
رئيس الجمهورية يهنئ امير الكويت بمناسبة 
اليوم الوطني لبالده

طهــران - فــارس:- بعــث رئيــس الجمهوريــة حســن روحانــي برقيــة تهنئــة الــى أميــر دولــة الكويــت 
ــول اليــوم الوطنــي للكويــت. الشــيخ نــواف األحمــد الجابــر الصبــاح بمناســبة حل

وجــاء فــي جانــب مــن برقيــة التهنئــة التــي بعثهــا الرئيــس روحانــي ألميــر دولــة الكويــت الشــيخ نــواف 
االحمــد الجابــر الصبــاح: نأمــل بــأن نشــهد المزيــد مــن التعــاون األخــوي بيــن البلديــن فــي ظــل التضامــن 

والتعاضــد والمشــتركات الدينيــة والثقافيــة والتاريخيــة العميقــة.  
ــة  ــور الصح ــت بموف ــة الكوي ــر دول ــى أمي ــنّ عل ــى أن يم ــى ال ــاري تعال ــة، الب ــس الجمهوري ــا رئي ودع

والنجــاح والســعادة لشــعب بــاده.

2 شؤون محلية

سيســتان  محافــظ  أكــد  طهران-فــارس:- 
ان بعــض   ، احمــد علــي موهبتــي  وبلوجســتان 
سيســتان  فــي  االمــن  زعزعــة  بصــدد  االعــداء 
بــأي عمــل خبيــث مــن  وبلوجســتان ويقومــون 
ــم  ــن اهدافه ــا ان م ــم، مضيف ــق اهدافه اجــل تحقي

المحافظــة. هــذه  فــي  التنميــة  عرقلــة 
ــوم الخميــس  ــه خــال اجتماعــه ي وفــي حديث
مــع زعمــاء القبائــل فــي سيســتان وبلوجســتان، 
قــال موهبتــي: ان القابعيــن وراء الحــدود ويطلقــون 
لمــاذا  المواطنيــن،  قتــل  بذريعــة  التصريحــات 
فــي  االرهابيــة  الحــوادث  فــي  الصمــت  التزمــوا 
مختلــف مناطــق المحافظــة وتفجيــر المســاجد؟

قائد الثورة: مرتضى علم الهدى من 
المفاخر العلمية في تاريخ االسالم

الثــورة  قائــد  اعتبــر  فــارس:-  طهــران- 
الســيد  الخامنئــي،  الســيد  اهلل  آيــة  االســامية 
مرتضــى علــم الهــدى مــن الشــخصيات البــارزة 
ــه  ــي الفق ــة ف ــخ االســام والمفاخــر العلمي ــي تاري ف

والتفســير. والحديــث  واالدب  والــكام 
محمــدي  محمــد  االســام  حجــة  وقــرأ 
كلبايكانــي رئيــس مكتــب قائــد الثــورة االســامية، 
ــيد  ــرى الس ــاء ذك ــر احي ــي مؤتم ــس ف ــوم الخمي ي
نــص  ه.ق(   ۴۳۶-۳۵۵( الهــدى  علــم  مرتضــى 
تصريحــات ســماحته حيــن اســتقباله المســؤولين 

المعنييــن باقامــة المؤتمــر فــي العــام 2015 .
وفــي ذلــك اللقــاء اعتبــر قائــد الثــورة االســامية، 
الســيد مرتضــى علــم الهــدى، احــد الشــخصيات 
البــارزة فــي تاريــخ االســام ومــن المفاخــر العلميــة 

فــي الفقــه والــكام واالدب والحديــث والتفســير

البحريــة  القــوة  قائــد  أكــد  فــارس:-  طهــران- 
للجيــش االدميــرال حســين خانــزادي ان تواجــد القــوة 
ــادالت  ــب مع ــة قل ــاه الدولي ــي المي ــة للجيــش ف البحري
ــى زعزعــة  ــة ال ــه الرامي ــع مخططات ــط جمي ــدو واحب الع

