
وزير خارجية المانيا: مجلس االمن 
الدولي قد يجمد مهامه

»هايكــو  المانيــا  خارجيــة  وزيــر  اعلــن 
مــاس«، بــان مجلــس االمــن التابــع لالمــم 
ــه.  ــام عمل ــد مه ــى تجمي المتحــدة يوشــك عل
ففــي الوقــت الــذي لــم يبــق ســوى شــهر 
علــى رئاســة المانيــا لمجلــس االمــن الدولــي، 
مجلــس  وظائــف  انهيــار  الــى  اشــارة  وفــي 
االمــن، فقــد قــال »هايكــو مــاس«؛ »ان هــذا 
الشــؤون  فــي  لــم يصــل، حتــى  المجلــس 
وانتشــار  الســورية،  الحــرب  مثــل  المهمــة 
مشــترك  موقــف  الــى  كورونــا،  جائحــة 
والســبب يكمــن فــي الســجال المحتــدم بيــن 

الدائميــن. اعضائــه 
واضــاف وزيــر الخارجيــة االلمانــي: ان هــذه 
ــى  ــى ان مجلــس االمــن عل ــل عل ــة تدل االمثل

اعتــاب االنهيــار.
وشــدد »هايكــو مــاس« علــى ان صمــت 
مجلــس االمــن فــي ذروة انتشــار وبــاء كورونــا، 
مســاعينا  نعيــد  ان  ونحــاول  مقبــول.  غيــر 

المشــتركة لمواجهــة هــذا الوبــاء.

االحد المقبل ..استخدام الكمامات في االماكن 
العامة سيكون الزاميا

 - : س ر فــا - ن ا طهر
صحــي  مســؤول  اعلــن 
الكمامــات  اســتخدام  ان 
االماكــن  فــي  الطبيــة 
الزاميــا  ســيكون  العامــة 
االحــد  يــوم  مــن  ابتــداء 
يوليو/تمــوز   5 المقبــل 

ري. لجــا ا
رئيــس  نائــب  وقــال 
للعلــوم  مشــهد  جامعــة 
الطبيــة، كاظــم فرهمنــد: 

نظــرا الــى بــدء الموجــة الثانيــة مــن تفشــي فيــروس كورونــا وبســبب رفــع القيــود، ندعــو المواطنيــن الــى 
االســتمرار فــي االلتــزام بالتباعــد االجتماعــي، وكذلــك مــن يــوم 5 تمــوز/ يوليــو الجــاري، ســيكون اســتخدام 
ــه وصحــة  ــم بصحت ــدي الكمامــة يعنــي يهت ــذي يرت ــا، والشــخص ال الكمامــات فــي األماكــن العامــة إلزامي

اآلخريــن، وســيطلب مــن الجميــع اســتخدامها.
وتابــع قائــال: ســيتم اســتخدام الكمامــات فــي جميــع المهــن، وخاصــة تلــك التــي تتطلــب طهــي الطعــام 
وبيــع المــواد الغذائيــة، وبالنســبة لنــا ليــس هنــاك أكثــر أهميــة مــن صحــة المواطنيــن، وســيتم التعامــل 

بحــزم مــع أي شــخص يهــدد صحــة اآلخريــن عــن قصــد أو غيــر قصــد.
واوضــح فرهمنــد، ان اســتخدام الكمامــات فــي األماكــن العامــة والمســاحات المغطــاة يقلــل مــن انتشــار 
ــي انحــاء  ــا ف ــروس كورون ــع انتشــار في ــة لمن ــات الطبي ــع الجه ــاون م ــى التع ــن ال ــا المواطني ــدوى، داعي الع

البــالد.
واشــار  الــى ان مفتشــي الصحــة البيئيــة والمهنيــة ســيقومون بجــوالت تفتيشــية للتحقــق مــن اجــراء 

القواعــد الصحيــة ورصــد أي خروقــات فــي هــذا المجــال.

