــدث 

التطــورات فــي المنطقــة.

بتهديده لالمن القومي االيراني..

قائد مقر خاتم االنبياء: الكيان الصهيوني سيدفع ثمن الخطأ في حساباته االستراتيجية
المقاومــة النشــطة التي 
فشــل  عــن  اثمــرت 
الضغــوط  اســتراتيجية 
القصــوى للعــدو وانجــاز 
ــاورات  ــن المن ــد م العدي
علــى مــدى العــام مــن 
الجيــش  قــادة  قبــل 
والحــرس الثــوري وفقــا 
الثــورة  قائــد  الوامــر 

االســامية.   
اللــواء  وخاطــب 

رشــيد اميــركا وحلفاءهــا فــي المنطقــة قائــا: 
لزعزعــة  يســعى  الصهيونــي  الكيــان  ان 
االســتقرار بتحريضــه اميــركا علــى الحــرب 
ومقتــل الجنــود االميركييــن فــي المنطقــة.  

وأضــاف: ان الكيــان الصهيونــي بدعوتــه 
ايــران للمواجهــة الشــاملة وتهديــده لامــن 
القومــي االيرانــي ســيدفع بــا شــك ثمــن 
االســتراتيجية  حســاباته  فــي  الخطــأ 

وممارســاته.

طهران-ارنــا:- اصــدرت 
رحبــت  بيانــا  الحكومــة 
الثــورة  قائــد  بامــر  فيــه 
لتوحيــد  االســامية 
الصــوت فــي مســار رفــع 
الحظــر، معتبــرة مفاوضــات 
مــع  البــاد  وتوافقــات 
للطاقــة  الدوليــة  الوكالــة 
الذريــة بانهــا اكثــر الســبل 
كلفــة  واقلهــا  فاعليــة 
لقــرار  الكامــل  للتنفيــذ 

االســامي. الشــورى  مجلــس 
ــر  ــة بام ــت الحكوم ــه ، رحب ــان اصدرت ــي بي وف

قائــد الثــورة لتوحيــد الصــوت فــي تنفيــذ قانــون 
والتوافقــات  المفاوضــات  بــان  واكــدت  البرلمــان، 
والوكالــة  ايــران  بيــن  اليهــا  التوصــل  تــم  التــي 

الدوليــة للطاقــة الذريــة، تنطبــق تمامــا مــع دســتور 
البــاد وقوانينهــا، خاصــة مــا صــادق عليــه المجلــس 
االعلــى لامــن القومــي، وهــي تمثــل اكثــر الســبل 
ــذي  ــون ال ــام للقان ــذ الت ــة للتنفي ــا كلف ــة واقله فاعلي
صــادق عليــه مجلــس الشــورى االســامي، وفقــا 
ومســؤولي  والمتخصصيــن  الخبــراء  جميــع  الراء 

ــاد. ــي الب ــي ف ــن القوم االم
تعتبــر  بانهــا  البيــان  فــي  الحكومــة  واكــدت 
نفســها مســؤولة عــن تنفيــذ قوانيــن البــاد ومنهــا 
الحظــر  اللغــاء  االســتراتيجية  المبــادرة  قانــون 
ــه  ــح الشــعب االيرانــي المصــادق علي وصــون مصال
وقــد  االســامي  الشــورى  مجلــس  قبــل  مــن 
نفــذت جميــع االجــراءات الازمــة وحتــى اســرع 
مــن الموعــد المحــدد مــن قبــل مجلــس الشــورى 
االســامي وقامــت بابــاغ الوكالــة الدوليــة للطاقــة 

الذريــة رســميا فــي 15 شــباط/فبراير بموضــوع

البرلمان األوروبي يصفع اإلمارات بقراراته األخيرة

بايدن: وفيات كورونا في اميركا تجاوزت قتالنا في الحربين العالميتين وفيتنام
دعــا الرئيــس األمريكــي جــو بايــدن، الشــعب األمريكــي لاتحــاد كأمــة واحــدة لمواجهــة فيــروس كورونــا، 

معتبــرا تخطــي وفيــات فيــروس كورونــا فــي الواليــات المتحــدة نصــف مليــون أمــرا مفجعــا.
وقــال بايــدن، »أطلــب مــن األمريكييــن االلتــزام باإلجــراءات الوقائيــة لمواجهــة انتشــار فيــروس كورونــا. 

