
محاربــة  وكذلــك  المقــدس  الدفــاع  فتــرة  خــال 
االشــرار ومكافحــة المهربيــن والتصــدي لمهــددي 
االمــن العــام، وقــدم التهنئــة بمناســبة اســبوع قــوى 
االمــن  قــوى  ان  علــى  الداخلــي، مشــددا  االمــن 
الداخلــي اليــوم وبفضــل اهلل وبتمســكها بإرشــادات 
ــي  ــام الخامنئ ــلحة االم ــوات المس ــام للق ــد الع القائ
والتعــاون مــع أبنــاء الشــعب، رســخت اقتدارهــا فــي 
ــن  ــم واالم ــن بالنظ ــدي للمفســدين والمخلي التص
العــام، وتعمــل مــن خــال الــروح الثوريــة والتمســك 
بالقانــون والرأفــة علــى اســتتباب االســتقرار فــي 

المجتمــع ضمــن صيانــة حقــوق المواطنــة.

مشيدة بدورها في صيانة حقوق المواطنة..

هيئة االركان: قوى االمن رسخت اقتدارها في التصدي 
للمفسدين والمخلين باالمن العام

 - : نــا ر ا - ن ا طهر
قــال مســاعد رئيــس 
الجمهوريــة، رئيــس 
الشــهيد  مؤسســة 
ســعيد  والمضحيــن 
خــال  اوحــدي، 
هاتفــي  اتصــال 
مــع  الســبت  يــوم 
خــان  شــهداء  اســر 
 : الســورية  طومــان 
ان الشــعب االيرانــي 

وماحــم  تضحيــات  يثمــن  العظيــم 
المراقــد  عــن  المدافعيــن  الشــهداء 

. ســة لمقد ا
ــد  ــات ســماحة قائ ــغ اوحــدي تحي وابل
هــؤالء  عوائــل  الــى  االســامية  الثــورة 
الشــهداء االبطــال، مؤكــدا ان امــن ومعــزة 
وبســاالت  بتضحيــات  مرهــون  البــاد 
جميعــا  علينــا  يلــزم  وبمــا  ابنائكــم، 

المضــي علــى نهــج هــؤالء االبــرار.
الشــهيد  مؤسســة  رئيــس  وســأل 
اهلل العلــي القديــر ان يمــن علــى اســر 
المراقــد  عــن  المدافعيــن  الشــهداء 
مشــددا  والســلوان؛  بالصبــر  المقدســة 
لــن  االيرانــي  الشــعب  ان  بالقــول 
ــى  ــة الســير عل يدّخــر جهــدا فــي مواصل
ضحــوا  الذيــن  االبطــال  الشــهداء  درب 

المقدســات. عــن  دفاعــا  بانفســهم 

الــى ذلــك، اكــدت عوائــل الشــهداء، 
الســامية  المبــادئ  عــن  الدفــاع  علــى 
للثــورة االســامية والمضــي علــى نهــج 
التضحيــة والشــهادة لحمايــة الجمهوريــة 

االســامية.
علمــا ان 7 مــن الجثاميــن الطاهــرة 
عــن  المدافعيــن  االيرانييــن  للشــهداء 
ــدت  ــوريا، اعي ــي س ــة ف ــد المقدس المراق
خــال االيــام االخيــرة الــى ارض الوطــن.
وخــان طومــان هــي قريــة فــي منطقــة 
جبــل ســمعان، وتبعــد حوالــي 10 كــم عــن 

جنــوب غربــي مدينــة حلــب الســورية.
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السفيرقاسمي: إيران تعمل على تعزيز 
السالم و إرساء األمن في العالم

طهران-ارنــا:- أكــد ســفيرنا لــدى باريــس بهــرام 
العمــل علــى تعزيــز  إيــران تواصــل  أن  قاســمي 
الســام و إرســاء األمــن فــي العالــم مــن خــال 
ــا مــن اجــل  ــات المعتــرف بهــا دوليً اســتخدام اآللي

