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2 شؤون محلية

التحرير

ــر  ــر وزي ــي:- اعتب ــان العرب ــران – كيه طه
ــف أن  ــور محمــد جــواد ظري ــة الدكت الخارجي
اميــركا فــي آخــر 4 ســنوات لــم تنفــذ اي شــي 

مــن اإلتفــاق النــووي.
قنــاة  مــع  لــه  مقابلــة  خــال  وأضــاف 
ــدم  ــران الحــق بع ــة أن لطه ــار« اللنباني »المن
االلتــزام بحســب المــادة 36 مــن اإلتفــاق ألن 
ــافً:  ــه. مضي ــوم بواجبات الطــرف االخــر ال يق
أنالســاح النــووي ال يزيــد مــن امننــا بــل انــه 

ــم. ــي العال ــن ف ــرّب االم يخ
وأردف وزيــر الخارجيــة بالقــول: اذا ســلك 
بايــدن ســلوك ترامــب فلــن يحصــل علــى اي 

شــيء منــا.
الســعودية ال تســتطيع  ان  الــى  واشــار 
تســتطيع  وال  عســكري  نصــر  تحقيــق 
الحصــول بالمفاوضــات علــى مــا فشــلت فيــه 

. عســكريا

برلماني: المجلس لن يتراجع قيد 
أنملة عن قانون الغاء الحظر

ــدر  ــي بن طهران-فارس:-أكــد النائــب عــن أهال
ــن يتراجــع  ــي ان المجلــس ل ــي احمــد دنيامال انزل
قيــد أنملــة عــن قانــون »المبــادرة االســتراتيجية 

ــاء الحظــر«. اللغ
وأشــار النائــب دنيامالــي ، فــي تصريحــه خــال 
االجتمــاع المفتــوح للنــواب امــس االثنيــن، الــى 
قانــون المجلــس حــول الغــاء الحظــر والدفــاع عــن 
ــر الصــادر  ــان االخي ــي والبي ــح الشــعب االيران مصال
والوكالــة  االيرانيــة  الذريــة  الطاقــة  منظمــة  عــن 
الدوليــة للطاقــة الذريــة، مشــدداً: انــه فــي كلمــة 
ــة  ــد أنمل ــن يتراجــع قي واحــدة هــي ان المجلــس ل
الحكومــة  وعلــى  عليــه  المصــادق  القانــون  عــن 

تنفيــذه.
واتهــم الغربييــن بأنهــم اليتســمون بالصدقيــة 
ــات صحــة ادعــاء مصداقيتهــم عليهــم  واذا ارادوا اثب

رفــع الحظــر دون أيــة شــروط مســبقة.
ــًا: ان  ــورة، موضح ــد الث ــف قائ ــى موق ــار ال واش
موقــف ســماحته يتمثــل بالتحقــق ثــم المبــادرة 

باتخــاذ خطــوة مماثلــة.

بلقاح كورونا..

بدء المرحلة الثانية من تلقيح الكوادر الطبية في ايران
طهران-ارنــا- اعلــن رئيــس مركــز العاقــات العامــة واالعــام بــوزارة الصحــة والعــاج والتعليــم 
الطبــي كيانــوش جهانبــور عــن بــدء المرحلــة الثانيــة مــن تلقيــح الكــوادر الطبيــة باللقــاح المضــاد 
لفيــروس كورونــا المســتجد »كوفيــد -19« بايعــاز مــن وزيــر الصحــة فــي المستشــفيات والمراكــز 

الطبيــة والعاجيــة.
ــم  ــد التقيي ــه وبع ــر«: ان ــع التواصــل االجتماعــي »تويت ــى موق ــه عل ــدة ل ــي تغري ــور ف ــب جهانب وكت
الجيــد للمرحلــة االولــى تــم بايعــاز مــن وزيــر الصحــة والعــاج والتعليــم الطبــي بــدء المرحلــة الثانيــة 
مــن تلقيــح الكــوادر الطبيــة والصحيــة ضــد فيــروس »كوفيــد-19« والتــي ستشــمل تلقيــح 100 الــف مــن 