رضائي: مقارعة ايران الميركا حضارية وعلمية
طهران-فــارس:- أكــد 
أميــن مجمــع تشــخيص 
ــن  ــام محس ــة النظ مصلح
مقارعــة  ان  رضائــي، 
االســالمية  الجمهوريــة 
المتحــدة  للواليــات 
مقارعــة  هــي  االميركيــة 

وعلميــة. حضاريــة 
االجتمــاع  وفــي 
للمؤتمــر  التنســيقي 
افــول  حــول  الوطنــي 

أميــركا امــس االربعــاء، قــال رضائــي: بعــد انهيــار المعســكر الشــرقي ســابقا أو النظــام الشــيوعي الســوفيتي، 
كانــت الثــورة اإلســالمية فــي ايــران هــي النظــام الوحيــد الــذي وضــع قضيــة مقارعــة الواليــات المتحــدة علــى 
اميــركا. فــي  التطــورات  تجــاه  مباليــن  غيــر  نكــون  أن  يمكننــا  ال  اليــوم  وحتــى  أعمالهــا،  جــدول 
واضــاف: ان مقارعــة الجمهوريــة االســالمية الميــركا هــي مقارعــة حضاريــة وعلميــة، ولدينــا دافــع وهــدف 
لذلــك، ونتطلــع أيضــا الــى تعزيــز المصالــح الوطنيــة، ونحــاول اتخــاذ خطــوة إلــى األمــام لتحقيــق هــذه 

المصالــح مــن خــالل عقــد مؤتمــر حــول افــول الواليــات المتحــدة.
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طهران-فــارس:- وصــف ســفيرنا لــدى االتحــاد 
دهقانــي،  حســين  غــالم  وبلجيــكا  االوروبــي 
لالرهــاب  المركــزي  البنــك  بانهــا  الســعودية 

المنطقــة. فــي  للتطــرف  الرئيســي  والراعــي 
وخــالل مشــاركته فــي مؤتمــر بروكســل الرابــع 
حــول مســتقبل ســوريا والمنطقــة، فنــد الســفير 
ــة النظــام الســعودي،  ــر خارجي دهقانــي مزاعــم وزي
تعتبــر  الــذي  الســعودية  خارجيــة  وزيــر  وقــال: 
والراعــي  لإلرهــاب  المركــزي  البنــك  حكومتــه 
ــا، وفــي  ــة وخارجه ــي المنطق الرئيســي للتطــرف ف
محاولــة منــه للهــروب مــن االتهامــات التــي تواجههــا 
الســعودية بســبب جرائمهــا فــي ســوريا، لجــأ الــى 

ــران. ــد اي ــات ض ــه اتهام توجي
إيــران  أن  الجميــع  يعلــم  دهقانــي:  واضــاف 
كانــت فــي العقــد الماضــي فــي طليعــة محاربــة 
داعــش واإلرهــاب التكفيــري فــي ســوريا والمنطقــة.
وفــي إشــارة إلــى انتشــار كورونــا ، قــال ســفيرنا 
لــدى االتحــاد األوروبــي: يتحمــل المجتمــع الدولــي 

خالل مؤتمر بروكسل حول مستقبل سوريا..

طهران تصف الرياض بالبنك المركزي لالرهاب والراعي الرئيسي للتطرف
ــة تجــاه  مســؤولية مضاعف

الشــعب الســوري.
ومضــى قائــال: ترحــب 
االســالمية  الجمهوريــة 
بجميــع التدابيــر المتخــذة 
معانــاة  مــن  للتخفيــف 
كمــا  الســوري،  الشــعب 
وتدعــم  ايــران  ترحــب 
دعــوة األميــن العــام لألمــم 
وقــف  الــى  المتحــدة 
النــار  إلطــالق  عالمــي 

بشــكل عــام، والــى وقــف األعمــال العدائيــة فــي 
خــاص. بشــكل  ســوريا 

فــي  ايــران  الــى مســاعي  دهقانــي  وتطــرق 
هــذا المجــال خــالل العقــد االخيــر، وقــال: بذلــت 
ال  جهودهــا  االيرانيــة  االســالمية  الجمهوريــة 
ــة االحتياجــات  ــا، لتلبي ســيما خــالل انتشــار كورون
معاناتــه،  وتقليــل  الســوري  للشــعب  اإلنســانية 

