
رئيس االركان يبحث مع قائد الجيش الباكستاني 
العالقات الدفاعية 

 - : س ر فــا / ن ا طهر
األركان  رئيــس  التقــى 
ــوات المســلحة  ــة للق العام
باقــري  محمــد  اللــواء 
صبــاح امــس االربعــاء قائــد 
الباكســتاني  الجيــش 
جاويــد  »قمــر  الجنــرال 

باجــوا”.
باقــري  اللــواء  وزار 
علــى راس وفــد عســكري 
مقــر  المســتوى،  رفيــع 

الجيــش الباكســتاني فــي روالبنــدي والتقــى الجنــرال قمــر جاويــد باجــوا، قائــد الجيــش الباكســتاني فــي 
باكســتان. الــى  الرســمية  زيارتــه  مــن  الثانــي  اليــوم 

ــذكاري لشــهداء الجيــش  ــى النصــب الت ــا مــن الزهــور عل ــري إكلي ــواء باق ــاء وضــع الل ــدء اللق ــل ب وقب
ــي مكافحــة  ــوات المســلحة الباكســتانية ف ــات الق ــش، مشــيدا بتضحي ــادة الجي ــر قي ــي مق الباكســتاني ف

ــاب. اإلره
وبحــث اللــواء باقــري والجنــرال باجــوا آخــر التطــورات فــي العاقــات الثنائيــة والعاقــات الدفاعيــة 

والتطــورات اإلقليميــة وخاصــة االوضــاع فــي أفغانســتان.
واعــرب الجانبــان عــن ثقتهمــا لتعزيــز المســيرة المتناميــة للعاقــات العســكرية واألمنيــة والحدوديــة 

بيــن البلديــن الجاريــن.
ومــن المواضيــع االخــرى التــي نوقــش فــي هــذه الزيــارة هــي تطويــر التعــاون المشــترك ضــد اإلرهــاب 

وتبــادل الكــوادر التدريبيــة وتعزيــز إدارة الحــدود وتبــادل المعلومــا  وتوســيع المشــاورات الدفاعيــة.
ــه، وصــل مســاء  ــق ل ــد المراف ــة والوف ــوات المســلحة االيراني ــة لق ــة االركان العام ــر ان رئيــس هيئ يذك
ــادة بالجيــش الباكســتاني  ــار الق ــي اســتقباله عــدد مــن كب ــاد حيــث كان ف ــى اســام اب ــاء ال امــس الثاث

ــدى باكســتان. ــة ل ــة االســامية االيراني وســفير الجمهوري

2 شؤون محلية

التحرير

النائب كوثري: اذا لم تحد اربيل من نشاطات 
االرهابيين سنتخذ االجراءات الالزمة

طهران/فارس:-أكــد عضــو لجنــة االمــن القومي 
والسياســة الخارجيــة البرلمانيــة اســماعيل كوثــري 
علــى ضــرورة ان يقــوم المســؤولون فــي كردســتان 
العــراق مــن نشــاطات االرهابييــن وفــي غيــر هــذه 

الحالــة فــان ايــران ســتتخذ االجــراءات الازمــة.
تصريــح  فــي  کوثــري،  اســماعیل  وقــال 
صحفــي فــي االشــارة الــى نشــاطات المجموعــات 
كردســتان  منطقــة  فــي  المنتشــرة  االرهابيــة 
العــراق، مؤكــدا حــق ايــران فــي الدفــاع عــن نفســها 

الدوليــة. القوانيــن  وفــق  والتصــدي 
واضــاف: إن المجموعــات االرهابيــة انتشــرت فــي 
هــذه المنطقــة فــي أعقــاب انتصــار الثــورة االســامية، 

بدعــم اميركــي وصهيونــي واالنظمــة الرجعيــة.
ــة  ــى تلقــي هــذه المجموعــات االرهابي ــوه ال ون
ــدات  ــب والمع ــف مجــاالت التدري ــي مختل ــًا ف دعم
مناوئــة  بنشــاطات  القيــام  بهــدف  وغيرهــا 