الكــوادر العاملــة فــي المستشــفيات والمراكــز الصحيــة والعاجيــة فــي انحــاء البــاد.
يذكــر ان التلقيــح بلقــاح كورونــا الروســي »ســبوتنيك فــي« فــي البــاد بــدا قبــل اســبوعين بتلقيــح 

الكــوادر الصحيــة والطبيــة فــي اقســام العنايــة المركــزة فــي المستشــفيات.
ووصلــت الــى البــاد لغايــة االن شــحنتان مــن اللقــاح الروســي »ســبوتنيك فــي« وحســب تصريــح 
وزيــر الصحــة ســتصل الــى البــاد ايضــا شــحنة مــن لقــاح »ســينوفارم« الصينــي وتضــم 250 الــف جرعــة.

كمــا ان جــدول االعمــال يتضمــن اســتيراد 4.2 مليــون جرعــة مــن لقــاح »اســترازنكا« مــن ســلة 
كوفاكس.

ووفــق توقعــات الدائــرة الصحيــة فــي وزارة الصحــة والعــاج والتعليــم الطبــي ســيتم تلقيــح مليــون 
ــة  ــة وهــم الكــوادر الصحي ــاد مــن المجموعــات المعرضــة الخطــار االصاب ــي الب ــف شــخص ف و 300 ال

والعاجيــة والمســنين لغايــة عيــد النــوروز القــادم )يبــدا فــي 21 اذار/مــارس(.

قائد سالح البر: الجيش سيجري 
مناورات قريبا

طهران-تســنيم:-أعلن قائــد القــوات البريــة في 
الجيــش العميــد كيومــرث حيــدري أن الجيــش 

ــاورات فــي المســتقبل القريــب . ســيجري من
ــاورات  ــرت من ــد أجب ــدري: لق ــد حي ــال العمي وق
القــوات البريــة للجيــش فــي منطقــة جاســك العــدو 
علــى التراجــع. وتمــت إدارة المنــاورات بقــوة حيــث 
مهاجمــة  ينــوي  ال  أنــه  وأعلــن  العــدو  استســلم 

ــران. إي
فــي  منــاورات عســكرية  إجــراء  عــن  وأعلــن 
ســيتم  انــه  الــى  منوهــا  القريــب،  المســتقبل 
االعــان قريبــًا عــن تاريــخ ومــكان اجــراء المنــاورات.

خالل اجتماع المجلس األعلى إلتحاد اإلذاعات والتلفزيونات اإلسالمية بطهران..

التأكيد على المزيد من التالحم وتثبيت العالقات والتعامالت 
المحترفة في مجال االعالم

الثاثاء 11رجب 1442 هـ ق 5 اسفند 1399 هـ ش، 23 شباط 2021م العدد )10615( السنة الواحدة واالربعون

تسجيل  89 حالة وفاة جديدة بكورونا في ايران

باســم  المتحــدث  اعلــن  طهران-فــارس:- 
طهــران  بــان  زادة  خطيــب  ســعيد  الخارجيــة 
تــدرس حاليــا مقتــرح مســؤول السياســة الخارجيــة 
ــاع  ــد اجتم ــل لعق ــب بوري ــي جوزي لاتحــاد االوروب
مشــترك بيــن ايــران والــدول االعضــاء فــي االتفــاق 

النــووي بمشــاركة اميــركا بصفــة ضيــف فيــه.
الصحفــي  مؤتمــره  فــي  زادة  خطيــب  وقــال 
مســاعي  حــول  االثنيــن،  امــس  االســبوعي  
مســؤول السياســة الخارجيــة لاتحــاد االوروبــي 
ايــران  بيــن  اجتمــاع  لعقــد  بوريــل  جوزيــب 
ومجموعــة »5+1«: اننــا نعلــم حســن نوايــا مســؤول 
السياســة الخارجيــة لاتحــاد االوروبــي جوزيــب 
بوريــل ونــرى ذلــك فــي اطــار مســاعيه للحفــاظ 
ــي  ــركا ليســت عضــوا ف ــووي. امي ــاق الن ــى االتف عل

اجتماعاتــه. فــي  لتشــارك  النــووي  االتفــاق 
واضــاف: ان اجتماعــات ايــران وســائر اعضــاء 

مشيرا الى اجتماع الدورة 64 االممي..