بذلــك. القيــام  وســتواصل 
واســتهجن دهقانــي اجــراءات الحظــر االميركية 
الالقانونيــة واالحاديــة ضــد ســوريا واكــد ان ان هــذا 
ــا وســبب  ــاق مســار مكافحــة كورون ــد اع الحظــر ق

ضغوطــا علــى المواطنيــن العادييــن.

واشــار دهقانــي فــي هــذا الخصوص الــى قانون 
علــى ســوريا،  الحظــر  لفــرض  االميركــي  قيصــر 
واعتبــره يتنافــى مــع القوانيــن الدوليــة والمبــادئ 
االساســية االخالقيــة واالنســانية، مضيفــا: النتيجــة 
الوحيــدة لهــذا الحظــر هــي تفاقــم معانــاة الشــعب 

الســوري.
ــرض  ــدى بروكســل ان ف ــران ل ــد ســفير اي واك
الحظــر علــى ســوريا هــو بمثابــة ارهــاب اقتصــادي 

ــاء. ــد مــن األبري ــاة العدي ســيدمر حي
واختتــم دهقانــي قائــال: يعتمــد أي نجــاح فــي 
العمليــة السياســية علــى احتــرام ســيادة ســوريا 
األجنبيــة  القــوات  وانســحاب  اراضيهــا  ووحــدة 
الموجــودة بشــكل غيــر قانونــي فــي هــذا البلــد.

مستقبال سفيرنا الجديد..

الرئيس النمساوي يرحب بتوطيد العالقات مع ايران
طهران-فــارس:- أعــرب رئيــس النمســا فــان 
در بلــن عــن ترحيــب بــالده بتوطيــد العالقــات 

مــع الجمهوريــة االســالمية.
وأشــار فــان در بلــن، لــدى اســتقباله ســفيرنا 
الجديــد لــدى فيينــا عبــاس باقربــور اردكانــي 
نظيــره  زيــارة  الــى   ، اعتمــاده  أوراق  وتســلمه 
ــي عــام  ــا ف ــى فيين ــي ال ــي حســن روحان االيران
ــان/  ــي نيس ــة بينهمــا ف 2018 والمكالمــة الهاتفي
ابريــل الماضــي، معربــًا عــن ترحيبــه بتوطيــد 

العالقــات بيــن البلديــن.
اللقــاء،  خــالل  النمســا،  رئيــس  وأكــد 

اســتعداده لدعــم تمتيــن االواصــر مــع ايــران.
مــن جهتــه أبلــغ اردكانــي رســالة صداقــة 
بعثهــا الرئيــس روحانــي الــى نظيره النمســاوي، 
معربــًا عــن اســتعداد طهــران لتوطيــد العالقــات 
النمســا علــى جميــع الصعــد السياســية  مــع 
علــى  واالجتماعيــة  والثقافيــة  واالقتصاديــة 
اســاس العالقــات التاريخيــة بيــن البلديــن. 

كان  اردكانــي  باقربــور  ان  الــى  ويشــار 
مســاعد  منهــا  عديــدة  بمســؤوليات  يضطلــع 
وزيــر الخارجيــة وســفير ومســاعد منــدوب ايــران 
الدائــم فــي المقــر االوروبــي لالمــم المتحــدة 

بجنيــف.