ــا. ــى حقوقه ــاظ عل الحف
تغريــدة  فــي  االحــد  امــس  قاســمي  وكتــب 
ــر": ان  ــي "تويت ــل االجتماع ــع التواص ــى موق ــه عل ل
ومحاوالتهــا  االميركيــة   التصرفــات  مــن  العديــد 
الاقانونيــة للمضــي فــي سياســاتها االحاديــة فــي 
مجلــس االمــن لتمديــد الحظــر التســليحي علــى 
ــران كان مآلهــا الفشــل وذلــك فــي ضــوء النظــرة  اي

الواقعيــة لمعظــم دول العالــم.
فــي  هــذه  امريــكا  محــاوالت  ان   : تابــع  و 
مجلــس االمــن فســحت المجــال امــام دول العالــم 
القوانيــن  وتجاهلهــا  االميركــي  التفــرد  لمعارضــة 
ــى  ــل عل ــران ســتواصل العم ــدا  أن إي ــة مؤك الدولي
ــم  ــز الســام وإرســاء اســس األمــن فــي العال تعزي
مــن خــال اســتخدام اآلليــات المعتــرف بهــا دوليًــا 

للحفــاظ علــى حقوقهــا.

لعوائل شهداء خان طومان..

اوحدي: شعبنا يثمن تضحيات الشهداء المدافعين عن المراقد المقدسة

خالل لقائه مع عبداهلل عبداهلل في طهران..

وزير الخارجية يؤكد على موقف ايران المساند لعملية السالم والحوار بين االفغان
اكــد  طهران-ارنــا:- 
ــد  ــة محم ــر الخارجي وزي
فــي  ظريــف،  جــواد 
االحــد  امــس  لقائــه 
رئيــس  بطهــران 
االعلــى  المجلــس 
للمصالحــة الوطنيــة فــي 
اهلل  »عبــد  افغانســتان 
علــى  اكــد  اهلل«،  عبــد 
الجمهوريــة  موقــف 
االيرانيــة  االســامية 

ورعايــة  بقيــادة  الســام  لعمليــة  المســاند 
االفغانييــن واتفــاق االطــراف المشــاركة فــي 

االفغانــي«.  – االفغانــي  »الحــوار 
واشــاد »ظريــف، بمشــاركة »عبــداهلل« فــي 
العمليــة السياســية وقبولــه رئاســة المجلــس 

ــا  ــتان؛ كم ــة بافغانس ــة الوطني ــى للمصالح االعل
الهيكلــة  فــي  »ان حضــور طالبــان  الــى  اشــار 

البــاد«. السياســية االفغانيــة محــط تاييــد 
آلخــر  شــرحا  اهلل  عبــد  قــدم  ذلــك،  الــى 
المســتجدات علــى الســاحة الداخليــة فــي افغانســتان، 

االفغــان. بيــن  الحــوار  عمليــة  ذلــك  فــي  بمــا 
ووصــل رئيــس المجلــس االعلــى للمصالحــة 
الوطنيــة االفغانــي، صبــاح امــس االحــد، الــى 
يومــا  تســتغرق  رســمية  زيــارة  فــي  طهــران؛ 
كبــار  مــع  مباحثــات  خالهــا  يجــري  واحــدا 
توســيع  آليــات  حــول  االيرانييــن  المســؤولين 
العاقــات الثنائيــة، وترســيخ الســام واالســتقرار 

ــاده. ــي ب ف

بمناسبة اسبوع قوى االمن الداخلي..

العميد اشتري: نقف بصالبة وحزم 
امام العابثين باالمن والنظام

طهران-فــارس:- اكــد قائــد قــوى االمــن 
ــي العميــد حســين اشــتري بــان هــذه  الداخل
القــوى تقــف بصابــة وحــزم وقــوة واقتــدار 
ومنتهكــي  والنظــام  باالمــن  العابثيــن  امــام 