مسؤول قضائي: » مهرجان مجلس حقوق االنسان«  
لن يرسم البسمة على وجه االنسانية

طهران-ارنــا :- انتقــد اميــن لجنــة حقــوق االنســان علــي باقــري كنــي  النهــج السياســي الدولــي لقضايــا 
حقــوق اإلنســان وقــال: ان هــذه اللقــاءات لــن ترســم البســمة علــى وجــه االنســانية اال بعــد رفــع الحكومــات 

االســتبدادية ايديهــا عــن رقبــة حقــوق االنســان.
وكتــب باقــري كنــي علــى حســابه الخــاص فــي تويتــر مشــيرا الــى بــدأ اجتماعــات الــدورة ال 64 
لمجلــس حقــوق االنســان التابــع لامــم المتحــدة : بــدأت اليــوم )االثنيــن( اجتماعــات  فــي جنيــف » 
مهرجــان مجلــس حقــوق االنســان« لكــن النســاء واالطفــال الفلســطينيين واليمنييــن المشــردين ليــس 

ــان« . ــوق اإلنس ــزاء حق ــاء » ع ــل بانته ــم ام عنده

مؤكدًا اننا نعمل لمساعدة اللبنانيين لإلتفاق فيما بينهم..

ظريف: ال عودة ألميركا لالتفاق النووي ما لم تنفّذ كل التزاماتها حيال االتفاق
* خطأ جيراننا أنهم سمحوا للكيان الصهيوني بأن ينقل الصراع الى أراضيهم وسوف يسلبهم األمن ولن يبادر للدفاع عنهم

خطــأ  واضــاف: 
جيراننــا أنهــم ســمحوا 
الصهيونــي  للكيــان 
الصــراع  ينقــل  بــأن 
ــى أراضيهــم وســوف  ال
ولــن  األمــن  يســلبهم 
عنهــم. للدفــاع  يبــادر 
التهديــدات  وحــول 
الصهيونيــة، قــال الوزيــر 
اقــدم  إذا  ظريــف: 
الصهيونــي  الكيــان 

علــى مهاجمــة ايــران ســيكون قــد أقــدم علــى 
خطــوة إنتحاريــة. مضيفــًا: هدفنــا فــي ســوريا 
محاربــة اإلرهــاب وعلــى العــدو الصهيونــي 
الجماعــات  دعــم  سياســات  أن  يــدرك  أن 

ردّ. دون  مــن  تبقــى  لــن  االرهابيــة 
وفــي الملــف اللبنانــي قــال الوزيــر ظريف: 

نعمــل لمســاعدة اللبنانييــن لإلتفــاق فيمــا 
بينهم،ونحــن ال نســتطيع فــرض أي اتفــاق 
علــى  أحــد  أي  يقــدر  وال  اللبنانييــن  علــى 

ــك. ذل
لمســاعدة  اقتراحــات  قدمنــا  واضــاف: 
لكــن  المرفــأ  انفجــار  كارثــة  بعــد  لبنــان 

ذلــك. دون  حالــت  االميركيــة  الضغــوط 

طهران-فــارس:- اعيــد 
احمــد  اهلل  آيــة  انتخــاب 
جنتــي رئيســا لمجلــس 
وكذلــك  القيــادة  خبــراء 
الرئاســية  الهيئــة  اعضــاء 
الثامــن  االجتمــاع  خــال 
بدورتــه  للمجلــس 
بــدا  الــذي  الخامســة 
االثنيــن. امــس  صبــاح 

النتخابــات  ووفقــا 
مجلــس  رئاســة  هيئــة 

ــد  ــة اهلل احم ــاب آي ــد انتخ ــد اعي ــادة فق ــراء القي خب
وآيــة اهلل محمــد علــي موحــدي  جنتــي رئيســا 
ابراهيــم  اهلل  وآيــة  للرئيــس  اول  نائبــا  كرمانــي 

للرئيــس. ثانــي  نائبــا  رئيســي 
كمــا اعيــد انتخــاب آيــة اهلل احمــد خاتمــي وآيــة 
اهلل عبــاس كعبــي ســكرتيرين وآيــة اهلل هاشــم 
الثقافيــة  للشــؤون  بوشــهري مســؤوال  حســيني 
وحجــة االســام محســن قمــي مســؤوال للشــؤون 