االمــن فيهــا لســفننا التجاريــة.
فــي  الخميــس  يــوم  خانــزادي  االدميــرال  وقــال 
تصريحــه خــال مراســم اقيمــت لتكريــم المهندســين 
النموذجييــن واول مؤتمــر للضبــاط الفنييــن فــي القــوة 
البحريــة للجيــش فــي المنطقــة االولــى لهــذه القــوة 
»االمامــة« فــي بندرعبــاس جنــوب البــاد: ان القــوة 
البحريــة بحاجــة الــى معــدات معقــدة للغايــة وان الــكادر 
التقنــي والفنــي فيهــا يقــوم بانتــاج جميــع مــا تحتاجــه 
التكنولوجيــا  احــدث  حســب  الدوليــة  الميــاه  فــي 
ــة عــن  ــوة البحري ــز الق ــا يمي ــة وان هــذا هــو م الماحي

ــش. ــوات الجي ــائر ق س
وبيّــن أن الخبــراء فــي القــوة البحريــة للجيــش 
يقومــون بانتــاج معــدات للقطــع البحريــة والغواصــات 

ومعــدات الحــرب االلكترونيــة والصواريــخ الدقيقــة.
ــوم  ــش الي ــة للجي ــوة البحري ــا: ان الق وأضــاف قائ
متواجــدة وبــكل قــوة فــي ميــاه البحــر االحمــر وتحمــي 
االرهابيــة  الجماعــات  مــن  االيرانيــة  النفــط  ناقــات 

واعظي : النضع مواقفنا الدولية على 
اساس مرضاة هذا او ذاك

طهــران- ارنــا:– اكــد رئيــس مكتــب رئاســة 
الجمهوريــة محمــود واعظــي : نحــن ال نضــع 
ــى اســاس مرضــاة  ــاد عل ــة للب ــف الدولي المواق
»المصالــح  مبــدأ  نعتمــد  بــل  ذاك،  او  هــذا 
الوطنيــة والعــزة والحكمــة والمصلحــة« فــي هــذا 

الخصــوص.
وكتــب »واعظــي« فــي مدونــة لــه علــى موقــع 
اينســتغرام: ان موضــوع االتفــاق النــووي وطبيعــة 
تعامــل ايــران مــع الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة، 
علــى  الصحفييــن  اســئلة  مقدمــة  فــي  كان 

ــوزراء.   هامــش اجتمــاع مجلــس ال
ــي هــذا الخصــوص،  ــدت ف ــد اّك واضــاف : لق
ــر  ــذ 23 فبراي ــة اوقفــت من ــان الحكومــة االيراني ب
امتثــاال  البروتوكــول االضافــي،  تنفيــذ  الحالــي 
ــرار  ــذا لق ــورة وتنفي ــد الث ــماحة قائ ــات س لتعليم
مجلــس الشــورى االســامي وردا علــى  عــدم 
وفــاء الطــرف االخــر بالتزاماتــه فــي اطــار االتفــاق 

ــووي. الن
هــذه   : الرئاســة  مكتــب  رئيــس  وصــرح 
ــؤالء؛  ــول ه ــال قب ــة الحــال ال تن ــة، بطبيع القضي
لكننــا ال نضــع المواقــف الدوليــة للبــاد علــى 
اســاس مرضــاة هــذا او ذاك، بــل نعتمــد المصالــح 
ــة والعــزة والحكمــة والمصلحــة فــي هــذا  الوطني

الخصــوص.
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القبض على ارهابي بحزام ناسف عند 
مدخل العاصمة

طهــران- ارنــا:- اعلــن رئيــس شــرطة العاصمــة طهــران العميــد حســين رحيمــي عــن القــاء القبــض علــى 
ارهابــي كان يرتــدي حزامــا ناســفا انتحاريــا عنــد احــدى مداخــل العاصمــة طهــران.

ــرطة: ان  ــة بالش ــة الخاص ــاريع االعماري ــن المش ــدد م ــاح ع ــش افتت ــى هام ــي عل ــد رحيم ــال العمي وق
المجــرم الــذي تــم القبــض عليــه قبــل عــدة ايــام كان يرتــدي حزامــا ناســفا بتحكــم آلــي وكان ينــوي القيــام 