جديــدة  تقليعــة  العربــي:  طهران/كيهــان 
بــن  »محمــد  الســعودي  العهــد  ولــي  يبتدعهــا 
ســلمان«، فــي اجــراء يســمح ببيــع المشــروبات 

الوحــي! مهبــط  ارض  فــي  الكحوليــة 
ســلمان  ابــن  تولــى  حيــن   2015 عــام  فمنــذ 
منصــب واليــة العهــد، هــدف الــى اجــراء مجموعــة 
مــن االجــراءات اســماها باالصالحــات وهــي فــي 
الحقيقــة محــاوالت لفــرض العلمانيــة علــى الحكــم 
و تحديــث المجتمــع الســعودي حســب رؤيــة 2030. 
فكانــت مســابقات ورد الشــد، والحفــالت المختلطــة 
مــدن  مختلــف  فــي  اجانــب  مطربيــن  بحضــور 
ــة المصارعــة الحــرة بإرتــداء  المملكــة، واقامــة بطول
ــك افســاح المجــال  ــة فاضحــة، وكذل البســة رياضي

للســياح للحضــور بشــكل واســع.
واخيــرا وليــس آخــرا تــم طــرح اســتطالع اجــراه 

محمد بن سلمان يسمح ببيع المشروبات الكحولية في مهبط الوحي!
للجيــش  العــام  القائــد  قــال  طهران-العالــم:- 
ــاء زيارتــه لموقــع  ــوي، أثن ــم موس ــواء عبدالرحي الل
رادار الشــهيد نــادري فــي اردبيــل، ان منظومــات 
وتوفــر  الشــباب  علــى  تعتمــد  الجــوي  الدفــاع 
وال  الداخليــة،  قدراتهــا  باســتخدام  احتياجاتهــا 

الخــارج. علــى  تعتمــد 
وبحســب العالقــات العامــة للجيــش امــس 
األربعــاء، قــام اللــواء موســوي بزيــارة لموقــع رادار 
لتفقــد  أردبيــل  محافظــة  فــي  نــادري"  "الشــهيد 

منطقــة الدفــاع الجــوي شــمال غربــي البــالد.
االســتراتيجية  األهميــة  إلــى  إشــارة  وفــي 
لمنظومــات الــرادار فــي مراقبــة ســماء البــالد، قــال: 
إن اســتخدام الــرادارات المحليــة يعــد اليــوم نقطــة 
ــران  ــاع الجــوي للبــالد وســماء إي ــوة لشــبكة الدف ق
ــوي  ــاع الج ــر الدف ــة عناص ــم مراقب ــالمية، ويت اإلس

ــدار الســاعة. ــى م عل
الدفــاع  أن  للجيــش:  العــام  القائــد  وأضــاف 
ويســتخدم  الشــباب  علــى  يعتمــد  الجــوي 

اللواء موسوي: الدفاع الجوي االيراني 
ال يعتمد على الخارج

القــدرات الداخليــة فــي مجــاالت الصواريــخ والــرادار 
أن  كمــا   ، واالســتطالع  والمعلومــات  واالتصــاالت 
ــالد،  ــي الب ــة الســماء ف ــة بمراقب المجــاالت المتعلق
تســد احتياجاتهــا مــن الداخــل وال تعتمــد علــى دول 

أجنبيــة .
ــع  ــي موق ــة ف ــام المختلف ــه لألقس ــاء زيارت وأثن
االســتعداد  مــدى  وتقييــم  بدراســة  قــام  الــرادار، 

فيــه. المتمركــزة  للقــوات  والعمالنــي  القتالــي 
واعــرب اللــواء موســوي عــن ارتياحــه للمراقبــة 
ــال:  ــرادار هــذه وق ــي لمنصــة ال واالســتعداد العمالن
أن الدفــاع الجــوي هــو خــط الدفــاع األمامــي، ومــن 
ــدرة  ــين الق ــكان لتحس ــدر اإلم ــل ق ــروري العم الض
مــن  المهــم  الجــزء  لهــذا  القتالــي  واالســتعداد 

القــوات المســلحة.