االيرانيــة. االســامية  للجمهوريــة 
نبّهــت  ايــران  ان  الــى  كوثــري  ولفــت 
المســؤولين المعنييــن علــى ضــرورة وضــع حــد

برلماني: على السعودية وقف حربها وسحب 
قواتها من اليمن

الخميس 7 ربيع االول 1443 هـ ق 22 مهر 1400 هـ ش، 14 تشرين االول  2021م العدد )10783( السنة الواحدة واالربعون

الشــؤون  أكــد عضــو لجنــة  طهران/فــارس:- 
الداخليــة والمجالــس البرلمانيــة محمــد حســن 
حربهــا  وقــف  للســعودية  ينبغــي  انــه  آصفــري 

اليمــن. وســحب قواتهــا مــن 
وقــال النائــب عــن اهالــي اراك/ وســط/ محمــد 
امــس  صحفــي  تصريــح  فــي  آصفــري،  حســن 
ــن  ــع وضــع موضــوع االم ــن المتوق ــه م ــاء، إنّ االربع
ــى  ــن، عل ــي اليم ــة الســيما الحــرب ف ــي المنطق ف
جــدول االعمــال فــي جولــة المفاوضــات المقبلــة 

بيــن ايــران والســعودية.
قواتهــا  ســحب  للســعودية  ينبغــي  واضــاف: 
ــة  ــى اســتعداد القام ــران عل ــا ان اي ــن كم ــن اليم م
مختلــف  علــى  الســعودية  مــع  طيبــة  عاقــات 

وغيرهــا.  والســياحية  االقتصاديــة  الصعــد 
ولفــت الــى انــه ينبغــي للســعودية ان تــدرك ان 
ــن  ــض االم ــة تخطــط لتقوي ــات التكفيري المجموع
وتأجيــج الخافــات بيــن بلــدان المنطقــة، والتصــب 

شــؤون  فــي  والتدخــات  االرهابيــة  العمليــات 
ــة. ــح المنطق ــرى لصال ــدان االخ البل

وأكــد علــى ضــرورة ان تقــوم الســعودية بالعمــل 
علــى تمتيــن االواصــر االســامية فــي العالــم كمــا 
ينبغــي لهــا وضــع نهايــة لحربهــا فــي اليمــن النهــا 
ــل  ــي مقت ــد تســببت ف ــا وق ــي مصلحته التصــب ف
ــى  ــا أدى ال ــو م ــاء وه ــن االبري ــن اليمنيي ــر م الكثي

احتجــاج ايــران عــدّة مــرات. 
وأكــد رغبــة ايــران فــي ارســاء االمــن واالســتقرار 
الســعودية  ان  كمــا  االســامية  البلــدان  بجميــع 
ــم الدعــم لتحقيــق هــذا الهــدف،  ــا تقدي ينبغــي له
عــن  تســفر  التــي  الممارســات  عــن  »والتخلــي 
واالمبرياليــة  الصهاينــة  قبــل  مــن  اســتغالها 

البلــدان االســامية”. للتغلغــل فــي 
ونــوه الــى ان ايــران تســعى الســتخدام قدراتهــا 
واقتدارهــا بهــدف تعزيــز االمــن واالســتقرار فــي 

ــج الفارســي. ــدان الخلي بل

مجلة اكونوميست؛ آلية الضغوط القصوى االميركية 
غيرت سلوك ايران الى تهاجمي

اســبوعية  نشــرت  العربــي:  طهران/كيهــان 
»اكونوميســت« تحليــا جــاء فيــه: ان آليــة الضــوط 
ايــران  تشــديد  الــى  ادت  االميركيــة  القصــوى 
لضرباتهــا الصاروخيــة والطائــرات المســيرة ضــد 