بعمليــة ارهابيــة ولكــن تــم القبــض عليــه بفطنــة ويقضــة قــوات الشــرطة فــي مشــارف طهــران.
وأوضــح أن االرهابــي كان يحمــل ســاحا وحزامــا ناســفا ومــواد حارقــة وجهــاز تحكــم عــن بعــد ومعــدات 
أخــرى، حيــث اشــتبك رجــال الشــرطة معــه وتمكنــوا مــن اعتقالــه، فــي عمليــة شــابها القلــق والرعــب أثنــاء 

عرضــه معداتــه ومحاولتــه تفجيــر نفســه فــي أي لحظــة.
واضــاف قائــد شــرطة طهــران: ألقــى ضابــط برتبــة رائــد بنفســه بشــجاعة علــى هــذا االرهابــي، وقــام 

علــى الفــور بتفكيــك القنبلــة، وقــد تــم إحبــاط هــذه المؤامــرة األســبوع الماضــي.

نيويورك-ارنــا:- أكــد ســفير ومنــدوب الجمهوريــة 
ــي  ــم المتحــدة ف ــة االم ــدى منظم ــم ل االســامية الدائ

محافظ سيستان وبلوجستان ..

االعداء وبصدد زعزعة االمن يقومون بأي عمل خبيث من اجل تحقيق اهدافهم
*لو وقع الهجوم على قائممقامية سراوان في مكان آخر بالعالم 

لكان العديد من البشر يلقون مصرعم
*كل القتلى لم يتجاوز ثالثة اشخاص ووسائل االعالم المغرضة 

صورت الموضوع كوقوع مجزرة!
وأضــاف: أيــن يحصــل 
فــي مــكان آخــر بالعالــم 
مثــل هــذا الهجــوم علــى 
العســكرية  المقــرات 
يســمح  وال  والحكوميــة 
حتــى  بإطــاق  النظــام 
رصاصــة واحــدة؟ لــو وقــع 
الهجــوم علــى قائممقاميــة 
ســراوان فــي مــكان آخــر 
بالعالــم، لــكان العديــد مــن 
مصرعــم،  يلقــون  البشــر 

ولكــن لــم يحصــل مثــل ذلــك هنــا.
انــه فــي احــداث ســراوان  وأوضــح موهبتــي 
قتــل ثاثــة اشــخاص، اثنــان منهــم فــي باكســتان 
وواحــد فــي ايــران، ولكــن وســائل االعــام المغرضــة 
ســراوان،  فــي  مجــزرة  كأنــه  الموضــوع  صــورت 
ــروا بإيحــاءات وســائل  مشــيرا الــى ان البعــض تأث
االعــام المناوئــة وقامــوا ببعــض التحــركات، واآلن 
نحــن نمــر بأجــواء غــاب فيهــا التعقــل وســاد فيهــا 
الشــحن العاطفــي، وعلينــا ان نراقــب لئــا يدخــل 
ــدو انطاقــا مــن عواطفهــم  شــبابنا فــي لعبــة الع

الجياشــة.
وأردف: اننــا مــن المؤكــد ندافــع عــن المظلــوم، 
ــوم مــن قبــل أحــد المأموريــن، فمــن  واذا قتــل مظل
المؤكــد ســتتصدى المحكمــة لــه، ومــن جهــة اخــرى 

لــن نســكت امــام مثيــري الشــغب.
هــذا واعلــن مدعــي المحاكــم العامــة والثوريــة 
محافظــة سيســتان  مركــز  زاهــدان  مدينــة  فــي 
وبلوجســتان مهــدي شــمس آبــادي عــن استشــهاد 
خــال  اخــر  واصابــة  االمنيــة  القــوى  افــراد  احــد 

االحــداث االخيــرة فــي المحافظــة.

طهــران- فــارس:- دعــا المتحــدث باســم وزارة 
الخارجيــة، كل االطــراف فــي أرمينيــا الــى التحلــي 
بضبــط النفــس ونبــذ العنــف، مضيفــا: ان ايــران 
تراقــب بدقــة التطــورات الجاريــة فــي هــذا البلــد 

الجــار.