القانــون فــي المجتمــع.
ــد  ــر العمي ــه امــس االحــد اعتب وفــي كلمت
اشــتري اســبوع قــوى االمــن الداخلــي فرصــة 
ســانحة لتبيــان مظاهــر مــن الخدمــات التــي 
والنظــام  االمــن  عــن  المدافعــون  يقدمهــا 
واســتقرار  امــن  يعــود  مجاهديــن  وتكريــم 
لجهودهــم  االســامية  الجمهوريــة  واقتــدار 
واضــاف:  نهــار  ليــل  الدؤوبــة  وتضحياتهــم 
بصابــة  تقــف  الداخلــي  االمــن  قــوى  ان 
ــون  ــي القان ــام منتهك ــدار ام ــوة واقت ــزم وق وح
والعابثيــن باالمــن والنظــام فــي المجتمــع.
فيــروس  مكافحــة  الــى  االشــارة  وفــي 
كورونــا قــال ان قــوى االمــن الداخلــي وضعــت 
كل طاقاتهــا الصحيــة والطبيــة ومستشــفياتها 
لخدمــة  المعنيــة  الجهــات  تصــرف  تحــت 
ــاون وتواجــد نشــط  ــا تع ــن وكان له المواطني
فــي تطبيــق التوصيــات الصحيــة مثــل التباعد 
ــود الســفر والتصــدي  ــة قي االجتماعــي ومراقب
الحــازم لمحتكــري الســلع الطبيــة والعاجيــة 

ــق. ــي هــذا الطري وقدمــت شــهداء ف
واضــاف العميــد اشــتري: انــه الــى جانــب 
االنشــطة الداعمــة لقطــاع الصحــة وارســاء 
باالمــن  االرتقــاء  فــان  االجتماعــي،  النظــام 
فــي  باالمــن  الشــعور  وتعزيــز  واالســتقرار 
المجتمــع يعــد اولويــة اساســية لقــوى االمــن 

الداخلــي.
كمــا نــوه الــى التصــدي الحــازم للمخليــن 
باقتصــاد البــاد فــي مجــاالت العملــة الصعبــة 
والمواجهــة  االســعار  وغــاء  واالحتــكار 
حــدود  وصــون  الســلع  لتهريــب  المؤثــرة 
الســرقة  خاصــة  الجرائــم  ومكافحــة  البــاد 
االفتراضيــة  لاجــواء  المســتمر  والرصــد 
وحقــوق  الشــخصية  الخصوصيــة  وصــون 
المواطنــة فــي هــذه االجــواء باعتبارهــا مــن 
اهــم اجــراءات قــوى االمــن الداخلــي لارتقــاء 

البــاد. باالمــن والنظــام فــي 

حتى نهاية االسبوع الجاري..

تمديد القيود المفروضة بسبب 
كورونا في طهران

طهــران  محافــظ  طهران-فارس:-أعلــن 
انوشــيروان محســني بندبــي عــن تمديــد القيــود 
ــة  ــى نهاي ــا حت المفروضــة بســبب انتشــار كورون

الجــاري. االســبوع 
وقــال محســني بندبــي: ان جميــع القيــود 
الماضــي  االســبوع  عنهــا  االبــاغ  تــم  التــي 
ســتكون ســارية بــدءا مــن يــوم االحــد 18 تشــرين 
االول/اكتوبــر وحتــى نهايــة االســبوع الجــاري فــي 

طهــران.
فــي  الــدروس  تشــكيل  بشــأن  وأضــاف: 
التعليــم،  مراكــز  وســائر  والجامعــات  المــدارس 
الحضــوري  غيــر  التعليــم  علــى  نؤكــد  فإننــا 
هــذا  فــي  االفتراضــي  الفضــاء  مــن  واالســتفادة 

المجــال.
وصــرح محافــظ طهــران: كمــا ان اســتخدام 
وضــروري ألهالــي محافظــة  الزامــي  الكمامــات 

طهــران لــدى الخــروج مــن المنــازل.
مــن  نــوع  أي  إقامــة  كذلــك  يمنــع  وأردف: 
والدينيــة  والثقافيــة  االجتماعيــة  المراســم 
والملتقيــات والنــوادي الرياضيــة والرياضــات كثيــرة 
التمــاس بمــا فيهــا المصارعــة والكاراتيــه والجــودو 
ومــا شــابهها وكذلــك التجمعــات فــي المقاهــي  
ومراكــز  االلعــاب  ومــدن  الحيــوان  وحدائــق 
االلعــاب المائيــة والمســابح المغلقــة وأنديــة كمــال 

االجســام، فضــا عــن إقامــة صــاة الجمعــة.