حلفــاء اميــركا فــي المنطقــة.
الشــرق  فــي  اساســان  محــوران  وهنــاك 
االوســط؛ احدهما اســرائيل ودول الخليج الفارســي 
ضــد ايــران وحلفائهــا. واالخــر بيــن دول مثــل تركيــا 
وقطــر المواكبــان الســامي االخــوان المســلمين، 
ــع  ــك. وم ــتا كذل ــان ليس ــارات اللت ــر واالم ــع مص م
المنطقــة  فــي  التقليديــون  اتجــه االعــداء  ذلــك 
الحــل  صــوب  مضــت  اشــهر  خمســة  خــال 
الدبلوماســي. قــد بــدأت ايــران والســعودية منهــج 
الحــوار منــذ ابريــل الماضــي. وكان اجتمــاع بغــداد 
فــي 28 اغســطس قمــة هــذا الحــوار، حيــن اجتمــع 
مســؤولون اســميون مــن ايــران ومصــر وتركيــا 
والســعودية وقطــر. ويحتمــل ان ينهــي االجتمــاع 

الصراعــات المدمــرة فــي الشــرق االوســط.
ان الصــراع االيرانــي الســعودي بــدأ بحــرب 
ــران وفشــل  ــه بســبب نجــاح اي ــاردة وقســم من ب
ــارات  ــا ان االم ــوذ. فيم ــال النف ــي اعم الســعودية ف

وبعــد اتخــاذ سياســة عدائيــة علــى المســتوى 
اعلنــت  فقــد  الســجال.  دفــع  بصــدد  الخارجــي 
ــا.  ــاء كورون ــة لوب ــار الجانبي ــن االث ــه م ــي ان ابوظب
وهــذا يمثــل تبريــرا ظاهريــا فاالمــارات ومنــذ عــام 
2019  تحركــت نحــو اخــراج قواتهــا مــن اليمــن، قبــل 

ــا. ــيوع كورون ش
وكان لتركيــا نتائــج مشــابهة. فاقتصــاد هــذا 
البلــد واجــه عجــزا بمعــدل 19%، وتراجــع االســتثمار 
الخارجــي واالزمــة الماليــة المســتديمة. الــى ذلــك 

فــان حــل الســجال مــع ايــران اعقــد ممــا يبــدو.
ــا  ــران ال تتحــاور بخصــوص مجــال نفوذه فاي
مــع العالــم العربــي، وفــي المقابــل يحتمــل ان 
تكــون دول الخليــج )الفارســي (بصــدد الحفــاظ 
علــى حديقتهــا الخلفيــة. فــدول المنطقــة التفتــت 
الضغــوط  ترامــب  سياســة  بعــد  تأزمهــا  الــى 

القصــوى.
اذ تســببت الضغــوط الــى مهاجمــة ايــران 
الفارســي،  الخليــج  فــي  النفــط  لحامــات 
والصواريــخ  المســيرة  بالطائــرات  والتلويــح 
لهجمــات مفاجئــة علــى المنشــآت النفطيــة 

الســعودية كمــا وقــع عــام 2019.

“طالبان” تلتقي مسؤولين أوروبيين وأميركيين في الدوحة
أكــدت المتحدثــة باســم االتحــاد األوروبــي “نبيلــة مصرالــي” إّن مســؤولين أميركييــن وأوروبييــن التقــوا 

ممّثليــن عــن الســلطات الجديــدة فــي أفغانســتان إلجــراء محادثــات بوســاطة قطريــة فــي الدوحــة.
وقالــت: ان مــن شــأن االجتمــاع أن يتيــح للجانــب األميركــي واألوروبــي معالجــة قضايــا تشــمل توفيــر 
ممــر آمــن للراغبيــن فــي المغــادرة، وتأميــن وصــول المســاعدات اإلنســانية، واحتــرام حقــوق النســاء، وتجنّب 

تحــوّل أفغانســتان إلــى مــاذ للجماعــات اإلرهابيــة.
وأشــارت إلــى أن اللقــاء غيــر الرســمي جــرى علــى المســتوى التقنــي، وهــو ال يشــكل اعترافــًا بـــالحكومة 

االنتقالية.
وكان األميــن العــام لألمــم المتحــدة أنطونيــو غوتيريــش دعــا، العالــم إلــى ضــخّ الســيولة فــي البــاد 

لتجنّــب انهيارهــا اقتصاديــًا. 

