
خالل لقائه الممثلة الخاصة االممية في أفغانستان..

كاظمي قمي: على األمم المتحدة دعم إيران في تقديم 
الخدمات للمهاجرين األفغان

2 شؤون محلية

التحرير

طهــران /ارنــا- اعلــن وزيــر الصحــة والعــاج 
والتعليــم الطبــي بهــرام عيــن اللهــي بــان ايــران 
تحتــل المرتبــة العلميــة الـــ 15 علــى صعيــد العالــم، 
وقــال ان هــذه المرتبــة العلميــة تعــد احــد اإلنجــازات 

ــة. ــة عشــرة الحالي ــة الثالث ــرة للحكوم الكبي
وقــال عيــن اللهــي فــي تصريــح لــه خــال حفــل 
افتتــاح الــدورة الثامنــة والعشــرين لمهرجــان »رازي« 
لبحــوث العلــوم الطبيــة والتكنولوجيــا: ان تحســين 
المرتبــة العلميــة مــن 16 إلــى 15 هــو أحــد إنجــازات 

الحكومــة الثالثــة عشــرة.
واعتبــر ان الهــدف مــن إقامــة المهرجــان هــو 
البحــث والتكنولوجيــا فــي العلــوم الطبيــة التــي 
والمنتجــات  المفيــدة  العلــوم  علــى  أكثــر  تركــز 

المعرفــة. القائمــة علــى 
فــي  مقــال  ألــف   31 إنتــاج  تــم  أنــه  وأوضــح 
جامعــات العلــوم الطبيــة ، مشــيرًا إلــى أن متوســط   
معــدل نمــو البحــوث واإلنتــاج العلمــي فــي البــاد 
هــو 7.42 ، وهــذا المعــدل فــي العلــوم الطبيــة 8.23.

وزير الخارجية مخاطبا الساسة 
االميركيين: توقفوا عن النفاق

الخارجيــة  وزيــر  طهران-فارس:-خاطــب 
حســين اميــر عبداللهيــان ساســة البيــت االبيــض 
االميركــي قائــا ان عليهــم التوقــف عــن االدالء 

بالنفــاق. تتســم  بتصريحــات 
وكتــب اميــر عبداللهيــان فــي تغريــدة لــه علــى 
البيــت االبيــض ال  الثاثــاء »مكانــة  تويترامــس 

ــوق االنســان”. ــن حق ــق بالتحــدث ع تلي
حوالــي  قتــل  ان  الخارجيــة  وزيــر  واضــاف 
مليونــي انســان فــي افغانســتان والعــراق واليمــن 
فــي  الحــرب  نيــران  واذكاء  وســوريا  وفلســطين 
اوكرانيــا ومنــع احــال الســام هنــاك ، هــو مــن 

االميركيــة. التدخــات  نتائــج 
مخاطبــا  عبداللهيــان  اميــر  وتابــع 
عــن   »توقفــوا  االميركييــن  المســؤولين 
الواعــي  االيرانــي  فالشــعب  النفــاق،  كام 
.“ المزيّنــة  الذئــاب  أنيــاب  جيــدا   شــخص 

طهران/فــارس:- قــال وزيــر الخارجيــة األســبق 
منوجهــر متكــي ان علــى االتحــاد االوروبــي ان يقوم 
بالتعويــض عــن الخطــأ االســتراتيجي الــذي ارتكبه 

البرلمــان االوروبــي حيــال ايــران.
انبــاء  لوكالــة  تصريــح  فــي  متكــي  واضــاف 
اوروبــا  قيــام  عــدم  ان  الثاثــاء  امــس  فــارس 
ارتكبــه  الــذي  االســتراتيجي  الخطــأ  بتصحيــح 
البرلمــان االوروبــي ضــد الحــرس الثــوري وفــي 
حــال عــدم تقويــم هــذه السياســة الخاطئــة فعلــى 