ســنقدم كل الدعــم لألمريكييــن لمواجهــة الجائحــة”.
وأضــاف الرئيــس األمريكــي، » عــدد الوفيــات جــراء كورونــا فــي أمريــكا فــي عــام واحــد تجــاوز عــدد قتانــا 

فــي الحربيــن العالميتيــن وحــرب فيتنام”.
وتابع الرئيس الديمقراطي، »سنحارب جائحة كورونا وسنهزمها.. أعدكم بالتخلص من الجائحة”.

وتجــاوزت الواليــات المتحــدة، أمــس االثنيــن، عامــة فارقــة رئيســية خــال مكافحتهــا للوبــاء، بعدمــا 
تخطــت حاجــز 500 ألــف وفــاة بمــرض »كوفيــد 19«، بعــد عــام تقريبــا مــن تســجيل أول ضحايــا الفيــروس فــي 

واليــة كاليفورنيــا، وأمــر الرئيــس جــو بايــدن بتنكيــس األعــام.
وسجلت الباد أكثر من 28 مليون حالة إصابة بفيروس كورونا وفقدت ما يزيد عن 500 ألف.

ــر الخارجيــة  ــاعد وزي ــا:- أكــد مس ــران -ارن طه
فــي الشــؤون السياســية عبــاس عراقجــي، بــان 
رهــن  النوويــة  اللتزاماتهــا  الكامــل  ايــران  تنفيــذ 
بعــودة أميــركا الــى االتفــاق النــووي بــا قيــد او 

شــرط وإلغــاء الحظــر تمامــا.
مــن  الثانيــة  الجولــة  خــال  حديثــه  وفــي 
المشــاورات السياســية بيــن الجمهورية االســامية 
ــى  ــا عل ــي عقــدت افتراضي ــا والت ــران وبلغاري ــي اي ف

مســتوى مســاعدي وزيــري خارجيــة البلديــن، أكــد 
عراقجــي أهميــة الحفــاظ علــى االتفــاق النــووي 
باعتبــاره انجــازا للدبلوماســية فــي العصــر الحاضــر، 
معتبــرا عــودة أميــركا دون قيــد أي او شــرط الــى 
االتفــاق النــووي وإلغــاء الحظــر تمامــا بانــه الشــرط 
االســاس لتنفيــذ ايــران الكامــل اللتزاماتهــا ضمــن 
االتفــاق النــووي وقــال: ان اجــراء ايــران فــي خفــض 
ــاق  ــون االتف ــا لمضم ــة كان مطابق ــا النووي التزاماته
النــووي وجــاء ردا علــى عــدم تنفيــذ اميــركا واوروبــا 

التزاماتهمــا.
وخــال اللقــاء االفتراضــي، بحــث عراقجــي مــع 
مســاعد وزيــر الخارجيــة البلغــاري فــي الشــؤون 
القضايــا  بشــأن  غيورغييــف،  غيــور  السياســية، 
ذات الصلــة بالعاقــات الثنائيــة والقضايــا االقليميــة 
بشــأن  التطــورات  آخــر  ضمنهــا  مــن  والدوليــة 

االتفــاق النــووي.
زيــادة  الــى  الخارجيــة  وزيــر  مســاعد  واشــار 
العــام  خــال  البلديــن  بيــن  االقتصــادي  التبــادل 
مــن جميــع  االســتفادة  الماضــي، مؤكــدا ضــرورة 
الطاقــات والفــرص المتاحــة لرفــع مســتوى التبــادل 

الجانبيــن. بيــن  االقتصــادي 

اعتمــد البرلمــان األوروبــي، قــرارا متشــددا ضــد التحالــف 
الســعودي اإلماراتــي فــي 11 شــباط/فبراير الجــاري.