الكوكايين اإلسرائيلي في دبي بعد تطبيع العالقات الثنائية 
ــم  ــن وت ــادة الكوكايي ــن م ــى نصــف طــن م ــا إل ــي شــحنة مخــدرات يصــل وزنه ضبطــت ســلطات دب
إلقــاء القبــض علــى شــخص يحمــل جــواز ســفر الكيــان الصهيونــي ممــا يعتبــر أولــى نتائــج التطبيــع بيــن 

ــان المذكــور. اإلمــارات والكي
ونشــرت شــرطة دبــي فيديــو يوضــح عمليــة إلقــاء القبــض علــى اإلســرائيلي مهــرب المخــدرات وشــحنة 

الكوكاييــن ممــا شــهد تعليقــات كثيــرة علــى هــذه الحادثــة فــي مواقــع التواصــل.
ــة  ــي، هــي محاول ــان الصهيون ــارات والكي ــن اإلم ــع بي ــج التطبي ــدة”: ان نتائ ــرد “ســعيد حمي ــال المغ وق
تهريــب نصــف طــن مخــدرات مــن قبــل صهيونــى حــاول تهريبهــا لإلمــارات قــدرت بنصــف مليــار درهــم أي 

118 مليــون يــورو، وهــذه النتيجــة الطبيعيــة للتطبيــع وبيــع فلســطين.
أمــا الدكتور«علــي مصطفــى« فــكان لــه هــذا التعليــق: جــرى تطبيــع بيــن دولــة اإلمــارات وبيــن الكيــان 

اإلســرائيلي. والبدايــة وصــول نصــف طــن مخــدرات علــى أبــو ظبــي عربــون وفــاء.

ايران وارمينيا تتباحثان حول توطيد 
العالقات القضائية

ــور  ــي آرت ــره االرمين ــري ونظي ــر منتظ ــد جعف ــي محم ــام االيران ــي الع ــث المدع ــارس:- تباح طهران/ف
توطيــد  حــول  داوتيــان 
البلديــن  بيــن  العاقــات 
ــة. ــي المجــاالت القضائي ف
واشــاد داوتيــان بزيــارة 
نظيــره االيرانــي اليــروان 
تفشــي  ظــروف  رغــم 
ــد  ــران ببل ــا، عــادّا اي كورون
يمكــن  الــذي  الجــوار 
والصديــق  بــه  الوثــوق 

الرمينيــا. الدائــم 
ووصــف زيــارة المدعــي 

العــام االيرانــي محمــد جعفــر منتظــري اليــروان بمثابــة تأكيــد علــى عاقــات الصداقــة بيــن البلديــن.
مــن جهتــه عــدّ منتظــري تبــادل الزيــارات بيــن المســؤولين القضائييــن فــي كا البلديــن بمثابــة فرصــة 

طيبــة لتمتيــن االواصــر بينهمــا علــى مختلــف الصعــد.
وأشــاد بــدور المواطنيــن االيرانييــن مــن الطائفــة االرمنيــة ونشــاطاتهم االيجابيــة فــي المجــاالت االجتماعيــة 

والسياســية والثقافيــة، عــادّا الثقــة المتبادلــة بيــن البلديــن بمثابــة اســاس راســخ لتوطيــد العاقــات بينهمــا.
وتباحــث الجانبــان، خــال اللقــاء، حــول مواضيــع التعــاون بيــن الســلطتين القضائيتيــن فــي كا البلديــن 
واالتفاقــات القضائيــة ومكافحــة الجرائــم المنظمــة وتهريــب المخــدرات والهجــرة الاشــرعية وفــرص توطيــد 