السعوديون يهرعون لشراء السلع قبيل زيادة كبيرة في الضرائب

برلمانية: تمتين االواصر مع بلدان الجوار 
من متطلبات ظروف الحظر

طهران-فــارس:- اعتبــر ســفيرنا فــي باريــس بهــرام 
قاســمي، المشــروع الصهيونــي لضــم الضفــة الغربيــة بانــه 
ياتــي اســتمرارا لسياســات االحتــالل والعــدوان واالطمــاع 
ــم  ــاق االم ــام لميث ــى اهتم ــر ادن ــان ال يعي ــعية لكي التوس

المتحــدة وحقــوق االنســان والمعاييــر الدوليــة.
وكتــب قاســمي فــي تغريــدة لــه علــى موقــع 

ضــم  مخطــط  ان  "تويتــر":  االجتماعــي  التواصــل 
الضفــة الغربيــة ياتــي اســتمرارا لسياســات االحتــالل 
واالطمــاع التوســعية وامتــدادا العتــداءات كيــان ال 
يعيــر ادنــى اهتمــام لميثــاق منظمــة االمــم المتحــدة 
والمجتمــع  الدوليــة  والمعاييــر  االنســان  وحقــوق 
الالمشــروعة  رغباتــه  تنفيــذ  ســياق  العالمي،فــي 

والالمتناهيــة. والعنصريــة  والالانســانية 
الوقــت  فــي  التصــدي  عــدم  ان  واضــاف: 
والعدوانيــة  التوســعية  لالطمــاع  المناســب 
واالنتهــاك الســافر للمبــادئ االساســية للقوانيــن 
الدوليــة واالنســانية، مــن شــانه ان يعــود بتداعيــات 

والعالــم. المنطقــة  واســتقرار  المــن  رهيبــة 

سفيرنا لدى باريس: تداعيات  ضم الضفة ستكون رهيبة المن واستقرار المنطقة والعالم طهران-فــارس:- أعلــن قائــد القســم الدولــي فــي 
الشــرطة العميــد هــادي شــيرزاد عــن وضــع مالحقــة 
االرهابيــة  الجريمــة  فــي  بالمشــاركة  متهمــا   36
باغتيــال الشــهيد اللــواء قاســم ســليماني علــى جــدول 

ــي للشــرطة. ــال القســم الدول أعم
وقــال شــيرزاد، إنــه بالنظــر الــى الوثائــق واألدلــة المقدمــة 
مــن قبــل المســؤول القضائــي واعتمــادا علــى قوانيــن الشــرطة 
الدوليــة لذلــك وضــع القســم الدولــي للشــرطة االيرانيــة اعتقــال 

المتهميــن بهــذه الجريمــة االرهابيــة علــى جــدول أعمالــه.
ويتواجــد  جريمــة  ترتكــب  حيــن  إنــه  وأضــاف: 
البــالد فإنــه ينبغــي اســتخدام  الضالعــون فــي خــارج 
المدعــي  أصــدر  لذلــك  الدوليــة  الشــرطة  إمكانيــات 
العــام فــي طهــران قــرارا بمالحقــة وإصــدار إشــعار أحمــر 
الجريمــة  هــذه  ارتــكاب  أوامــر  ومصــدري  للضالعيــن 

الدوليــة. الشــرطة  الــى  وإبالغهــا  االرهابيــة 
وأعــرب عــن أملــه بإصــدار إشــعار أحمــر لمرتكبــي 

االرهابيــة  الجريمــة  ارتــكاب  أوامــر  ومصــدري 
ســليماني. اللــواء  باستشــهاد 

وكان المدعــي العــام فــي طهــران علــي القاصــي مهــر 
قــد أعلــن يــوم االثنيــن الماضــي عــن إبــالغ الشــرطة الدوليــة 
بمالحقــة 36 شــخصا متهمــا بارتــكاب الجريمــة االرهابيــة 
رأســهم  وعلــى  قاســم ســليماني  اللــواء  الشــهيد  باغتيــال 
المالحقــة  واســتمرار  ترامــب  دونالــد  االميركــي  الرئيــس 

القضائيــة بعــد نهايــة مســؤوليته الرئاســية.