االحتالل والبحرين يوقعان اليوم على العالقات الدبلوماسية بينهما
توقــع الحكومــة البحرينيــة وكيــان االحتــال امــس األحــد بشــكل رســمي العاقــة 

الدبلوماســية بينهمــا.
وأعلــن مســؤول فــي كيــان االحتــال أّن »إســرائيل« والبحريــن ســتُضفيان الطابــع 
ــٍل األحــد فــي المنامــة، بعــد  ــى العاقــات الدبلوماســية بينهمــا خــال حف الرســمي عل

توصّلهمــا إلــى اتّفــاق تطبيــع بوســاطة أميركيــة الشــهر الماضــي.
وقــال المســؤول لصحافييــن فــي المنامــة، إّن وفــدًا إســرائيليًا زائــرًا ومســؤولين مــن 
البحريــن ســيوّقعون »بيانــًا مشــتركًا« سيشــكل انطاقــة لـ«عاقــات دبلوماســية كاملة«.
ويــوم أمــس ذكــر موقع«عربــي21«، أول أمــس الســبت، أن نتنياهــو، ســيزور اإلمــارات 
والبحريــن، األســبوع المقبــل، وأن الزيــارة تأتــي تتويجــا لتطبيــع العاقــات بينهمــا، 

ــا لنتنياهــو فــي أبوظبــي والمنامــة. ــى مــن نوعه لتكــون األول
يأتــي ذلــك فيمــا أعلنــت وزارة الخزانــة بالواليــات المتحــدة الجمعــة، أن وزيــر الخزانــة 
األمريكــي، ســتيفين منوتشــين ســيرأس وفــدا أمريكيــا يبــدأ الســبت زيــارة إلــى االراضي 

المحتلــة واإلمــارات والبحرين.

مؤتمر في السودان للتطبيع مع الكيان اإلسرائيلي
تعقــد »المبــادرة الشــعبية للتطبيــع مــع إســرائيل« فــي الســودان مؤتمرهــا األول أمــس األحــد 
ــادرة وأهدافهــا وخطواتهــا نحــو التأثيــر علــى القطاعــات المختلفــة للتطبيــع مــع  لإلعــان عــن المب

تــل أبيــب.
ــد تجــدد  ــع ال ســيما بع ــة التطبي ــي األوســاط الســودانية بشــأن عملي ــرا ف ــر الجــدل مؤخ وكث
عــرض أمريكــي بحزمــة حوافــز مقابــل التطبيــع مــع إســرائيل وهــو أمــر رفضتــه الحكومــة االنتقاليــة 

فــي الخرطــوم رغــم مباركــة المكــون العســكري للخطــوة.
وكانــت مصــادر داخــل الحكومــة ومجلــس الســيادة قــد أبلغــوا قنــاة روســيا اليــوم ، عــن اســتام 
الخرطــوم مهلــة أمريكيــة إلبــداء قــرار نهائــي بشــأن التطبيــع، وأكــدت المصــادر نفســها موقــف 

ــات. ــع العقوب ــع وربطــه برف ــا البــت فــي أمــر التطبي ــة مــن الخطــوة ورفضه الحكومــة المدني

الشيخ العاملي: شخصية الشهيد سليماني تستحق ان تكون 
المتصدرة للشاشات وللمكتبات

طهران-مهــر:- أكــد عالــم الديــن اللبنانــي البــارز احمــد الــدر العاملــي، أن اســتحضار ذكــرى الشــهداء، امــر مطلــوب وواجــب، 
اذ انــه يقــوم شــخصية االفــراد فــي المجتمــع و يصحّــح المســار مــن عالــم المــادة الدنــيء الــى عالــم المعنــى الرفيــع.