ــات وغيرها. العاق

صحيفــة  كتبــت  العربــي:  طهران/كيهــان 
ممثــل  مســاعي  ان  تقريــر،  فــي  »هاآرتــس« 
الصهاينــة خــال لقائــه المســؤولين االميــركان 
لتشــديد  واشــنطن  فــي  الماضــي  االســبوع 

فشــلت. ايــران  علــى  الضغــوط 
االمــن  مستشــار  حوالتــا«  »ايــال  وكان 
االســبوع  تباحــث  قــد  االســرائيلي  الداخلــي 
ــن  ــع »جــاك ســاليفن« مستشــار االم الماضــي م
القومــي االميركــي فــي البيــت االبيــض حــول 

العديــد مــن المواضيــع الســيما البرنامــج النــووي 
االيرانــي.

وافــادت الصحيفــة: ان تــل ابيــب يئيســت 
ــي اســتئناف مفاوضــات  ــة ف ــة االميركي ــن الرؤي م
فيينــا بخصــوص احيــاء خطــة العمــل المشــتركة.

الكيــان  فــان  الصحيفــة  تقريــر  وحســب 
الصهيونــي اقتــرح علــى حكومــة »جــو بايــدن« 
انــه فــي حــال فشــل المفاوضــات فــي فيينــا ان 

.B الخيــار  تطــرح 

ــان الصهيونــي  كمــا وتفيــد الصحيفــة ان الكي
طلــب مــن واشــنطن ان تعــد برامــج لعقوبــات 
ثقيلــة علــى ايــران فيمــا لــم تبــد حكومــة بايــدن 

ــل ابيــب. ــراح ت اي تفاعــل مــع اقت
واســتطرد تقريــر هاآرتــس، بــان المســؤولين 
االمنييــن للكيــان الصهيونــي يــرون ان اميــركا 
تشــاطر قلــق تــل ابيــب بخصــوص تطــور برنامــج 

ايــران النــووي.
ميرغــل  النجيــا  التوديعــي  اللقــاء  وخــال 

الكيــان  وزراء  رئيــس  كــرر  الماضــي  االحــد 
الصهيونــي »نفتالــي بينيــت« ادعاءاتــه، قائــا: 
ــول  ــدم حص ــن ع ــن م ــب ان تطمئ ــل ابي ــى ت عل

النــووي. الســاح  علــى  ايــران 
ان ادارة بايــدن ورغــم االقــرار بفشــل سياســة 
الضغــوط القصــوى علــى ايــران، احجمــت عــن 
العمــل  خطــة  الــى  للعــودة  اجــراءات  انجــاز 
برنامجهــا  فــي  جعلــت  وعمليــا  المشــتركة، 

ترامــب. سياســة  فــي  االســتمرار  الحكومــي 

هاآرتس؛ المشاورات االسرائيلية االميركية حول ايران لم تصل الى اي نتيجة

قناة موقع العربية؛ ايران انتصرت على اميركا 
في الحروب بالوكالة

طهران/كيهــان العربــي: اعترفــت قنــاة العربيــة الســعودية ان ايــران قــد نجحــت فــي نيــل اهدافهــا 
االقليميــة والحــروب بالوكالــة.

وافاد موقع العربية: ان الحروب بالوكالة اثرت في بلوغ ايران اهدافها االقليمية.
ايــران  ان  واشــنطن:  فــي  الفارســي  الخليــج  دول  فــي مؤسســة  الباحــث  الفونــه«  ويقــول »علــي 
وباالســتفادة مــن القــوات غيــر النظاميــة والحــروب بالوكالــة اســتطاعة ان تحفــظ حكومــة بشــار االســد فــي 
ســورية، وهكــذا فعلــت بدعــم قــوات الحوثــي فــي اليمــن. ومــع خــروج القــوات االميركيــة مــن افغانســتان 