ــر  ــن عصائ ــرع الســعوديون لشــراء الســلع، م ه
زيــادة  قبــل  الســيارات،  إلــى  المســتوردة  الفاكهــة 
كبيــرة فــي ضريبــة القيمــة المضافــة تدخــل حيــز 
الدولــة،  إيــرادات  تعزيــز  بهــدف  األربعــاء  التنفيــذ 
وســط أصعــب تدهــور اقتصــادي فــي تاريــخ المملكــة.

اكتظــت  الماضيــة  القليلــة  األيــام  وخــالل 
ــعى  ــاض، وس ــة الري ــي العاصم ــرى ف ــر الكب المتاج
ــة للتلــف.  المتســوقون لتخزيــن الســلع غيــر القابل
المنزليــة  واألجهــزة  األثــاث  متاجــر  وعرضــت 

المشــترين. لجــذب  تخفيضــات 
ســيارات  تاجــر  وهــو  العتيبــي،  نجــم  وقــال 

فــي الريــاض، إن النــاس أقبلــوا علــى الشــراء قبــل 
ــل  ــذي يعم ــر الصحــاري، ال ــة. وتحــدث جاب الضريب
فــي متجــر للذهــب، عــن زيــادة فــي الطلــب خــالل 

األخيريــن. األســبوعين 
ــن، إن  ــعودية لطفلي ــي أم س ــارة، وه ــت س وقال
»تكاليــف المعيشــة تــزداد. اشــتريت بعــض المــواد 
الغذائيــة والعصائــر المســتوردة وقمــت بتخزينهــا 

ألن األســعار ســترتفع«.
وبــدءا مــن األربعــاء الموافــق األول مــن يوليــو/
تمــوز الجــاري ســتكون ضريبــة القيمــة المضافــة 

بالســعودية 15% بــدال مــن %5.

الشرطة: سنواصل مالحقة 36 متهما شاركوا في جريمة اغتيال الشهيد سليماني

االمــن  أكــدت عضــو لجنــة  طهران-فــارس:- 
مجلــس  فــي  الخارجيــة  والسياســة  القومــي 
الشــورى االســالمي النائبــة ســارا فالحــي علــى 
ضــرورة تمتيــن االواصــر مــع بلــدان الجــوار وعدّتهــا 

مــن متطلبــات ظــروف الحظــر.
وقالــت فالحــي النائبــة عــن أهالــي ايــالم فــي 
مجلــس الشــورى االســالمي، فــي تصريــح صحفــي 
امــس االربعــاء، إن التركيــز علــى دبلوماســية الجوار 
تعــد اســتراتيجية بديلــة للعالقــات مــع البلــدان 
الغربيــة فــي ظــل ظــروف الحظــر المفــروض علــى 

البــالد.
واضافــت: إنــه بطبيعــة الحــال ثمــة تعــاون قائــم 

ــى  ــم اال ان التوجــه ال ــدان العال ــد مــن بل مــع العدي
بلــدان الجــوار ضــروري فــي ظــل ظــروف الحظــر.

ــران  ــه اي ــذي أدت ــدور المهــم ال ــى ال وأشــارت ال
فــي  االرهابــي  داعــش  تنظيــم  مكافحــة  اثنــاء 
العــراق، وأوضحــت: إن ايــران دعمــت هــذا البلــد 
بــكل قــوة وينبغــي اآلن التوجــه الــى تنميــة التعــاون 
االقتصــادي معــه حيــث تحــدوه الرغبــة فــي هــذا 

ــا.  ــاه ايض االتج
االســتثمارية  المشــاريع  تنميــة  الــى  ودعــت 
العــراق  مثــل  الجــوار  بلــدان  فــي  االيرانيــة 
كســوريا  المنطقــة  بلــدان  وبعــض  وافغانســتان 

جيــدة. ســوقا  تمتلــك  التــي 
يمكنهــا  ايــالم  محافظــة  ان  الــى  ولفتــت 
المتوســط  البحــر  الــى  ايــران  ان تشــكل بوابــة 
والتركيــز علــى النظــرة االســتراتيجية بهــذا االتجــاه.