وقــال الشــيخ العاملــي، متحدثــا عــن الشــهيد القائــد قاســم ســليماني والقســم الــذي خُــصّ لــه فــي 
مهرجــان أفــام المقاومــة الدولــي بدورتــه السادســة عشــر لهــذا العــام: افضــل نمــوذج يُعطــى عــن الشــهداء 
فــي عصرنــا هــذا هــو الشــهيد ســليماني)ره(، فهــو يختــزل فــي شــخصيته العديــد مــن االدوار ان اردنــا ان 
نظهرهــا فــي فيلــم ســينمائي،  فنــراه تــارة كمالــك االشــتر )رض(  يقــود الجنــد و يخلــص الميــره،  و نــراه تــارة 
اخــرى كعمــار بــن ياســر يــروي حديــث الرســول ص  و يهــذب النفــوس بذكــر اهلل،  و نــراه نموذجــا لطاعــة 

و اخــاص الجنــدي فــي تقديــم كل مــا يملــك.
مؤكــدا أن شــخصية الشــهيد ســليماني تســتحق ان تكــون المتصــدرة للشاشــات و للمكتبــات،  فعلــى 

مثــل ســليماني فلتــذرف الدمــوع ولتــدرس العبــر ألنــه نعــم القــدوة.
وانعقــدت المرحلــة األولــى مــن مهرجــان أفــام المقاومــة الدولــي بدورتــه السادســة عشــر التــي تتضمــن 
أربعــة أقســام ثاثــة منهــا محليــة وأخــرى مخصصــة لقســم المدافعيــن عــن الصحــة )قســم لكورونــا(، فــي 

الفتــرة مــن 21 حتــى 27 ســبتمبر/أيلول الجــاري.

"الحوت االبيض" أفضل فيلم رسوم متحركة 
بمهرجان وارسو السينمائي

الرســوم  فيلــم  نــال  طهران-ارنــا:- 
الحــوت االبيض"مــن   " المتحركــة االيرانــي 
الوثائقيــة  الســينما  تطويــر  مركــز  إنتــاج 
مهــران" جائــزة  "أميــر  للمخــرج  والتجريبيــة 
أفضــل فيلــم فــي مهرجــان وارســو الســينمائي 

لــه. أول ظهــور دولــي  فــي  فــي بولنــدا 
وأقيــم مهرجــان وارســو الســينمائي الدولــي 
فــي  المتحركــة  للرســوم  والثاثيــن  الســادس 

بولنــدا فــي الفتــرة مــن 18 إلــى 27 أكتوبــر.
وفــاز  فيلــم " الحــوت االبيــض" مــن اخــراج 
اإليرانــي  الممثــل  كان  الــذي  مهــران  اميــر 
ــدث  ــن الح ــي م ــزء التنافس ــي الج ــد ف الوحي

ــة . ــوم متحرك ــم رس ــل فيل ــزة افض بجائ
الســينمائي  وارســو  مهرجــان  واعتبــر 
الــذي يعــد واحــدًا مــن أفضــل 15 مهرجانًــا 
فــي العالــم ان هــذا الفيلــم جديــر بالتقديــر 
وســتمهد هــذه الجائــزة الطريــق أمــام مشــاركة 
فيلــم " الحــوت االبيــض " فــي معهــد اوســكار.

وتــدور قصــة الفيلــم الــذي تبلــغ مدتــه 
10 دقائــق حــول رجــل وحيــد يحــاول العثــور 
علــى أصدقــاء فقدهــم فــي غــارة جويــة 

قبــل ســنوات.

ضبط 45 طنا من المخدرات 
شرقي البالد

ــي فــي  ــد قــوى االمــن الداخل ــال قائ ــا:- ق بيرجند-ارن
ناصــر  العقيــد  )شــرق(،  الجنوبيــة  خراســان  محافظــة 
فرشــيد، ان القــوات االمنيــة لــدى هــذه المحافظــة ظبطــت 
45 طنــا مــن المخــدرات منــذ بــدء العــام الحالــي )االيرانــي 