ــادة. ــراء القي ــس خب ــة لمجل ــة -المالي االداري
اعمــال  فــي طهــران  االثنيــن  امــس  وبــدأت 

القيــادة. خبــراء  لمجلــس  الثامــن  االجتمــاع 
وكان مــن المقــرر ان يعقــد هــذا االجتمــاع فــي 

اذار/مــارس العــام الماضــي اال انــه تاجــل عــدة مــرات 
بســبب تفشــي فيــروس كورونــا.

ويعقــد االجتمــاع ليــوم واحــد خافــا لاعــوام 
تفشــي  مــن  الوقايــة  اجــراءات  ضمــن  الســابقة 
فيــروس كورونــا وفــي ختــام اجتماعهــم عصــر اليــوم 
ــادة مــع قائــد  ســيلتقي اعضــاء مجلــس خبــراء القي

الثــورة االســامية.

األعلــى  المجلــسُ  عقــدَ  طهران-العالــم:- 
التحــادِ اإلذاعــاتِ والتلفزيونــاتِ اإلســامية فــي 
طهــران جَْلســتَهُ الدوريــَة السادســة لمناقشــةِ 
واالجتماعيــة  والسياســيةِ  األمنيــةِ  األحــداثِ 

المنطقــة. تشــهدُها  التــي  والصحيــة 
اإلذاعــات  إتحــاد  العــام  االميــن  وقــال 
والتلفزيونــات اإلســامية الشــيخ علــي كريميــان 
تعيشــها  التــي  االوضــاع  ان  االجتمــاع:  خــال 
المنطقــة بــدءا مــن القضيــة الفلســطينية والتطبيــع 
التطــورات  الــى  امتــدادا  الصهيونــي  الكيــان  مــع 
تحتــم  واليمــن،  ولبنــان  والعــراق  ســوريا  فــي 
علــى االعــام الملتــزم فهــم صعوبــة وحساســية 
ــن  ــد مــن التاحــم بي ــا يســتدعي المزي الوضــع، م
العناصــر االعاميــة وتثبيــت العاقــات والتعامــات 

االعــام. مجــال  فــي  المحترفــة 
فيمــا اعــرب رئيــس االعــام الخارجــي فــي 
بيمــان  الدكتــور  والتلفزيــون،  االذاعــة  مؤسســة 
جبلــي، عــن اعتقــاده بــأن وجــود هــذه الشــبكة مــن 
االعــام المقــاوم وعناصــر هــذه الشــبكة تعطــي 
تواجــه  بــأن  المنطقــة  فــي  للشــعوب  الفرصــة 

الــرأس. مرفوعــة  منهــا  وتخــرج  التحديــات 
وهنــاك ايضــا تحديــات خاصــة يواجههــا اعــام 
محــور المقاومــة ناشــئة مــن الضغوطــات السياســية 

التــي تمــارس علــى حريــة الــرأي والتعبيــر.
وفــي هــذا الســياق قــال وكيــل األميــن العــام 
ــر  ــامية، ناص ــات االس ــات والتلفزيون ــاد االذاع إلتح
هــي  التحديــات  هــذه  ان  العالــم:  لقنــاة  اخضــر، 
ــة، ال شــك بــان تحديــات خاصــة فــي هــذه المرحل

مكافحــة  شــرطة  رئيــس  أكــد  طهران-ارنــا:- 
المخــدرات، العميــد مجيــد كريمــي، علــى ضــرورة تعزيــز 
مكافحــة  فــي  وإســبانيا  إيــران  بيــن  الثنائــي  التعــاون 
مهربــي المخــدرات علــى الصعيديــن اإلقليمــي والدولــي.
ــرطة  ــس ش ــع رئي ــده م ــي عق ــاع افتراض ــي إجتم وف
الجرائــم الممنهجــة والمخــدرات فــي إســبانيا، أعــرب 
العميــد كريمــي عــن ارتياحــه بهــذا اللقــاء، مؤكــدا حــرص 
مــع  الثنائــي  التعــاون  بمســتوى  اإلرتقــاء  علــى  إيــران 
إســبانيا فــي المجــاالت األمنيــة والعملياتيــة حتــى القضــاء 
الكامــل علــى تهريــب المخــدرات علــى مســتوى المنطقــة 