طهران تدعو كل األطراف في أرمينيا 
الى التحلي بضبط النفس

وفــي حديثــه تعليقــا علــى االحــداث االخيــرة 
فــي ارمينيــا، قــال ســعيد خطيــب زادة: نراقــب بدقــة 

التطــورات االخيــرة فــي هــذا البلــد.
الخميــس،  يــوم  مــن  ســابق  وقــت  وفــي 
ــش  ــي الجي ــة ف ــة االركان العام ــس هيئ ــر رئي نش
مــن  وعــدد  غاســباريان،  اونيــك  االرمينــي، 
ــه،  ــة نائب ــى إقال ــه عل ــرض في ــا اعت مســاعديه، بيان
والحكومــة. الــوزراء  رئيــس  باســتقالة  مطالبيــن 
أقــال  البيــان،  هــذا  نشــر  مــن  دقائــق  وبعــد 
رئيــس الــوزراء االرمينــي، غاســباريان مــن منصبــه، 
وكتــب فــي صفحتــه علــى فيســبوك: اعتبــر بيــان 
رئيــس االركان العامــة محاولــة لتنفيــذ انقــاب. 
ــى ســاحة  ــوا ال ــا ان ينزل ــع انصارن ــب مــن جمي اطل

الجمهوريــة. ســألقي خطابــا للشــعب قريبــا.
الــوزراء  لرئيــس  المعــارض  الحــزب  وأعلــن 
االرمينــي باشــينيان، عــن دعمــه لبيــان رئيــس 
ــر  ــه خطــوة لتغيي ــه بأن ــة االركان العامــة، ووصف هيئ

اللعبــة.

للمرة الثانية خالل شهر..

وزير الخارجية العراقي يزور طهران اليوم
طهــران- فــارس:- أفــاد موقــع “ميــدل ايســت 
نيــوز” نقــا عــن مصــدر وصفــه بواســع االطــاع فــي 
حديــث خــاص للموقــع أن وزيــر الخارجيــة العراقــي 

فــؤاد حســين ســيزور طهــران اليــوم الســبت .
العراقــي  الخارجيــة  وزيــر  أن  المصــدر  وقــال 
ســيزور طهــران اليــوم فــي ثانــي زيــارة لــه فــي 
الشــهر الحالــي حيــث زار إيــران مطلــع شــهر فبرايــر 

/ شــباط.

ولــم يفصــح المصــدر عــن جــدول أعمــال فــؤاد 
المســؤولين  مــع  محادثاتــه  ومضمــون  حســين 

اإليرانييــن.
 / فبرايــر  مطلــع  زيارتــه  فــي  حســين  والتقــى 
والرئيــس  ظريــف  جــواد  محمــد  بنظيــره  شــباط 
ــى  ــس األعل ــن المجل ــي وأمي ــي حســن روحان اإليران
لألمــن القومــي اإليرانــي علــي شــمخاني فضــا عــن 

آخريــن. مســؤولين 

مؤكدا على قلب معادالتهم..

قائد سالح البحر للجيش: تواجدنا في المياه الدولية 
احبط مخططات العدو

بحيــث ترافقهــا حتــى العبــور مــن مضيــق بــاب المندب.
وأشــار قائــد القــوة البحريــة للجيــش الــى ان تواجد 
ــة  ــاه الدولي ــي المي ــش ف ــة للجي ــوة البحري ــات الق قطع
قلــب معــادالت العــدو وقــال: لقــد اراد العــدو فــي مرحلــة 
اولــى اغــاق الموانــئ امامنــا وفــي مرحلــة ثانيــة جعــل 
ــا  ــة وناقاتن ــة لســفننا التجاري ــر آمن ــة غي ــاه الدولي المي
النفطيــة لكــن تواجــد قوتنــا البحريــة بمعداتهــا وقواتهــا 
جميــع  احبــط  قــد  المناســب  الوقــت  وفــي  بحــزم 

ــدو. مخططــات الع

نائب لبناني سابق إحياء »داعش« يمثل هدفا استراتيجيا وورقة رابحة ألميركا
كشــف النائــب اللبنانــي الســابق ناصــر قنديــل عــن ســعي مكشــوف يتــورط أميــركا وحلفائهــا الحيــاء 

تنظيــم “ داعــش” االجرامــي فــي ســوريا والعــراق كمبــرر للبقــاء.
وقــال قنديــل فــي تصريــح لـ/المعلومــة/، إن “إحيــاء داعــش تمثــل هدفــا اســتراتيجيا وورقــة رابحــه بيــد األمريكــي”، 