ــة. ــران فــي المنطق ــوة اي تعــززت ق
ويقــول الفونــه: ومــن الــدروس الســتراتيجية االخــرى التــي كســبتها ايــران، مــدى تقييــد يــدي اميــركا 
فــي دعــم حافائهــا فــي المنطقــة مــع نشــوب صــراع ضــد ايــران والقــوات المواليــة لهــا. ورغــم ان ادارة ترامب 
رغبــت حلفــاء اميــركا فــي المنطقــة بشــكل واســع وواضــح بالمقاومــة امــام مســاعي ايــران التســلطية، اال ان 
ترامــب لــم يفعــل شــيئا حيــن شــرعت قــوات الحــرس الثــوري عــام 2019 بالتصــدي فــي  منطقــة الخليــج 
)الفارســي( بشــكل عنيــف، وبرهنــت واشــنطن ان ال رد لهــا مــن خــال تعاملهــا مــع المســؤولين االيرانييــن.
وخلــص الفونــه الــى احتمــال ان يكــون اليــران فــي مرحلــة الرئيــس الجديــد ابراهيــم رئيســي ســلوك 
ــورة  ــع لحــرس الث ــق قــدس التاب ــوات فيل ــة الســيما ق ــوات هجومي ــى ق ــران عل ــر. فتعتمــد اي تهاجمــي اكث
االســامية والتــي تهتــم بالعمليــات خــارج الحــدود، وكذلــك قــوات التعبئــة ) البســيج (، كمــا وانفقــت ايــران 

علــى ترســانتها الصاروخيــة والطائــرات دون طيــار كقــوة ردع ضــد اميــركا واســرائيل.

البقية على الصفحة7

مساعد الخارجية: نرفض أي تحالف مع اآلخرين لتسوية الخالفات االقليمية
طهران/فــارس:- أعلــن مســاعد وزيــر الخارجيــة 
المديــر العــام لدائــرة اوراســيا بالخارجيــة رفــض 
طهــران أي تحالــف مــع اطــراف اخــرى لتســوية 
الخافــات االقليميــة، مؤكــدا ضــرورة تفعيــل مؤتمــر 
ــي آســيا )ســيكا(  ــة ف ــاء الثق ــراءات بن ــل وإج التفاع
واالســتفادة مــن الفــرص المتاحــة لدفــع التهديــدات.
وخــال كلمتــه فــي االجتمــاع الســادس لــوزراء 
الثقــة  بنــاء  وإجــراءات  التفاعــل  مؤتمــر  خارجيــة 
ــة  ــن والتنمي ــي آســيا )ســيكا( حــول محــور »االم ف
الحقائــق  اســاس  علــى  آســيا  فــي  المســتدامة 
الجديــدة لعالــم مــا بعــد كورونــا«، اعتبــر علــي رضــا 
أحــد  يشــكل  بــأن  االقليمــي  التعــاون  حقيقيــان 
عناصــر السياســات الخارجيــة لحكومــة الجمهوريــة 
تنشــيط  ضــرورة  مؤكــدا  االيرانيــة،  االســامية 

مــن  لاســتفادة  )ســيكا( 
ودفــع  المتاحــة  الفــرص 

التهديــدات.
حقيقيــان  وتطــرق 
قضايــا  الــى  كلمتــه  فــي 
قبيــل  مــن  مختلفــة 
موحــدة  جبهــة  تشــكيل 
تحديــات  علــى  للتغلــب 
جائحــة  قبيــل  مــن 
ــد19، ضــرورة التعامــل  كوفي
ــق  ــاء والتعاضــد لتحقي البن

والتنميــة  المســتدام  الذاتــي  الحقيقــي  االمــن 
ــى  ــد عل ــة، التأكي ــد المنطق ــى صعي المســتدامة عل
االســامية  للجمهوريــة  المبدئيــة  السياســة 