ــم. والعال
وفيمــا أشــار الــى اإلنجــازات الجيــدة والتجــارب 
الناجحــة التــي حققتهــا إيــران فــي مجــال مكافحــة 
تهريــب المخــدرات وتحديــد وضبــط بــؤر المهربيــن 
والشــبكات الكبــرى لتهريــب وتوزيــع المخــدرات 
علــى المســتويين اإلقليمــي والدولــي، والكشــف 
والمعــدات  األجهــزة  بمســاعدة  المخــدرات  عــن 
الذكيــة محليــة الصنــع، وكذلــك الوقايــة االجتماعيــة 
مــن االقبــال علــى تعاطــي المخــدرات، أكــد العميــد 

طهران ومدريد تؤكدان على تعزيز التعاون 
في مكافحة المخدرات

كريمــي ضــرورة تبــادل الخبــرات البوليســية فــي 
إيــران  واســتعداد  البلديــن،  بيــن  المجــال  هــذا 

ــبانيا. ــع إس ــبة م ــارب المكتس ــم التج لتقاس
المخــدرات  إجمالــي  ان  كريمــي،  وأعلــن 
ــة بمكافحــة  ــات المعني ــل الجه ــن قب المضبوطــة م
المخــدرات فــي إيــران بلغــت مليــون و150 طنــا فــي 
عــام 2020، ممــا أثــار إعجــاب الجانــب اإلســباني.

الــى ذلــك، قــدم رئيــس شــرطة مكافحــة 
ماركــو  المفــوض  إســبانيا،  فــي  المخــدرات 
فريــس، دعــوة رســمية الــى نظيــره اإليرانــي 
لزيــارة بــاده والتعــرف عــن كثــب علــى إنجــازات 
مكافحــة  مجــال  فــي  اإلســبانية  الشــرطة 
المخــدرات، مؤكــدا اســتعداد بــاده التــام لتعزيــز 
ــب  ــى الجان ــا ال ــل خبراته ــاون ونق ــات التع عاق
ــكاب  ــب ال ــي مجــال تدري ــي ال ســيما ف اإليران
البوليســية لمكافحــة المخــدرات، وصياغــة برامج 
تعليميــة تخصصيــة، والتدريــب علــى األســاليب 
المخــدرات  علــى  المدمنيــن  لعــاج  الجديــدة 

واعــادة تأهيلهــم إجتماعيــا.

عودة واشنطن لالتفاق لن تتم بسهولة..

طهران: ال يمكن الميركا المشاركة في اي محادثات قبل االلتزام باالتفاق النووي ورفع الحظر
االتفــاق النــووي الباقيــن فيــه تجــري وفــق المعتــاد، 
وان ايــران تــدرس حاليــا موضــوع مشــاركة اميــركا 
بصفــة ضيــف فيــه. موقــف ايــران هــو كمــا كان 
اي  فــي  المشــاركة  الميــركا  يمكــن  ال  اذ  ســابقا 
باالتفــاق  االلتــزام  قبــل  ومحادثــات  مفاوضــات 

النــووي والرفــع المؤثــر الجــراءات الحظــر.
واوضــح: اننــا نــدرس الموضــوع فــي الوقــت 
الحاضــر ونجــري مشــاورات وثيقــة مــع االصدقــاء 
وبكيــن  موســكو  فــي  واالصدقــاء  االوروبييــن 

قريبــا. طهــران  راي  عــن  وســنعلن 
واوضــح متحــدث الخارجيــة بــان اميــركا خرجت 
بصــورة احاديــة مــن االتفــاق النــووي اال ان عودتهــا 
لــن تتــم بســهولة بســبب ان هــذا الخــروج تضمــن 

الكثيــر مــن االبعــاد والمســؤوليات القانونيــة.
اي شــروط مســبقة  لدينــا  ليســت  واضــاف: 
لرفــع الحظــر االميركــي اال ان رفــع الحظــر هــو 