مبينــا أن “التموضــع األمريكــي الجديــد ســيفتح البــاب لخطــط التســويات لكــن الطريــق ســيكون متعرجــا”.
وأضــاف أن “االنتشــار العســكري األمريكــي فــي ســوريا والعــراق وربطــه بملفــات محاربــة اإلرهــاب فــي 

ظــل ســعي مكشــوف يتــورط األمريكيــون وحلفاؤهــم فيــه الحيــاء تنظيــم داعــش كمبــرر للبقــاء”.
وأشــار قنديــل إلــى أن “المشــروع األمريكــي الكبيــر يهــدف العــادة إحيــاء وتفعيــل التنظيــم اإلرهابــي فــي المنطقــة 

وصــوال إلــى إعــان محاربــة اإلرهــاب كذريعــة للســيطرة علــى أجــزاء واســعة مــن األراضــي الســورية العراقيــة”.
ــدول  ــض ال ــت ســابق، بع ــي وق ــم ف ــادي قبيســي اته ــي ه ــل السياســي اللبنان ــب والمحل وكان الكات
بالعمــل علــى إعــادة داعــش مــرة أخــرى إلــى العــراق وســوريا ، مضيفــا أن عــودة داعــش كمــا فــي الســابق 

بــات ضربــا مــن الخيــال. 

ــع لســنوات  ــرض العســكري للموق ــت إســرائيل الغ أخف
ــا  ــي له ــف الرئيس ــة، الحلي ــدة األميركي ــات المتح ــن الوالي ع

ــع نســيج ــه مصن ــى أن ــه عل ــا أشــارت إلي ــى أنه اآلن، حت
ــة عــن صــور  ــرس األميركي ــة أسوشــيتد ب كشــفت وكال
أقمــار صناعيــة قالــت إنهــا تظهــر -علــى مــا يبــدو- أكبــر 
ــة إســرائيلية  ــذ عقــود فــي منشــأة نووي مشــروع إنشــائي من
ســرية، ضمــن برنامــج األســلحة النوويــة غيــر المعلــن عنــه.
ــم  ــرة بحج ــر حف ــور تظه ــى أن الص ــة إل ــارت الوكال وأش
ملعــب كــرة قــدم تشــير إلــى احتمــال أن يكــون البنــاء مكونــا 
ــار  ــد أمت ــى بع ــع عل ــاء يق ــات، وأضافــت أن البن مــن عــدة طبق
مــن مفاعــل نــووي قديــم فــي صحــراء النقــب، قــرب مدينــة 

ــا. ديمون
نــووي  إنشــائي  مشــروع  أكبــر  المنشــأة  هــذه  وتعــد 
ــا  ــت األرض عمره ــرات تح ــن لمختب ــي موط ــرائيل، وه إلس
ــل  ــان المفاع ــى معالجــة قضب ــل عل ــن، وتعم ــن الزم ــود م عق
المســتهلكة للحصــول علــى البلوتونيــوم المســتخدم فــي 

صنــع األســلحة لبرنامــج القنبلــة النوويــة اإلســرائيلي.

تخت روانجي: ال حاجة للتفاوض لعودة اميركا 
الى التزاماتها في االتفاق النووي

نيويــورك مجيــد تخــت روانجــي بــأن ال حاجــة للتفاوض 
لعــودة اميــركا الــى التزاماتهــا فــي اطــار االتفــاق النــووي.
وقــال تخــت روانجــي فــي تصريــح: ان اجــراءات 
الحظــر يجــب ان ترفــع لغايــة 3 اشــهر القادمــة وفــي هــذه 

ــة فــان ايــران ســتعمل وفقــا اللتزاماتهــا. الحال
واضــاف قائــا: ان االجــراءات التــي اتخذتهــا ايــران 
تعتبــر  ال  النــووي  االتفــاق  مــن  اميــركا  خــروج  بعــد 

للتوتــر. تصعيــدا 
وكانــت اميــركا قــد خرجــت مــن االتفــاق النــووي 
ــن  ــا للقواني ــي اجــراء احــادي الجانــب وخاف عــام 2018 ف
الدوليــة ومــن ثــم فرضــت اشــد ارهــاب اقتصــادي علــى 