ــوم. ــة الي ــارس 2020( لغاي ــي 21 اذار / م - ف
وفــي تصريحــه خــال اجتمــاع كبــار قــادة االمــن 
الداخلــي امــس االحــد مــع ممثــل الولــي الفقيــه 
فــي خراســان الجنوبيــة، اضــاف العقيــد فرشــيد 
ان شــرطة مكافحــة المخــدرات لهــذه المحافظــة 
تمّكنــت منــذ اســبوع قــوى االمــن الداخلــي فــي 
عمليــات   وبواســطة  االن،  لحــد  الماضــي  العــام 
دقيقــة وصارمــة، مــن ضبــط نحــو 72 طنــا مــن انــواع 

المخــدرات فــي خراســان الجنوبيــة.
وفيمــا حــذر بــأن العديــد مــن االمــور الســلبية 
عــن  ناجمــة  المجتمــع  فــي  تحــدث  التــي 
ــي  ــي ف ــن الداخل ــوى االم ــد ق ــد قائ ــدرات، اك المخ
خراســان الجنوبيــة علــى تعبئــة الطاقــات لمكافحــة 

البغيضــة. الظاهــرة  هــذه 

العامــة  االركان  هيئــة  طهران-فارس:-أكــدت 
الداخلــي  االمــن  قــوى  أن   ، المســلحة  للقــوات 
المخليــن  مقابــل  لاقتــدار  تجســيدا  تشــكل 
بالنظــم واالمــن العــام، وتتمســك بالقانــون فــي 

المواطنــة. حقــوق  صيانــة 
للقــوات  العامــة  االركان  هيئــة  وأصــدرت 
المســلحة امــس االحــد بيانــا بمناســبة اســبوع 
ــم أركان  ــه ان أه ــدت في ــي، أك ــن الداخل ــوى االم ق
اســتقرار النظــام االجتماعــي والسياســي وســامته 
والرســالة الخطيــرة لقــوى االمــن الداخلــي تتمثــل 
فــي ضمــان االمــن وإقــرار النظــام وتنفيــذ القانــون 

والعدالــة.
ووصــف البيــان، قــوى االمــن الداخلــي بأنهــا 
تجســيد لاقتــدار وحصــن منيــع امنــي للبــاد فــي 

مواجهــة المجرميــن ومنتهكــي القانــون.
وعــد البيــان بعــض ادوار ومهــام قــوى االمــن 
ــي مــن قبيــل مواجهــة العوامــل التــي تهــدد  الداخل
االمــن االجتماعــي والتصــدي لألشــرار ومكافحــة 
تهريــب البضائــع والعملــة الصعبــة وحمايــة الحــدود 
ــدة  ــدرة وفري ــا مؤسســة مقت ــذي جعله ــر ال و...، االم
ــى الفخــر  فــي البــاد حيــث قدمــت أداء يبعــث عل
وفــق  الخدمــات  فــي تقديــم مختلــف  واالعتــزاز 

أحــدث المعاييــر.
للشــهداء  الســامي  المقــام  البيــان  وحيــا 
ــن الداخلــي  والمضحيــن واالبطــال فــي قــوى االم

تصريحات رئيس الجمهورية من زاوية اخرى !
حسين شريعتمداري

بعيــدة عــن التوقعــات كانــت التصريحــات االخيــرة للســيد روحانــي بخصــوص حقيقــة صلــح االمــام 
الحســن المجتبــى عليــه الســام  تبعــث علــى االســتغراب كونــه رجــل ديــن وتخفــى عنــه القضيــة 

برمتهــا.
ــت  ــا وتعال ــان، كم ــة كيه ــن صحيف ــر، م ــس 15 اكتوب ــوم الخمي ــدد الصــادر ي ــي الع ــا ف ــد تناولن وق

انتقــادات اهــل الخبــرة بتقديــم االدلــة التاريخيــة لدحــض رأي رئيــس الجمهوريــة.
وما سنعرضه بين يدي القراء من زاوية اخرى؛ 