النــووي. الــى االتفــاق  اميــركا للعــودة  طريــق 

واكــد بــان اوضــاع الســجناء االيرانييــن فــي 
اميــركا تعــد علــى الــدوام اولويــة اليــران واشــار 
الــى االوضــاع المزريــة لهــم والظلــم الواقــع بحقهــم 
حيــث يجــري اعتقالهــم بصــورة تعســفية وبذرائــع 
فارغــة وبعــد انتهــاء فتــرة محكوميتهــم يســتمر 
اعتقالهــم وقــال: ان ايــران ال يمكنهــا ان تــرى هــذا 
الظلــم الصــارخ يجــري بحــق رعاياهــا وهــو فــي 
الواقــع ارث بغيــض مــن االدارة االميركيــة الســابقة

حركة األحرار الفلسطينية: رسالة السلطة لبايدن تعكس سياستها الالوطنية والمقيتة
ــو  ــي ج ــس األمريك ــوم، أن رســالة الســلطة إلدارة الرئي ــاح الي ــرار الفلســطينية، صب ــة األح ــدت حرك أك

ــة«. ــة والمقيت ــا وطني ــدن »تعكــس سياســتها ال باي
ــة  ــوض الســلطة أو أي جه ــم يف ــة »فلســطين اآلن«: »شــعبنا ل ــان وصــل وكال ــي بي ــة ف ــت الحرك وقال

ــم«. ــة تنتقــص منه ــه أو طــرح أي صيغ ــازل عــن أرضــه وحقوق ــة للتن فلســطينية أو عربي
وأضافــت الحركــة: »علــى الســلطة التوقــف عــن هــذه السياســة العقيمــة التــي تعكــر االجــواء، والتوجــه 
الحقيقــي الحتــرام إرادة شــعبنا مــن خــال قطــع العاقــة مــع االحتــال ولفــظ اتفاقيــة أوســلو، ووقــف الرهــان 

علــى اإلدارات األمريكيــة«.
ــاس إلدارة  ــا رئيــس الســلطة محمــود عب ــة كشــفت عــن رســالة بعثه ــت وســائل اإلعــام العبري وكان

ــى أســاس حــدود 67. ــزام الفصائــل بـ«حــل الدولتيــن« عل الرئيــس األمريكــي بايــدن يؤكــد فيهــا الت

كاتب عربي: الناتو يعمل على تمزيق المنطقة
اتهــم الكاتــب والمحلــل السياســي العربــي هــادي قبيســي ،امــس  االثنيــن ، حلــف الناتــو بالعمــل علــى 

تمزيــق الشــرق األوســط منــذ تأسيســه، مشــيرا الــى ان الناتــو يحظــى برعايــة أمريكيــة كبيــرة .
وقــال قبيســي فــي تصريــح لـ/المعلومــة/، إن “الناتــو يعــد حلفــا عدوانيــا للــدول العربية الرافصة للمشــاريع 

االمريكيــة منــذ ان تاســس وان هــذا الحلــف ســاهم بشــكل كبيــر بتدميــر منطقة الشــرق األوســط”.
وأضــاف أن “حلــف الناتــو ليــس بمقــدوره التحــرر مــن الهيمنــة األمريكيــة خصوصــا فــي منطقــة غــرب 
آســيا والــدول النفطيــة”، مشــيرا الــى أن “15% مــن البنيــة التحتيــة فــي دول الغــرب تعــود للواليــات المتحــدة 

األمريكيــة”.
وكان عضــو مجلــس الشــعب الســوري علــى الصطــوف أكــد فــي تصريــح ســابق، أن الناتــو منــذ 
ــعوب  ــدرات الش ــى مق ــيطرة عل ــه الس ــا هدف ــا عدواني ــة كان حلف ــة الثاني ــرب العالمي ــد الح ــس بع أن تأس