بالمثــل. ايــران  رد  تنتظــر  ان  اوروبــا 
مــن  واالدانــات  االفعــال  ردود  وتتواصــل  هــذا 
قبــل المســؤولين االيرانييــن علــى بيــان البرلمــان 
ــى وضــع  ــي ال ــذي دعــا االتحــاد االوروب ــي ال االوروب
الحــرس الثــوري فــي قائمــة مــا يســمى المنظمــات 
الجمهوريــة  خارجيــة  وزيــر  أكــد  وقــد  االرهابيــة، 
أميــر عبداللهيــان،  االيرانيــة حســين  االســامية 
ايضــا اليــوم الثاثــاء أن قــرار البرلمــان االوروبــي 
ســلبية  تبعــات  ســيترك  الثــوري  الحــرس  ضــد 

ــك. ــن ذل ــع ثم ــا دف ــى اوروب وعل

فــي   العــام  المدعــي  بعــث  طهران/فــارس:- 
منتظــري  جعفــر  محمــد  االســام  البــاد حجــة 
اميــر  حســين  الخارجيــة  وزيــر  الــى  رســالة 
اجــراء  قانونيــة  عــدم  فيهــا  أكــد  عبداللهيــان، 
ــدا  ــوري، مؤك ــي ضــد الحــرس الث البرلمــان االوروب
ضــرورة منــع تكــرار مثــل هــذا االجــراء الامشــروع 

الدوليــة. القوانيــن  مــع  يتعــارض  والــذي 
وجــاء فــي هــذه الرســالة انــه وبغــض النظــر عن 
عــدم الزاميــة هــذا القــرار ، فــان االدعــاء العــام يعلــن 
ان هــذا االجــراء يفتقــد الشــرعية وتعــارض القوانين 
الدوليــة ألنــه وفقــا للمــادة الثانيــة مــن ميثــاق االمــم 

حول اإلجراءات األلمانية المناهضة..

تقرير وزارة الخارجية إلى لجنة األمن القومي البرلمانية  استشهاد إثنين من قوات االمن 
الداخلي جنوب شرق البالد

طهــران /ارنــا- اعلــن قائــد قــوى االمــن الداخلــي 
»العميــد  وبلوجســتان  سيســتان  محافظــة  فــي 
ــوات  ــن الق ــنین م ــري«، استشــهاد إث ــد قنب محم
ــداء شــنه  ــر اعت ــي اث ــى االمــن الداخل المنتســبة ال

ــاء. ــوم الثاث ــي المحافظــة فجــر الي مســلحون ف
ــث لمراســل  ــي حدي ــري ف ــد قنب واوضــح العمي
وكالــة »ارنــا« : فــي الســاعة الثانيــة مــن فجــر امــس 
الثاثــاء، شــن اشــرار مســلحون هجومــا غــادرا على 
دوریة لقــوى االمــن الداخلــي المكلفيــن بحمايــة 
بمحافظــة  بمبــور  مدینــة  مدخــل  عنــد  االمــن 

ــاد. ــوب شــرق الب سیســتان وبلوجســتان جن
هــرب  النــار،  إطــاق  عمليــة  بعــد  وأضــاف: 
االشــرار المســلحون بســرعة مــن مــكان الحــادث.

وصــرح أن االعتــداء أدى الــى استشــهاد الرائــد 
مختــار مؤمنــي والمــازم الثالــث أبــوذر امیدوار ، 
واصابــة رئيــس الرقبــاء میالد عبداللهــي الــذي تــم 

نقلــه إلــى المستشــفى لتلقــي العــاج.
وأعلــن أنــه منــذ اللحظــات األولــى لهــذا الحادث 
تــم تشــكيل فريــق خــاص لتحديــد واعتقــال هــؤالء 
المجرميــن، معربــا عــن املــه بــأن يتــم القبــض 
علــى المتورطيــن فــي أقصــر وقــت ممكــن والحكــم 

عليهــم بأقســى عقوبــة.