ــة  ــاء الثق ــوار وبن ــن الج ــز حس ــى تعزي ــة عل المبني
ــران وســائر  ــاب الحــوار مفتوحــة مــع الجي ــاء ب وإبق
دول قــارة آســيا، مراجعــة عــدة مبــادرات اقترحتهــا 
ايــران للمســاعدة علــى حــل االزمــات االقليميــة، 
التعــاون الوثيــق مــع دول المنطقــة لرفــع التهديــدات 
الكبــرى مــن قبيــل االرهــاب التكفيــري والتأكيــد 
علــى ضــرورة زيــادة التعــاون متعــدد االطــراف بيــن 
القضايــا  تســوية  )ســيكا(،  فــي  االعضــاء  الــدول 
ــى  ــر الحــوار واللجــوء ال ــران عب ــن الجي ــة بي العالق
تحالــف  أي  ورفــض  بينهــم  السياســية  الحلــول 
مــع االطــراف االخــرى وخاصــة الكيانــات واالنظمــة 
واالرهــاب  العــدوان  فــي  االســود  الســجل  ذات 
والتجســس والتآمــر وجرائــم الحــرب والجرائــم 
واالنتهــاك  العنصــري  والتمييــز  االنســانية  ضــد 

االنســان. لحقــوق  الســافر 
كذلــك  الخارجيــة  وزيــر  مســاعد  وأشــار 
فــي االراضــي  العنصــري  التمييــز  الــى اســتمرار 
ابســط انتهــاك  أن  ورأى  المحتلــة  الفلســطينية 

ــورى  ــس الش ــس مجل ــد رئي ــا:- اك طهران-ارن
التعــاون  ان  قاليبــاف،  باقــر  محمــد  االســامي 
ــن  ــز االم ــى تعزي ــؤدي ال ــكو ي ــران وموس ــن طه بي

المنطقــة. فــي  واالســتقرار 

قاليباف: التعاون بين طهران وموسكو يخدم استقرار المنطقة
جــاء ذلــك فــي برقيــة التهنئــة التــي بعثهــا 
»قاليبــاف«، لمناســبة اعــادة انتخــاب »فياجســاف 

فالوديــن«، رئيســا لمجلــس الدومــا الروســي.
ــامي  ــورى االس ــس الش ــس مجل ــب رئي وكت
لنظيــره الروســي المعــاد انتخابــه : اننــي اتطلــع 
العاقــات  تعزيــز  البرلمانين فــي  لــدور  نظــرا 
الوديــة الثنائيــة وعبــر التركيــز علــى السياســات 
ــع الــى توظيــف  الســتراتيجية لــدى البدليــن، اتطل
المرحلــة  لتشــهد  الكامنــة  والفــرص  الطاقــات 
ــية  ــات السياس ــيع العاق ــن توس ــدا م ــة مزي القادم

ايــران وروســيا. واالقتصاديــة والثقافيــة بيــن 
البقية على الصفحة7البقية على الصفحة7

الضغوط القصوى بيد ايران ال أميركا
الافــت لانظــار والمراقبيــن فــي المنطقــة والعالــم هــذه االيــام و كمــا يقــال 
ــي جــرت وتجــري  ــة الت ــام المفاوضــات الســعودية ـ االيراني ــي بورصــة االع ه
فــي بغــداد وقــد قطعــت اشــواطها االربعــة وهــي مرضيــة للطرفيــن النهــا كانــت 
ــم هــذا  ــذي يطــرح نفســه ل ــة شــروط مســبقة، لكــن الســؤال ال ــدة عــن اي بعي
التاخيــركل هــذه المــدة فــي المفاوضــات بيــن بلديــن مهميــن فــي المنطقــة 
كان باســتطاعتهما ان يتجنبــا الكثيــر مــن المشــاكل والويــات التــي كانــت 
المنطقــة فــي غنــى عنهــا، فعلــى مــا يبــدو ان القــرار والظــروف  هــي مــن كانــت 
تتحكــم بالمنطقــة والعاقــات الثنائيــة وهنــا نقولهــا بملــئ الفــم ان ايــران قــد 
بــادرت بعيــد انتصــار الثــورة االســامية اكثــر مــن مــرة وعلــى لســان اكثــر مــن 
رئيــس جمهوريــة مــد يــد الحــوار الــى االشــقاء العــرب خاصــة فــي الخليــج 
الفارســي،اليجاد تعــاون امنــي بينــي بعيــدا علــى التدخــات الخارجيــة خاصــة 
االميركيــة، االان كل هــذه المبــادرات لــم تذهــب الــى ادراج الريــاح فقــط بــل 