باســاليب مختلفــة.
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ً من يصرخ اوال
ــن  ــدأ م ــذي يب ــي ال ــول االضاف ــل بالبروتوك ــف  العم ــا الصــارم بوق ــران لقراره ــق طه عشــية تطبي
صبــاح اليــوم الثاثــاء 23 فبرايــر، لعــب الغــرب المنافــق والمــراوغ يتقدمهــا اميــركا اخــر  اوراقــه الخاســرة 
لالتفــاف علــى طهــران ثانيــة عبــر ايفــاد رافائيــل غروســي رئيــس وكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة لفتــح 
ثغــرة فــي جــدار ايــران الصلــد وتليــن موقفهــا بهــدف الدخــول فــي حلقــة  مفرغــة وهــو التفــاوض مــن 
اجــل التفــاوض اال انهــم تناســوا ان اصحــاب القــرار فــي طهــران هــم مــن نمــط »ال يلــدغ المــرء مــن 
جحــر مرتيــن«  وهــم يمتلكــون مــن الخبــرة والتجــارب بــأن يعــروا ساســة الغــرب علــى حقيقتهــم امــام 
ــى فعلتهــم الشــنيعة  ــرة وهــم نادميــن عل ــا لتخنقهــم العب ــم ويرموهــم جانب شــعوبهم وشــعوب العال
الامســؤولة والاانســانية تجــاه الشــعب االيرانــي الــذي يعانــي مــن الحصــار الظالــم منــذ عقــود 

وكذلــك فــي ظــل تفشــي مرضــى كورونــا لدرجــة منعــوه حتــى مــن الــدواء.
فوقــف العمــل بالبروتوكــول االضافــي  الــذي هــو حــق طبيعــي اليــران ومــدرج فــي بنــود االتفــاق 
النــووي ســتليه خطــوات اخــرى مــا لــم تلتــزم االطــراف االخــرى بتنفيــذ االتفــاق النــووي عمليــا ودفعــة 

واحــدة وليــس هنــاك اي مجــال للتســويف والتــدرج فــي هــذا الموضــوع.
فبعــد قــرار طهــران الحــازم والصريــح والموحــد لوضــع حــد للتاعــب الغربــي بمصالحهــا الوطنيــة لــم 
يعــد هنــاك  اي مجــال للمماطلــة والمنــاورة والمســاومة علــى البروتوكــول االضافــي الــذي هــو المدخــل 
ــة التــي  ــا امــام االطــراف الخبيث ــى الســكة الصحيحــة وقطــع الطريــق نهائي لوضــع االتفــاق النــووي عل

تقفــز علــى مصالــح الشــعوب وتحــاول مصــادرة تقدمهــا التقنــي والعلمــي.
ان المحــاوالت البائســة لوســائل االعــام الغربيــة فــي قلــب الصــورة وتحريــف نتائــج زيــارة غروســي 
لطهــران لــم تــدم اال لســاعات قليلــة حيــث اتضحــت الحقيقــة، بــأن طهــران لــم تتراجــع عــن قرارهــا 
ــى  ــش ســتعود ال ــات التفتي ــى ان عملي ــدت عل ــل اك ــط ب ــة فق ــد انمل ــي  قي ــول االضاف حــول البروتوك
مــا قبــل التوقيــع علــى االتفــاق النــووي اي انهــا ســتتقلص زيــارة المفتشــين الدولييــن الــى 30 بالمائــة 
اضافــة الــى انهــا ســتحتفظ بتســجيات  الكاميــرات المنصوبــة فــي المنشــات النوويــة ولــم تــزود بهــا 
الوكالــة الدوليــة حتــى  تتضــح الصــورة الكاملــة وتنجلــي الحقائــق للعالــم مــن الــذي يلتــزم بالقوانيــن 

والمعاهــدات الدوليــة ومــن الــذي يخــل بهــا ؟ !
االســتراتيجية المبدئيــة والصريحــة التــي اتخذتهــا طهــران لحفــظ مصالحهــا وحقوقهــا فــي الحقــل 
النــووي ســتأتي ُأكلهــا بالتاكيــد النهــا ســتحاصر المراوغيــن والمنتهكيــن للقوانيــن فــي واشــنطن 
وبعــض العواصــم الغربيــة وتســقط مناوراتهــم وهــم صاغــرون اســتعدادا لدفــع االثمــان الباهضــة خاصــة 
الخســائر الهائلــة التــي تحملهــا الشــعب االيرانــي جــراء عــدم التزامهــم بتنفيــذ االتفــاق النــووي الــذي 