واالربعــون،  الثالثــة  الســنة   )11148( ــي 2023مالعــدد  ــون الثان ــن 1401 هـــ ش، 25 كان ــاء 3 رجــب المرجــب 1444 هـــ ق 5 بهم االربع

وزير الصحة: ايران تحتل المرتبة العلمية الـ 15 على مستوى العالم
اللهــي:  عيــن  وقــال 
الصحــة  وزارة  أطلقــت 
الــذكاء  بالجامعــات 
وتتطلــع  االصطناعــي 
طــرق  اســتخدام  إلــى 
مثــل  جديــدة  عــاج 
ــاج  ــا والع ــاج بالخاي الع

. لجينــي ا
أحــد  أن  إلــى  واشــار 
الثــورة  إنجــازات  أعظــم 
إلــى  يعــود  اإلســامية 

لمنظمــة  وفقــا   ، اليــوم  وقــال:   ، الصحــة  مجــال 
ــة االســامية  ــوق الجمهوري ــة ، تتف الصحــة العالمي
ــة  ــرات الصحي ــع المؤش ــي جمي ــا ف ــود علمائه بجه

آســيا. غــرب  فــي منطقــة 
ووصــف وزيــر الصحــة تكامــل الصحــة والعــاج 
والتعليــم قفــزة فــي تحســين جميــع المؤشــرات 
ــا  ــرا كمي ــوم نمــوا كبي ــة وأضــاف: نشــهد الي الصحي

ــم والبحــث. ــي مجــال التعلي ــا ف ونوعي
ووصــف عيــن اللهــي زيــادة متوســط   العمــر 
المتوقــع وخفــض وفيــات المواليــد وتطويــر الرعايــة 
الصحيــة والحــد مــن األمــراض المعديــة وزيــادة 
وصــول النــاس إلــى الخدمــات الصحيــة فــي جميــع 
أنحــاء البــاد، مــن بيــن إنجــازات الثــورة اإلســامية 

فــي مجــال الصحــة.

مّتكي: اذا لم تصحح اوروبا سياستها الخاطئة 
فعليها ان تنتظر ردّنا

الثاثــاء  امــس  القاهــا  التــي  كلمتــه  وفــي 
فــي افتتــاح االجتمــاع الــوزاري لمنظمــة التعــاون 
االقتصــادي فــي طشــقند، أكــد أميــر عبداللهيــان 
أن قــرار البرلمــان االوروبــي ضــد الحــرس الثــوري 
ــن  ــع ثم ــا دف ــى اوروب ــلبية وعل ــات س ــيترك تبع س
ــح  ــق الصحي ــى ســلوك الطري ــا ال ــا اياه ــك، داعي ذل
والتركيــز علــى الدبلوماســية والتعامــل البنــاء الــذي 

يتســم بالعقانيــة.
امــا المتحــدث بأســم وزارة الخارجيــة ناصــر 
كنعانــي فقــد اعتبــر مــن جهتــه التعــرض للحــرس 
ــن  ــن االشــكال تعرضــا لام ــاي شــكل م ــوري ب الث
ذلــك  تداعيــات  ان  شــك  وال  االيرانــي  القومــي 
ســتطال المتعــرض، مؤكــدا بــان رد ايــران علــى اي 
اجــراء اوروبــي ضــد الحــرس الثــوري ســيكون جــادا 

ويجعلهــم يندمــون.
حــول  ســؤال  علــى  اجابتــه  معــرض  ووفــي 
حظــر  معاهــدة  مــن  إيــران  انســحاب  احتمــال 
انتشــار األســلحة النوويــة ردا علــى قــرار البرلمــان

»إنتلجنس أونالين«: المخابرات الفرنسية تبقي الجالية األوكرانية تحت المراقبة
موقــع »إنتلجنــس أونايــن« الفرنســي يقــول إّن جهــاز المخابــرات الفرنســي يبقــي الجاليــة األوكرانيــة 