وصــوت لصالــح القــرار أكثــر مــن 90 فــي المائــة مــن 
أعضــاء البرلمــان األوروبــي، الذيــن شــملوا الطيــف السياســي 
بالكامــل وعارضــه فقــط حفنــة مــن أعضــاء اليميــن المتطــرف.

ودعــا القــرار دول االتحــاد األوروبــي إلــى وقــف جميــع 
مبيعــات األســلحة إلــى الســعودية واإلمــارات دون تمييــز بيــن 

ــة”. ــة” و”الدفاعي األســلحة “الهجومي
ــوق  ــاكات حق ــة انته ــرار بإحال ــب الق ــى طال ــرة األول وللم

ــي. ــة الدول ــة الجنائي ــى المحكم ــن إل ــي اليم ــان ف اإلنس
كمــا حــث أعضــاء البرلمــان األوروبــي حكومــات االتحــاد 
األوروبــي علــى اســتخدام آليــة عقوبــات حقــوق اإلنســان 
العالميــة التــي اعتمدهــا االتحــاد األوروبــي حديًثــا الســتهداف 

المســؤولين الســعوديين واإلماراتييــن.
وذلــك علــى خلفيــة التــورط فــي جرائــم الحــرب فــي 

اليمــن، مــن خــال تجميــد األصــول وحظــر الســفر.
كمــا دعــوا إلــى تعليــق عضويــة الســعودية واإلمــارات فــي 

منظمــة األمــم المتحــدة للثقافــة والعلــوم اليونســكو بســبب 
دورهمــا فــي تدميــر التــراث الثقافــي والمعمــاري لليمــن.

البرلمــان  قبــل  مــن  مماثلــة  دعــوات  صــدرت  وقــد 
.2016 عــام  منــذ  منتظــم  بشــكل  األوروبــي 

باســم  المتحــدث  قــال  طهران-فــارس:- 
ــرت  ــد أق ــركا ق ــي ان امي ــي ربيع ــة عل الحكوم
بهزيمتهــا أمــام ايــران وهــي علــى المحــك 
حاليــا والمتوقــع منهــا تنفيــذ تعهداتهــا وفــق 

ماتطلقــه مــن اقــوال.
واضــاف ربيعــي، فــي مؤتمــره الصحفــي امــس 

ــد  ــاء، إن عهــد ممارســة الضغــوط القصــوى ق الثاث
بلــغ النهايــة بإقــرار ثاثــة مســؤولين اميركييــن 
كبــار وهــو مايوجــه رســالة الــى الجميــع مفادهــا ان 
ــران  ــى اي ــام عل ــرض االستس ــتطيع ف ــدا اليس اح

ــذه الضغــوط. به

طهران-ارنــا:- اكــد مديــر مكتــب رئيــس الجمهوريــة 
ــة  ــل سياس ــكك بفش ــد يش ــه ال اح ــي بان ــود واعظ محم
االميركيــة  االدارة  فرضتهــا  التــي  القصــوى  الضغــوط 

الســابقة ضــد الجمهوريــة االســامية االيرانيــة.
ــع التواصــل  ــى موق ــه عل ــة ل ــال واعظــي فــي مدون وق
االجتماعــي »اينســتغرام«: اليــوم ال يشــكك احــد بفشــل 
سياســة الضغــوط القصــوى )االميركيــة ضــد ايــران( وحتــى 

وزيــر الخارجيــة االميركــي اقــر بذلــك.   
واشــار الــى رعايتــه مراســم افتتــاح 6 مشــاريع 
تكنولوجيــة وبنيــة تحتيــة لبنــك »صنعــت ومعــدن« 
فــي  اكــدت  لقــد  واضــاف:  والمعــادن(  )الصناعــة 
حديثــي خــال هــذه المراســم بانــه حينمــا يتحدث 
ــم  ــع العال ــزة م ــة االســامية بع مســؤولو الجمهوري
التــي  االقتصاديــة  الحــرب  مــن  يــوم  الــف  بعــد 
ضاعــف تفشــي فيــروس كورونــا مصاعبهــا، فذلــك 
ــورة  ــد الث ــة الشــعب وقائ ــى صمــود وصاب ــود ال يع