ــة. ــداء والضغين ــد مــن التشــكيك والع ــت بمزي قوبل
لكــن هنــاك مــن يتســاءل اليــوم مالــذي حــدث لتختلــف الصــورة هــذه المــرة 
ــا  ــذا م ــران وه ــى اي ــده للمفاوضــات ال ــد ي ــب الســعودي بم ــادر الجان ــا ليب تمام
جــرى فــي بغــداد واطلــع العالــم علــى مجرياتــه. فاالجابــة مــا ابســطها كمــا قلنــا 

ــرار وظــروف المنطقــة وكاهمــا متازمــان. كان الق
ولاســف  الشــديد ان القــراركان قــرارا اميركيــا  حيــث صــرح مســؤوالن 
امريكيــان احدهمــا روبــرت مالــي والثانــي  مورفــي بدفــع الســعودية للتفــاوض مع 
ايــران لتهدئــة المنطقــة هــذا اوال وثانيــا طلبــت اميــركا مــن الريــاض مســاعدتها 

للتفــاوض علــى الملــف النــووي !! الن »المنطقــة اصبحــت مرتعــا اليــران«
واليــوم وباعتــراف االعــداء قبــل االصدقــاء ان ايــران االســام هــي مــن تملــك 
بزمــام االمــور فــي المنطقــة وبدونهــا ال يمكــن حــل ايــة قضيــة فيهــا .كل ذلــك 
مــا كان يحــدث لــوال التطــورات المصيريــة التــي شــهدتها المنطقــة ســواء مــن 
اجتثــاث داعــش  مــن العــراق وســوريا ولبنــان وكذلــك معركــة »ســيف القــدس« 
ــا خــال اســبوعين  ــي كان الرهــان عليه ــة الت ــة الظالم ــرورا بالحــرب اليمني وم
واذا بهــا تمتــد لســبع ســنوات والمملكــة الزالــت غارقــة فــي رمالهــا وعاجــزة عــن 

الخــروج منهــا، وانتهــاء بالهزيمــة المدويــة والمذلــة الميــركا فــي افغانســتان.
كل هــذا التراجــع والهزائــم الفضيعــة للمحــور االميركــي ـ التطبيعــي العربــي 
قابلــه سلســلة انتصــارات عظيمــة حققهــا محــور المقاومــة فــي المنطقــة وبعــد 
ان فشــلت اميــركا فــي ممارســة الضغــوط القصــوى علــى ايــران اصبحــت اليــوم 
القضيــة معاكســة تمامــا. فاميــركا باتــت اليــوم ال تتحمــل المزيــد مــن الخســائر 
والفضائــح  لهــا ولحلفائهــا فــي المنطقــة وفــي المقدمــة الكيــان الصهيونــي لذلــك 
اختلقــت الخطــر الصيــن الــذي لــم يكــن وليــد الســاعة لتتــذرع بالهــروب مــن 
المنطقــة ذليلــة مهزومــة تحــت هــذا الغطــاء المزيــف فاميــركا التــي عجــزت عــن 
مواجهــة فصائــل المقاومــة فــي العــراق ومواجهــة طالبــان كيــف تريــد التصــدي 
ــرن ال 21  ــة الق ــا نكت ــم .... انه ــي العال ــى والعظمــى ف ــة االول ــن الدول ــى الصي ال
ــركا  ــى امي ــوط القصــوى عل ــوم الضغ ــارس الي ــن تم ــة  الن م الســخيفة والهزيل

هــي ايــران وليســت اميــركا  .