فــي فرنســا تحــت المراقبــة، ويتابــع نشــاطاتها عــن كثــب.
ذكــر موقــع »إنتلجنــس أونايــن« الفرنســي، أمــس االثنيــن، أّن جهــاز المخابــرات الفرنســي يتوخــى 

الحــذر فــي مــا يتعلــق بالجاليــة األوكرانيــة فــي فرنســا.
وقــال الموقــع إنــه تــم رفــض طلــب مواطــن أوكرانــي مؤخــرًا للحصــول علــى الجنســية الفرنســية بعــد 
أن أشــارت دائــرة المخابــرات المحليــة الفرنســية إلــى أنهــا اشــتبهت فــي أّن لــه صــات بجهــاز المخابــرات 

األوكرانــي. 
وبحســب الموقــع، تشــير هــذه القضيــة إلــى أنــه علــى الرغــم مــن أّن باريــس تدعــم كييــف فــي حربهــا 

مــع موســكو، إال أن المخابــرات الفرنســية تتابــع عــن كثــب كل مــا تعلــق بالجاليــة األوكرانيــة فــي فرنســا.
ــا  ــق فرنســا الرئيســي هــو التســلل الروســي، إال أنه ــن أّن مصــدر قل ــى الرغــم م ــه عل ــى أنّ وأشــار إل

ــا. ــب أوكراني ــب أي نشــاط مــن جان ــب عــن كث تراق
وتتمثــل طريقــة المخابــرات الفرنســية فــي جمــع معلومــات مــن أعضــاء المجتمــع األوكرانــي المحلــي 
حــول أنشــطة مواطنيهــم، وتتضمــن دخولهــم وخروجهــم، وعاقاتهــم الشــخصية، والمنافســات السياســية، 
والتغييــرات فــي الوظائــف، واألنشــطة التجاريــة، وعاقاتهــم مــع الهيئــات التمثيليــة للدولــة األوكرانيــة فــي 

باريــس، وفــق الموقــع.

دعــا  ارنــا-  طهــران/ 
األمــم  قمــي  كاظمــي 
المتحــدة باســتخدام كافــة 
الجمهوريــة  إمكانيــات 
لمســاعدة  اإلســامية 
الشــعب االفغانــي وزيــادة 
فــي  اإلقليمــي  التعــاون 
حــل المشــاكل االقتصاديــة 
والتعليميــة  واالجتماعيــة 

البلــد. هــذا  لشــعب 
الممثــل  والتقــى 

الخــاص لرئيــس الجمهوريــة ورئيــس الممثليــة 
حســن  أفغانســتان  فــي  اإليرانيــة  السياســية 
العــام  لألميــن  الخاصــة  الممثلــة  قمــي  كاظمــي 
أتانابايــوا   روزا  أفغانســتان  فــي  المتحــدة  لألمــم 
فــي مبنــى ســفارة الجمهوريــة اإلســامية االيرانيــة 

كابــول. فــي 
ودعــا كاظمــي قمــي فــي هــذا االجتمــاع األمــم 
المتحــدة الســتخدام كافــة إمكانيــات الجمهوريــة 
اإلســامية و طاقاتهــا لمســاعدة الشــعب األفغانــي 

المشــاكل  لحــل  اإلقليمــي  التعــاون  وزيــادة 
ــة لشــعب هــذا  ــة والتعليمي ــة واالجتماعي االقتصادي

ــد. البل
أتانابايــوا  روزا  الســيدة  قمــي  أعلــن  كمــا 
اســتعداد ايــران للمســاعة فــي تفعيــل قــدرات و 
المتحــدة. األمــم  بمســاعدة  أفغانســتان  طاقــات 

في رسالة لوزير الخارجية..