ــة  ــى ان صحيف ــه، حت ــرة كذب ــب« كث ــد ترام ــي »دونال ــس االميرك ــن الرئي ــرف ع ــا يع ــم م 1 ـ رغ
»واشــنطن بوســت« اشــارت فــي تقييــم لســلوكيات ترامــب انــه يطلــق اســبوعيا 11 كذبــة فــي االقــل 
يعرضهــا علــى الشــعب االميركــي، ولكــن فــي كل مــرة تجــري كذبــة علــى لســانه، يتخــذ منافســيه 

السياســيين فــي اميــركا موقفــا تجــاه هــذه الســلوكيات ويظهــروا عــدم واقعيتهــا.
ــات رئاســة  ــج انتخاب ــر نتائ ــران تنتظ ــة ان اي ــع مختلف ــب وبذرائ ــي ترام ــذا الســياق يدع ــي ه ف
ــهرين  ــدود لش ــى الح ــي اقص ــتتقدم ف ــه، س ــد انتخاب ــم تجدي ــا اذا ت ــركا؛  وفيم ــي امي ــة ف الجمهوري
للتفــاوض مــع اميــركا! ولــم نشــهد الــى االن اي معارضــة لتصريحــات ترامــب هــذه مــن قبــل منافســيه 

ــاذا؟ ! السياســيين او وســائل االعــام. لم
2 ـ وال يوجــد ادنــى شــك ان ادعــاء ترامــب هــذا يصنــف ضمــن خانــة تخرصاتــه السياســية يطلقهــا 
لاســتهاك المحلــي الســيما وهــو علــى اعتــاب حملتــه االنتخابيــة. وكان ترامــب يتوقــع بخروجــه من 
خطــة العمــل المشــترك ان ترضــخ ايــران لمطالبــه بخصــوص البرنامــج  الصاروخــي والنفــوذ االقليمــي! 
ولطالمــا كــرر امنيتــه هــذه بذرائــع  مختلفــة. فقــد اعلــن ترمــب صراحــة ان خروجــه مــن االتفــاق النــووي 
يصــب فــي  هــذا الهــدفّ )وحســب موغرينــي فــان هــذا االجــراء قــد اقــدم عليــه ترامــب حتــى بعــد 
توثقــه مــن ان الحكومــة االيرانيــة غيــر مســتعدة التخلــي عــن برامجهــا، وان خرجــت اميــركا مــن خطــة 
ــاق النــووي، بالرغــم  ــم يتحقــق مــا توقعــه ترامــب واعطــى خروجــه مــن االتف العمــل المشــترك(! فل
مــن انــه كان وثيقــة ذهبيــة بالنســبة الميــركا، نتيجــة عكســية، وتحــول الــى نقطــة ضعــف بالنســبة 

للحكومــة االميركيــة بــدل ان تكــون نقطــة قــوة.
والجــل ان يجبــر ترامــب الخطــأ الكبيــر الــذي ارتكبــه، اذ فقــد بعــض آليــات الضغــط التي توشــحت 
بقانــون خطــة العمــل المشــترك، ومنهــا آليــة الزنــاد، صــاغ مــن امنيتــه الخائبــة، باخضــاع ايــران لجولــة 

مفاوضــات ثانيــة، خبــرا يمضغــه باســتمرار!
3 ـ وهنــا يطــرح الســؤال اآلتــي: لمــاذا يتحــدث ترامــب فــي مناســبة وغيرهــا الســيما هــذه االيــام 
ــع  ــاوض م ــران ال تخضــع الي تف ــه ان اي ــع علم ــه، م ــة تطــرق يافوخ ــات الرئاســية االميركي واالنتخاب
اميــركا ـ أو هــي امــاءات اميركيــة ـ، يتحــدث ليــس عــن موافقــة ايــران علــى التفــاوض  وحســب ، بــل 
عــن شــوق ايــران للتفــاوض؟! ومــا التوضيــح الــذي يقدمــه الدعائــه المملــوء كذبــًا واختاقــًا، بحيــث ان 