ــي. ــعب االيران الش
باالتفــاق  الكامــل  ايــران  التــزام  رغــم  ذلــك  جــاء 
ــة  ــة الدولي ــل الوكال ــن قب ــده م ــم تاكي ــذي ت ــووي وال الن
للطاقــة الذريــة فــي تقاريرهــا الـــ 15 التــي اصدرتهــا بهــذا 
الصــدد، كمــا ان ايــران التزمــت بعــد خــروج اميــركا مــن 

ــام. ــرة ع ــا لفت ــل تعهداته ــاق بكام االتف
التعويــض  فــي  اوروبــا  فاعليــة  عــدم  اثــر  انــه  اال 
عــن خــروج اميــركا واعــادة الحظــر االميركــي بــادرت 
ــن  ــادة 36 م ــار الم ــي اط ــى اتخــاذ 5 خطــوات ف ــران ال اي
ــود  ــزام بالقي ــض االلت ــا بخف ــت فيه ــووي قام ــاق الن االتف
مجلــس  اصــدار  بعــد  ثــم  ومــن  عليهــا  المفروضــة 
الشــورى االســامي قانــون المبــادرة اللغــاء الحظــر تــم 
رفــع نســبة تخصيــب اليورانيــوم الــى 20 بالمائــة ووقــف 

االضافــي. البروتوكــول  تنفيــذ 

بصوراألقمار الصناعية.. الكشف عن أكبر منشأة نووية إسرائيلية
يــزال  ال  البنــاء  هــذا  ســبب  فــإن  الوكالــة،  وحســب 
ــى األســئلة  ــة اإلســرائيلية عل ــرد الحكوم ــم ت ــر واضــح، ول غي
الموجهــة مــن قبــل وكالــة أسوشــيتد بــرس حــول نوعيــة 

المنشــأة. داخــل هــذه  الممارســة  األعمــال 

البقية على الصفحة7

البقية على الصفحة7

البقية على الصفحة7

بهمة علمائنا الشباب..

وزير الصحة: انتاج اللقاح االيراني لمعالجة 
كورونا في الربيع القادم

طهــران - كيهــان العربــي:- اعلــن وزيــر الصحــة الدكتــور ســعيد نمكــي، ان الجمهوريــة االســامية فــي 
ايــران ســتصبح أحــد مصنعــي ومصــدري لقــاح كورونــا فــي الربيــع القــادم.

ــروس  ــن الفي ــم م ــي تحــت الســيطرة، بالرغ ــة، ان الوضــع الحال ــس الجمع ــي أم ــر نمك واوضــح الوزي
ــا 100  ــع أنحــاء البــاد اجتزن ــال: فــي جمي ــازل، وق ــة فــي المن ــزي، حيــث يجــري رصــد حــاالت االصاب اإلنجلي
ألــف فحــص يوميًــا ، بينمــا فــي الماضــي كان عــدد الفحوصــات اليوميــة 12 ألًفــا وانتشــر تشــخيص حــاالت 

ــا. االصابــة ونأمــل فــي تحييــد هــذه الموجــة أيضً
واشــار وزيــر الصحــة والعــاج والتعليــم الطبــي، تزامنــا مــع ذكــرى والدة أميــر المؤمنيــن االمــام علــي )ع(، 
تــم البــدء بتطعيــم لقــاح كورونــا  فــي دار رعايــة المســنين جنــوب طهــران، وقــال: نســتمر فــي التطعيــم 
باللقاحــات المســتوردة مــع الفئــات الضعيفــة، وفــي الربيــع المقبــل ســتصبح ايــران احــدى الــدول المنتجــة 

والمصــدرة للقــاح.

انطباعات على مدونتي !
حسين شريعتمداري

قوبــل المقــال الــذي دونتــه اول امــس والمعنــون »نصرنــا محتــم والهزيمــة حليــف الخصــم« 
الــذي تنــاول االجــراء  الباعــث علــى االفتخــار لمجلــس الشــورى االســامي باالعــداد والمصادقــة 
علــى المبــادرة الســتراتيجية اللغــاء الحظــر، وخطوتهــا االولــى بايقــاف التنفيــذ الطوعــي  للبروتوكــول 
ــز لوســائل االعــام  ــران االســامية، بصــدى واســع ومتمي ــر مكتســبات اي ــن اكب ــي، كواحــدة م االضاف