االســامية.
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البقية على الصفحة7
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نصرنا محتم والهزيمة حليف الخصم
حسين شريعتمداري

1 ـ  إن ايقــاف التنفيــذ  الطوعــي للبروتوكــول االضافــي والــذي ســيطبق منــذ اليــوم البــد 
ــي تصــدر   ــال االســتبداد والغطرســة الت ــة حي ــرة للمقاوم ــاره  احــد المكاســب الكبي مــن اعتب

مــن اميــركا وحلفائهــا.
فمبــادرة مجلــس الشــورى  االســامي المســتلة  مــن الرؤيــة الحكيمــة لســماحة القائــد 
ولحســن الحــظ انهــا تتمتــع بانســجام الحكومــة، نمــوذج يحتــذى لتعامــل »ربــح مــن الجانبيــن« 
ــد  ــا ق ــركا واوروب ــه. فامي ــن طرفي ــا م ــح بلدن ــران، إذ ســتكون لصال ــي اي ــة االســامية ف للجمهوري
حصلتــا علــى مكاســب جمــة مــن الجمهوريــة االســامية. ومــن جانــب آخــر لــم يلتزمــا بــأي مــن 
تعهداتهمــا ! وهــذا االمــر الــذي اســتمر لخمــس ســنوات، كان إنموذجــا حقيقيــًا لمعاهــدة »خســارة 
مــن الطرفيــن« لنــا، اذ حصلــوا علــى المكاســب وفــي المقابــل ليــس لــم تلــغ العقوبــات وحســب 
ــوا علــى زيادتهــا باســتمرار فــي كل مناســبة، وفــي هــذا الجانــب ولاســف، لــم نشــهد  بــل عمل
اي رد مناســب متــزن حتــى بلــغ االمــر ان اضــاف  ترامــب الــى خطــة العمــل المشــتركة مطلبــه 
ــا  ــة، مم ــي المنطق ــا ف ــران وحضوره ــي الي ــع الصاروخ ــى التصني ــد عل ــرض تقيي ــتعائي بف االس
جعلــه ينســحب مــن االتفــاق النــووي! وهنــا ينبغــي القــول لــو اننــا احرقنــا ورقــة االتفــاق مباشــرة 
بعــد خــروج اميــركا مــن خطــة العمــل المشــتركة والــذي هــو نقــض واضــح لقــرار مجلــس االمــن 
ــة  تســير بشــكل  ــت القضي ــع لكان ــن الجمي ــام اعي ــاه ام ــد احرقن ــا ق ــو كن ــم 2231، ل االممــي المرق

مختلــف، فلــم نفعــل وكان الــذي نحــن عليــه! 
ــس  ــد شــدد باالمــس االول خــال اســتقباله رئي ــورة ق ــد الث ــره ان ســماحة قائ ــر ذك والجدي
واعضــاء مجلــس خبــراء القيــادة، شــدد علــى ضــرورة هــذا االجــراء الــذي لــم يحصــل، قائــا: »حيــن 
خرجــت اميــركا مــن خطــة العمــل المشــتركة وتماهــى االخــرون معهــا، فــان حكــم القــران هــو ان 
يكــون ردنــا بالمثــل بالخــروج عــن تعهداتنــا فيمــا قللــت بالتدريــج بعضــا منهــا، وبالطبــع فــان هــذا 