منافســيه السياســيين واالعــام المنتقــد لــه فــي اميــركا باالمــس، ال يعارضونــه الــرأي؟!
فاالجابــة علــى هــذا التســاؤل ينبغــي ان نتفقدهــا فــي مدونــات وحديــث بعــض المتأثريــن 
بالغــرب وأدعيــاء االصاحــات، اذ مــع االشــراف علــى ماهيــة التفــاوض مــع اميــركا وهــي امــاءات 
ــح  مدونــة، يتــم التشــديد علــى ضرورتهــا. ولاســف تنــدرج  تصريحــات روحانــي االخيــرة حــول صل
االمــام الحســن المجتبــى عليــه الســام ضمــن هــذه االوهــام. حيــن يقــارن رئيــس جمهوريتنــا 
المحتــرم، ايــران االســامية التــي هــي فــي قمــة اقتدارهــا العســكري وتمتعهــا بقــادة وضعــوا ارواحهــم 
علــى االكــف مــن حــرس الثــورة االســامية وجيــش ومجاهديــن مضحيــن وراغبيــن فــي الشــهادة، 
يقــارن مــا عليــه الجمهوريــة االســامية  مــع الفتــرة التــي مــر بهــا االمــام الحســن عليــه الســام والــذي 
خذلــه قــادة جيشــه وخانــه الخــواص المقربيــن، والصلــح ـ حســب ســماحة القائــد ـ المفــروض علــى 
حضرتــه، يجعلــه كانمــوذج معاصــر! مــن هنــا ينبغــي ان نعطــي الحــق لترامــب حيــن يســتعيض عــن 
آمالــه التــي ذهبــت ادراج الريــاح بتصريــح لاخبــار المكــررة ليجعــل منهــا قبعــة علــى راســه لمعركــة 

ــات! االنتخاب
4ـ  ويعلــم الســيد روحانــي ان التفــاوض مــع اميــركا غيــر ممكــن، ومــن جانــب آخــر فــان كارثــة خطة 
العمــل المشــترك وتداعياتهــا الضــارة ترشــدنا الــى؛ اوال: ان اميــركا ليســت اهــا للتفــاوض وهــي تريــد 

فــرض اماءاتهــا غيــر القانونية واالســتبدادية.
وثانيــا: ان حكومتــه ال تملــك معلومــات كافيــة عــن اصــول واوليــات التفــاوض، ولــذا بــدل ان تلغــي 
ــن  ــم تتمكــن م ــات االخــرى، ول ــل الشــعب والنظــام عشــرات العقوب ــي تحمي ــات، تســببت ف العقوب
توفيــر مكســبًا واحــدًا  يعتنــى بــه عــن طريــق خطــة العمــل المشــترك. هــذا فــي الوقــت الــذي تحولــت 
جميــع توقعــات المنتقديــن الــى حقيقــة، وان اي مــن وعــود الحكومــة حــول المفاوضــات لــم تتحقــق 

و... مــن هنــا لمــاذا يبعــث الســيد روحانــي رســالة تفــاوض؟!
5ـ  لقــد كانــت لتصريحــات الســيد روحانــي مؤخــرا حــول صلــح االمــام الحســن عليــه الســام مثــاال 
مشــابها. )فقــد صنــف رســالة عاشــوراء علــى انهــا رســالة صلــح!(، ســواء اكانــت عــن وعــي ام عــن غيــر 

وعــي والتــي نعتبرهــا ان شــاء اهلل عــن غفلــة وعــدم الدقــة.
فالرســالة التراجعيــة مــن قبــل ايــران المقتــدرة القويــة الــى اميــركا المأزومــة وعلــى وشــك االنهيــار، 

هــي مــن مواطــن االســف التــي ال يعلــم بهــا الســيد روحانــي.
فتصريحــات الســيد روحانــي اضافــة الــى انهــا قــد تلقــت مــن قبــل اميــركا كرســالة ضعــف، وفــي 
داخــل البلــد تصنــف ـ ال ســامح اهلل ـ علــى انهــا لحــرف الــرأي العــام عــن ردود الحكومــة علــى التعثــر 
المســتمر لســنوات. فكارثــة خطــة العمــل المشــترك واحــدة منهــا. فحقيقــة صلــح االمــام الحســن قــد 

فســرها مختلفــة عــن مــا كانــت هــي فــي الواقــع!