ــن غــض النظــر. ــات بشــيء م ــة اتجاه ــذه االصــداء  ثاث ــن تقســيم ه فيمك
االول؛ االعــام االجنبــي مثــل؛ دويتشــه  فيلــه، وبــي بــي ســي، وصــوت اميــركا، ويــورو نيــوز، وعــدة 
قنــوات عربيــة و... فهــذا االعــام كعادتــه قــد حــول امانيــه التــي ذهبــت ادراج الريــاح الــى خبــر بعــد ان 

تعامــل معــه باقتطــاع وتحريــف، فاســتلوا منــه تأويــل التضــارب فــي صفــوف انصــار الثــورة!..
فخلــق االكاذيــب هــو المهمــة المعنونــة لوســائل االعــام هــذه، ومــن الطبيعــي ان ال شــأن 

لنــا بمــا تدعيــه!
الثانــي؛ بعــض المواقــع ووســائل  االعــام التــي تدعــي دعمهــا لاصاحــات فهــي كذلــك بتحريــف 
واقتطــاع المقــال المشــار اليــه قــد عبــرت عــن حقدهــا علــى المجلــس الحــادي عشــر ومخاضاتــه 
الشــعبية الثوريــة، فانبــرت بعناويــن وعبــارات مثــل »المجلــس الحــادي عشــر يتعــرض لغمــز فــان«، 
»رئيــس مؤسســة كيهــان يعــارض النــواب حــول اتفــاق  الوكالــة ومنظمــة الطاقــة الذريــة« و... فبهــذه 
ــر عــن الســبب  ــد عب ــات وأســلوب مبتــدئ ق ــر إلتف ــق ومــن غي العناويــن  ســعت للهيجــاء. هــذا الفري

االســاس ال متعاضــه لمــا اوردتــه فــي مقالــي.
علــى ســبيل المثــال انــه لمــاذا عبــرت عــن مقاربــة نوويــة لثمــان ســنوات خاضتهــا الحكومــة 
بمعاهــدة »خســارة مــن الجانبيــن« لبلدنــا. ولمــاذا كتبــت؛ ان خطــة العمــل المشــتركة ليســت لــم تــؤد  
الــى إلغــاء  العقوبــات وحســب بــل زادت عليهــا ولــم قلــت لــو اننــا بعــد خــروج ترامــب مــن خطــة العمــل 
المشــتركة عمدنــا الــى حــرق ورقــة االتفــاق امــام اعيــن الجميــع، لكانــت النتائــج غيــر مــا نحــن عليــه 

اليــوم، فلــم نفعــل وحصــل الــذي حصــل!...
وال نتوقع من هذا الفريق غير هذا االنطباع.

فاولئــك  الذيــن يحرفــون التوجيهــات البيّنــة لســماحة االمــام )ره( كيــف ال يقومــون بتحريــف  
ــه؟! ــال كتبت مق

الثالــث؛ وفــي هــذا االتجــاه العديــد مــن نــواب مجلــس الشــورى االســامي الثورييــن والملتزميــن. 
فتضمنتهــم مقالتــي، فهــؤالء  النــواب المعترضــون  هــم انفســهم الذيــن اعــدوا وبإلهــام مــن رؤيــة 
ســماحة قائــد الثــورة الحكيمــة، فصادقــوا علــى مشــروع قانــون »المبــادرة الســتراتيجية اللغــاء الحظــر«، 
فــي تاكيــد علــى ان مشــروعهم قــد حــول الجــدل  النــووي مــن معاهــدة ذات بعديــن خاســرين لبلدنــا  

الــى اتفــاق كا جانبيــه ربــح )وهــو تاييــد حاســم لهــذا االجــراء(.
ــة، يتضــارب  ــة الوطني ــة الذري ــة ومنظمــة الطاق ــاق الوكال ــروا اتف ــن اعتب ــواب المحترمي فبعــض  الن
ومضمــون مشــروع قانــون »المبــادرة الســتراتيجية اللغــاء الحظــر«، معتبريــن قيــد »تســجيل معلومــات 
بعــض االنشــطة خــال 3 أشــهر دون ان توضــع تحــت تصــرف الوكالــة« بمثابــة اعطــاء فرصــة للعــدو 