الجــزء قابــل للعــودة بالعمــل بــه اذا مــا عمــل اآلخــرون بهــا«.
واســتمرارا لتنفيــذ قانــون »المبــادرة الســتراتيجية اللغــاء الحظــر« بلغنــا اليــوم الــى نقطــة 
حساســة وهــي ايقــاف التنفيــذ الطوعــي للبروتوكــول االضافــي، فــان اميــركا واوروبــا قــد 
حشــرتا فــي منعطــف طريــق، اي مــا انتخبــاه ســيكون لنــا »ربحــًا حتميــا« وللخصــم »خســارة 
ــه مــن خطــة  ــا نأمل ــا الــى مــا كن ــو تــم الغــاء جميــع العقوبــات، فضمــن توصلن محققــة«. اذ ل
العمــل المشــتركة، فســيكون فشــا كبيــرا للخصــم، واذا لــم يتــم الغــاء العقوبــات فسنســترد 
ــول  ــذ الطوعــي للبروتوك ــاف  التنفي ــا ايق ــن اهمه ــل، وم ــا دون مقاب ــي قدمناه المكاســب الت
االضافــي. مــن هنــا فــان تعامــل )الربــح مــن الجانبيــن( هــو حليــف ايران االســامية، وســيكون 

العنــوان الائــق لهــذه الحركــة الذكيــة.
2 ـ وباالمــس إنبــرى عــدد يعتــد بــه مــن نــواب مجلــس الشــورى االســامي، وهــم 
انفســهم الذيــن اعــدوا وصادقــوا علــى ذلــك المشــروع الذكــي »المبــادرة الســتراتيجية اللغــاء 
الحظــر« وبعــد اطاعهــم علــى نــص البيــان المشــترك الصــادر ليلــة أول امــس بيــن منظمــة 
ــا  ــا لم ــه اختاف ــة، اذ وجــدوا في ــة الذري ــة للطاق ــة الدولي ــن الوكال ــة وبي ــة الوطني ــة الذري الطاق
جــاء فــي مضمــون المبــادرة الســتراتيجية اللغــاء الحظــر. وجــاء فــي االتفــاق المذكــور، وضمــن 
التاكيــد علــى ان ايــران ســتوقف مــن )23 فبرايــر الجــاري( التنفيــذ الطوعــي للبروتوكــول 
االضافــي؛ »ســتقوم ايــران خــال  3 اشــهر بتســجيل  معلومــات بعــض االنشــطة ومعــدات 

المراقبــة المحــددة فــي الملحــق وتحتفــظ بهــا عندهــا.
ــد  ــى هــذه المعلومــات وتبقــى عن ــة الوصــول ال ــن يكــون بامــكان الوكال ــرة ل خــال هــذه الفت
ايــران فقــط. فــان تــم الغــاء الحظــر فــي غضــون 3 اشــهر بصــورة كاملــة ســتقوم ايــران بوضــع هــذه 
المعلومــات تحــت تصــرف الوكالــة وفــي غيــر هــذه الحالــة ســيتم حــذف المعلومــات الــى االبــد«.
ــارة  هــذه الفقــرة مــن االتفــاق وبالرغــم مــن انــه يبــدو فــي البداهــة غيــر ضــروري، ويمكــن اث
شــبهة وجــود خلــل فــي القانــون المصــادق عليــه مــن قبــل مجلــس الشــورى حــول ايقــاف تنفيــذ 
البروتوكــول االضافــي، ولكــن فــي الجانــب العملــي ال يحــول دون تنفيــذ قــرار المجلــس، إذ 
ــى ان  ــم التشــديد عل ــد ت ــي ق ــول االضاف ــي للبروتوك ــذ الطوع ــاف التنفي ــى إيق ــاق  عل ــي االتف ف

ــة. ــون تحــت تصــرف الوكال ــات المســجلة التك المعلوم
ــن  ــوا ع ــد تخل ــا ق ــركا وحلفاءه ــم ان امي ــال اعتراضه ــوا خ ــد اعرب ــن ق ــواب المعترضي ان الن
تعهداتهــم خــال الســنوات الخمــس الماضيــة، مــن هنــا فكيــف نتوقــع ان يلتزمــوا خــال االشــهر 