موقــع ســعودي تحــت عنــوان )اســتطالع االســبوع( 
حــول ســماح المملكــة ببيــع المشــروبات الكحوليــة 
»المحرمــة شــرعا« فــي االســواق الحــرة، ممــا اثــار 

جــدال واســعا علــى منصــات التواصــل االجتماعــي.
ــه؛ هــل  ــى ان صحيفــة »رأي اليــوم« شــددت عل
ان شــرب الخمــر فــي االســالم حــالل؟ وهــل يمكــن 
يســتخدم  لــم  وبالطبــع  اهلل؟.  حــرم  مــا  تحليــل 

ــر  ــح للخم المســؤولون الســعوديون االســم الصري
ــة. فيمــا جــاء  ــارة المشــروبات الروحي ــوا عب بــل دون
ــع  ــماح ببي ــك بالس ــا رأي ــي: »م ــع كاآلت ــى الموق عل
المشــروبات الكحوليــة فــي المملكــة مــن خــالل  
االســواق الحــرة فــي المطــارات الدوليــة فقــط؟«، 
حيــث جــاءت النتائــج كالتالــي: 41/3% مؤيــد، و%56/3 

ــر. ــد، و2/4 رأي آخ ــر مؤي غي

اميركا مارقة وايران لها بالمرصاد
تتصــدى الجمهوريــة االســالمية وبــكل جــدارة للتحــركات االميركيــة فــي مجلــس 
االمــن الدولــي الراميــة الــى تفريــغ القــرار 2231 الضامــن لالتفــاق النــووي مــن عوامــل 

قوتــه وتاثيــره علــى مســتوى صيانــة االمــن والســالم العالمييــن.
الــذي هــو حصيلــة  التــي انســحبت مــن هــذا االتفــاق  فالواليــات المتحــدة 
ــة )1+5(،  ــران ومجموع ــن اي ــدة بي ــاءات والمفاوضــات المعق ــن اللق ــة م ســنوات طويل
تريــد تســويق رؤيتهــا المعاديــة للجمهوريــة االســالمية فــي مجلــس االمــن الدولــي 
وفــرض اجندتهــا علــى الــدول الدائمــة العضويــة التــي لهــا خصوصياتهــا السياســية 
واالســتراتيجية، وهــو امــر تســعى اميــركا لعــدم اخــذه بنظــر االعتبــار نتيجــة مشــاعر 

ــا. ــى مواقفه الغطرســة واالســتكبار التــي تســيطر عل
ان الجمهوريــة االســالمية متمســكة بحقوقهــا الدوليــة فــي اطــار االتفــاق النــووي 
الصــادر بتاريــخ )30 تمــوز 2015(، اطــارًا يتيــح اليــران اســتيراد االســلحة وتصديرهــا 
وفقــا لمــا تقتضيــه حاجاتهــا الدفاعيــة الضروريــة وهــي ترفــض المســاعي االميركيــة 

لتمديــد الحظــر التســليحي عليهــا خالفــا لقــرار مجلــس االمــن 2231.
وعلــى هــذا االســاس طالــب وزيــر الخارجيــة الســيد محمــد جــواد ظريــف 
المجتمــع الدولــي بمحاســبة واشــنطن علــى انســحابها االحــادي مــن االتفــاق 
النــووي محمــال الواليــات المتحــدة الخســائر التــي الحقتهــا بالجمهوريــة االســالمية 

ــي هــذا االتجــاه. ف
ــد  ــا يع ــة وقراراته ــركا بمؤسســات الشــرعية الدولي ــم امي ــول ان تحك ويصــح الق
خروجــا علــى القانــون الدولــي الــذي ُاقــرَّ لحمايــة الســالم العالمــي، فــي حيــن 
ان الواليــات المتحــدة باتــت تتعامــل مــع هــذه القــرارات وفقــا لمزاجيتهــا المريضــة 
الــى جانــب ســعيها الســتبدال قوانيــن مجلــس االمــن واالمــم المتحــدة بقوانينهــا 
المحليــة التــي تكــرس مصالــح كبــار الرأســماليين وليــس تطلعــات الــدول والشــعوب 