التخلــص مــن التداعيــات التــي ســتواجههم جــراء ايقــاف  تنفيــذ البروتوكــول االضافــي.
وضمــن االشــارة الــى هــذه المســالة قلــت بــان تضميــن االنتظــار  لثاثــة اشــهر لــم يكــن ضروريــا، 
والتاكيــد علــى ان هــذا القلــق  الــذي ســاور نــواب مجلــس الشــورى هــو حــق طبيعــي للنــواب 
المعترضيــن. اذ قلــت؛ »فــي االتفــاق المشــار إليــه فــان تنفيــذ البروتوكــول االضافــي لــم يرحــل لثاثــة 
اشــهر وان تطبيــق هــذا المقطــع مــن قانــون المجلــس ال يعتمــد علــى عــودة الخصــم الــى تعهداتــه، 
وانمــا اســتمرارنا بخفــض تعهداتنــا حســب مــا جــاء فــي قــرار المجلــس، واذا مــا الغــت اميــركا واوروبــا 
خــال 3 اشــهرجميع العقوبــات ســنعود لتعهداتنــا، واذا مــا اســتمروا فــي نقــض تعهداتهــم سنســتمر 

كذلــك فــي خفــض تعهداتنــا  الــى انتهــاء جميعهــا«.
فكمــا هــو واضــح فانــه فــي مقــال صحيفــة كيهــان تمــت مراعــاة قلــق  النــواب المحترميــن 
جــراء شــعورهم بالمســؤولية هــذا اوال، وثانيــا؛ والتطــرق الــى اجــراء النــواب فــي اعــداد 
ــر  ــب كبي ــي كمكس ــول االضاف ــذ البروتوك ــاف تنفي ــيما ايق ــروع الس ــى المش ــة عل والمصادق
ــا؛  ــق، وثالث ــح مطل ــى رب ــة  ال ــارة مطلق ــن خس ــووي م ــدل الن ــار الج ــر مس ــى تغيي ــؤدي ال ي
تســليط الضــوء علــى مــا يقلــق النــواب بحصــول  تغييــر فــي تطبيــق المــادة  المعنيــة فــي 

مشــروع المجلــس اي االيقــاف الطوعــي لتنفيــذ  البروتوكــول االضافــي.
ــنرجئ  ــور، فس ــاق  المذك ــع االتف ــي م ــن القوم ــى  لام ــس االعل ــاة المجل ــى مماه ــا االشــارة ال ام

ــت آخــر. ــى وق ــا ال الخــوض فيه
ــذي  ــاف ال ــه(؛ »ان االخت ــا كتبت ــص م ــن ن ــا زال )مســتا م ــذي كان وم ــي ال ــر مقال ــى جوه ويبق
حصــل كان ســهل الحــل، وباالعتــذار مــن النــواب المحترميــن فــي المجلــس  لــم تكــن هنــاك ضــرورة 
لتضخيــم االمــر، ولمــاذا ؟! اذ وكمــا جــاء فــي صــدر المقــال فــان تريــث ايــران فــي تنفيــذ  البروتوكــول 
ــه   ــن درك ــا يمك ــذا م ــا وه ــن خلي ــة لعقدي ــا النووي ــي مقاربتن ــرة ف ــي  كان أحــد المكاســب الكبي االضاف
بســهولة مــن خــال  تخبــط الخصــم ومحاوالتــه اليائســة للحــؤول دون هــذا االمــر. مــن هنــا يمكــن 
درك تاكيــد ســماحة القائــد لــدى  اســتقباله رئيــس واعضــاء مجلــس خبــراء القيــادة علــى »ضــرورة حــل 
ــة وعــدم  ــة، وتنفيذهــا بدق ــع الحكوم ــات النظــر م ــي وجه ــات ف ــس الشــورى االســامي االختاف مجل
تفاقــم هــذه المشــاكل حتــى ال تكــون هنــاك ازدواجيــة فــي اتخــاذ القــرارات«. كمــا واشــرنا الــى؛ »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«.
ــى  ــت عل ــي الســابق ومازل ــة مقال ــي لكتاب ــذي دفعن ــع ال ــة هــي الداف ــى القضي ــة بتحــرق ال ان رؤي

ــي نفســها. رؤيت