هــو اتفــاق دولــي صادقــت عليــه الغالبيــة الكبــرى فــي مجلــس االمــن الدولــي.
ان ايــران بقرارهــا االســتراتيجي الموحــد حــول  وقــف العمــل بالبروتوكــول االضافــي الــذي 
تليــه خطــوات اخــرى بالتاكيــد مــا لــم تعــود االطــراف المنتهكــة لاتفــاق الــى جــادة الصــواب 
والعقانيــة، قــد حســمت موقفهــا الحــازم والصريــح والنهائــي الحقــاق حقوقهــا المشــروعة فــي 

امتــاك برنامــج نــووي ســلمي.
لكــن مــا هــو مؤكــد ومتيقــن ويعرفــه القاصــي قبــل الدانــي ان الغــرب يتخــذ مــن الملــف 
النــووي االيرانــي الســلمي كعنــوان وذريعــة للوصــول الــى مآربــه الخبيثــة لســلب ايــران 
اقتدارهــا وقدراتهــا الذاتيــة خاصــة الصاروخيــة وكذلــك ســد الطريــق امــام نفوذهــا االقليمــي 
الــذي هــو حــق طبيعــي لهــا النهــا جــزء اساســي مــن المنطقــة، اال ان القضيــة االولــى واألهــم 
التــي تؤرقــه هــو مصيــر ومســتقبل الكيــان الصهيونــي الــذي اصبــح فــي مهــب الريــح باعتــراف 
حتــى قــادة هــذا الكيــان مــن سياســيين وعســكريين وهــذه هــي الحقيقــة بعينهــا ألن الملــف 
النــووي االيرانــي مجــرد شــماعة وعلــى الغــرب وخاصــة اميــركا ان يــدرك ان ايــران بموقفهــا 
ــوة  ــا ق ــى ال تضاهيه ــة عظم ــوة اقليمي ــة ق ــة الهائل ــرية والمادي ــا البش ــتراتيجي وقدراته االس

وعليــه ان يذعــن لهــذه الحقيقــة ويــدرك مــع مــن يتعامــل قبــل فــوات االوان.

طهــران- فــارس:- اعلنــت المتحدثــة باســم وزارة 
الصحــة والعــاج والتعليــم الطبــي ســيما ســادات الري 
جديــدة  وفــاة  حالــة   89 و  اصابــة   8263 تســجيل  عــن 
البــاد. فــي  المســتجد )كوفيــد-19(  بفيــروس كورونــا 

الصحفــي  تصريحهــا  فــي  الري  وقالــت 
خــال  تــم  انــه  االثنيــن:  امــس  اليومــي 
الســاعات الـــ 24 الماضيــة تســجيل 8263 اصابة 
اجمالــي  ليرتفــع  كورونــا  بفيــروس  جديــدة 
عــدد المصابيــن الــى مليــون و 582 الفــا و 275 
ــة حرجــة  ــي حال ــة مــن ضمنهــم 3685 ف اصاب

وهــم يخضعــون االن للعنايــة المركــزة.

واضافــت: ان عــدد المتعافيــن مــن المــرض بلــغ 
لحــد االن مليونــا و 351 الفــا و 390 شــخصا فيمــا 
ــة تســجيل 89  ــم خــال الســاعات الـــ 24 الماضي ت
حالــة وفــاة جديــدة بالمــرض ليرتفــع اجمالــي عــدد 

ــا و 572 شــخصا. ــى 59 الف ــن ال المتوفي
واوضحــت بانــه تــم لحــد االن اجــراء 10 ماييــن و 
501 الــف و 415 اختبــارا للكشــف عــن االصابــة بفيــروس 
ــة  ــا وقالــت ان هنالــك فــي الوقــت الحاضــر 11 مدين كورون
ــا فــي محافظــة خوزســتان  ــة الحمــراء )جميعه ــي الحال ف
جنــوب غــرب ايــران( و 52 فــي الحالــة البرتقاليــة و 217 فــي 

ــاء. ــة الزرق ــراء و 168 فــي الحال ــة الصف الحال
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