فــي العالــم.
وازاء ذلــك لــم يتــردد وزيــر الخارجيــة الدكتــور ظريــف فــي اتهــام الواليــات 
المتحــدة باســتخدام اســاليب وقحــة لترهيــب المؤسســات الدوليــة والتمــرد علــى 
قوانينهــا، مؤكــدا علــى ان اميــركا تواصــل اســلوب الهيمنــة واالرهــاب االقتصــادي ضــد 
الشــعب االيرانــي لحرمانــه مــن احتياجاتــه الضروريــة علــى مســتوى الغــذاء واالدويــة، 

وقــد الحقــت اضــرارا ماديــة ال تعــوض باقتصــاده وأســباب معايشــه.
واكثــر مــن ذلــك فــان اميــركا اقدمــت علــى اغتيــال قائــد محــور مكافحــة االرهــاب 
ــه الفضــل فــي حقــن  فــي المنطقــة الشــهيد الفريــق قاســم ســليماني الــذي كان ل
دمــاء االميركييــن واالوروبييــن بعدمــا وصلــت فــرق المــوت الداعشــية الــى بلدانهــم 
وعواصمهــم، وبهــذا اثبتــت واشــنطن انهــا ال تقيــم اعتبــارا الرواح مواطنيهــا وال 
ــدى  ــى م ــري عل ــاب التكفي ــبح االره ــم ش ــتولى عليه ــن اس ــا الذي ــعوب حلفائه لش

ثــالث ســنوات.
ان الســؤال الــذي يفــرض نفســه هنــا هــو: الــى اين تذهــب الســلوكيات االميركية 
االحاديــة والحــال ان المجتمــع الدولــي يتجــه الــى عالــم متعــدد االقطــاب لــن 
يســتجيب قطعــا إلمــالءات الواليــات المتحــدة وال لقراراتهــا االســتفزازية والعدائيــة.
مــن المؤكــد ان الجمهوريــة االســالمية هــي فــي وضــع مــادي ومعنــوي يؤهلهــا 
لمجابهــة الغطرســة االميركيــة وهــي لــن تســمح بتمرير مؤامــرات الواليــات المتحدة 
ــذي يســتهدف  ــة لالرهــاب ال ــي وزعيم ــون الدول ــى القان ــة عل ــة مارق ــا دول باعتباره

الســلم االســتقرار واالمــن واالمــان فــي ارجــاء البســيطة. انشاء اكبر مدينة صناعية 
في شمال البالد

المــدن  مســؤول  اعلــن  طهران-فــارس:- 
مازنــدران  محافظــة  شــرق  فــي  الصناعيــة 
ــة  ــة صناعي ــر مدين ــن انشــاء اكب ــي ع ــد توكل محم
ارض  علــى  وكلســتان  مازنــدران  بمحافظتــي 

هكتــار.  700 مســاحتها 
التعبئــة  اعضــاء  لقائــه  خــالل  توكلــي  وقــال 
االعالميــة والصحفييــن بقضــاء بهشــهر: تشــمل 
بلــدات  مازنــدران  فــي شــرق  الصناعيــة  المــدن 
بهشــهر، نــكا، كلــوكاه وميانــدرود، والتــي لعبــت دورًا 

فــي ايجــاد فــرص عمــل فــي المنطقــة.
وحــدة   100 مــن  أكثــر  تعمــل  حاليــًا  واضــاف: 
صناعيــة وإنتاجيــة فــي المــدن الصناعيــة فــي شــرق 
مازنــدران، وهنــاك أكثــر مــن 30 وحــدة قيــد اإلنشــاء.

ــي  ــة ف ــة صناعي ــر مدين ــى انشــاء اكب واشــار ال
فــي  المجــاورة  وكلســتان  مازنــدران  محافظتــي 
قضــاء بهشــهر علــى ارض مســاحتها 700 هكتــار 
باســم القائــد الشــهيد ســليماني، موضحــا ان هــذه

البقية على الصفحة7