الثاثــة القادمــة؟ ! وهــذه اشــكالية ال تشــوبها شــائبة.
3 ـ ومــا كان القلــق يســاور النــواب المعترضــون اال حيــن لــم شــاهدوا عــدم ادراج االتفــاق 
ــي  ــران للبروتوكــول االضاف ــذ اي ــق تنفي ــة تعلي ــة الوطني ــة الذري ــة ومنظمــة الطاق ــن الوكال بي
لثاثــة  اشــهر قادمــة وانمــا فــي اســتمرارنا بخفــض  تعهداتنــا حســب مــا جــاء فــي قانــون  
المجلــس، واذا مــا الغــت اميــركا واوروبــا خــال 3 اشــهر جميــع العقوبــات ســنعود لتعهداتنــا. 
واذا مــا اســتمروا فــي نقــض تعهداتهــم سنســتمر كذلــك فــي خفــض تعهداتنــا الــى انتهــاء 
جميعهــا ولــذا فــان الخــاف الناشــئ كان ســهل حلــه ولــم تكــن هنــاك ضــرورة لهكــذا 

ــن، فلمــاذا ؟ ! ــا المحترمي ــل نوابن اعتراضــات مــن قب
إذ وكمــا جــاء فــي بدايــات المقــال، فــان تعليــق ايــران لتنفيــذ البروتوكــول االضافــي هــو واحــد 
مــن مكاســبنا الكبيــرة فــي المقاربــة النوويــة لعقديــن خليــا، وهــذا مــا يمكــن دركــه بســهولة مــن 

تخبــط الخصــم  ومســاعيه للحــؤول دون وقــوع هــذا التعليــق.
ــورة االســامية اول امــس خــال اســتقباله اعضــاء مجلــس  ــد الث ــا وكمــا تفضــل قائ مــن هن
خبــراء القيــادة قائــا؛ »علــى مجلــس الشــورى االســامي والحكومــة حــل الخــاف فــي وجهــات 
النظــر بينهمــا وتفنيــذه بدقــة ومــن الضــروري عــدم تفاقــم هــذه المشــاكل حتــى ال تكــون هنــاك 

ازدواجيــة فــي اتخــاذ القــرارات«.
ورحــم اهلل شــهيدنا الكبيــر الحــاج قاســم ســليماني الــذي كان يؤكــد بحنكتــه المعهــودة، انــه 
اذا ســمع العــدو مــن جانبنــا صــدى لرأييــن، فانــه، اوال؛ ســيعمق االختــاف ظنــا منــه بايجــاد هــوة 
فيمــا بيننــا )وبالطبــع حــول المثــال المذكــور فــان هــذا االحتمــال يصــل الصفــر او قريبــا مــن الصغــر(.
وثانيــا؛  وفــي القضيــة التــي بيــن ايدينــا والتــي لهــا اهميــة فائقة،فانــه حيــال المكســب الكبيــر 

الــذي حصلنــاه، يلجــأ الــى تصاغــر شــأنه! و...
4 ـ وبالتالــي هنالــك عتــب اخــوي علــى النــواب المعترضيــن! وهــو ان كانــت بصمــة رئيــس 
منظمــة الطاقــة الذريــة الوطنيــة أســفل االتفــاق المذكــور، ولكــن ينبغــي ان نعلــم ان قضيــة بهــذه 
االهميــة اليمكــن اعدادهــا دون تدخــل المجلــس االعلــى لامــن القومــي. ولــذا وضمــن التاكيــد 
علــى حــق  النــواب المحترميــن فــي االعتــراض علــى مــا يرونــه خاطئــا، فــان االعتــراض العلنــي 
وبهــذه الوســعة التــي شــهدناها كان باالمــكان ان يؤطــر فــي اعتــراض مبــوب بطلــب مراجعتــه فــي 
جلســة غيــر علنيــة، ال ان يكــون المواطنــون فــي معــزل مــن االمــر! وانمــا تحســبا المــاءات العــدو 
الــذي يرقــب مــن طــرف خفــي، فيحفــي علــى هــذه الحركــة المهمــة والتــي جــاءت جــراء حنكــة 

وجهــود النــواب المحترميــن، التقزيــم والامبــاالة.