المدعي العام يؤكد ضرورة التصدي لالجراء االوروبي
ــة  ــال المتحــدث باســم لجن ــارس:- ق طهران/ف
األمــن القومــي بالبرلمــان: فــي اجتمــاع االثنيــن 
المختصــون  المســئولون  قــدم   ، اللجنــة  لهــذه 
مــن وزارة الخارجيــة تقريــرًا عــن آخــر اإلجــراءات 
والمواقــف الحكوميــة والشــخصيات األلمانيــة تجــاه 

ــا. بادن
وقــال أبــو الفضــل عموئــي المتحــدث باســم 
الخارجيــة  والسياســة  القومــي  األمــن  لجنــة 
بمجلــس الشــورى اإلســامي ، عــن اجتمــاع لجنــة 
األمــن القومــي والسياســة الخارجيــة بالبرلمــان انــه 
ــة  ــدول األوروبي ــي ال ــب اإلجــراءات الســلبية ف : عق
ــا  ــة اجتماع ــدت اللجن ــا ، عق ــك ألماني ــي ذل ــا ف ، بم
للتحقيــق فــي األعمــال المتطرفــة لهــذا البلــد تجــاه 

ــامية ــران اإلس ــة إي جمهوري
وأضــاف: فــي هــذا االجتمــاع ، قــدم مســؤولون 
مختصــون مــن وزارة الخارجيــة تقريــرا عــن آخــر 
والشــخصيات  الحكومــة  ومواقــف  اإلجــراءات 

األلمانيــة تجــاه بادنــا.
ــر للســلطات  ــى الســلوك األخي ــي إشــارة إل وف
باســم  المتحــدث  قــال   ، ايــران  تجــاه  األلمانيــة 
لجنــة األمــن القومــي فــي البرلمــان ان : الحكومــة 
االلمانيــة وخاًفــا للســجل التاريخــي لعاقاتهــا مــع 
إيــران ، قامــت بوضــع العراقيــل والتدابيــر التخريبيــة 
القليلــة  األشــهر  فــي  الثنائيــة  العاقــات  ضــد 
الماضيــة وعلــى الرغــم مــن أن الجهــاز الدبلوماســي 

مواقــف  علــى  الازمــة  الفعــل  رد  ابــدت  للبــاد 
الجانــب االلمانــي ، لكــن الممثليــن الحاضريــن فــي 
ــي  ــرام ف ــط النفــس واالحت ــدوا أن ضب ــاع أك االجتم
العاقــات أمــران متبــادالن وأن الســلطات األلمانيــة 
بحاجــة إلــى التخلــي عــن الســعي وراء أجنــدات 

ــران. ــة إلي ــة ومعادي صهيوني
هــذا  فــي   : عموئــي  قــال   ، الختــام  وفــي 
القومــي  األمــن  لجنــة  أعضــاء  قــدم   ، االجتمــاع 
الخارجيــة  وزارة  إلــى  وتوصياتهــم  مطالبهــم 
ــي ســتدرج  ــا ، والت ــع ألماني ــات م ــوض بالعاق للنه

الخارجيــة. وزارة  خطــط  فــي 

علــى  يجــب  المتحــدة 
عــن  االمتنــاع  الــدول 
التهديــد  الــى  اللجــوء 
تخالــف  خطــوة  أي  او 
ــم  ــادئ واســاليب االم المب
تــراع  لــم  واذا  المتحــدة، 
ذلــك  االطــراف  هــذه 
فيجــب القيــام بالخطــوات 
القانونيــة المناســبة عبــر 
اتبــاع اآلليــات الدوليــة ذات 

الصلــة.
فــان  تعلمــون  كمــا  العــام:  المدعــي  واضــاف 
قويــا  دفاعيــا  ذراعــا  وباعتبــاره  الثــوري  الحــرس 
ــيادية  ــمية وس ــة رس ــو منظم ــم، ه ــعب العظي للش
ــوي  ــام وحي ــدور ه ــع ب ــت تضطل ــا زال ــت وم اضطلع
فــي توفيــر األمــن القومــي واالقليمــي وخاصــة فــي 

مجــال مكافحــة االرهــاب.

ان الشــعوب المســلمة المظلومــة فــي العــراق 
وســوريا ولبنــان مدينــة فــي هزيمــة داعــش التــي 
تعتبــر اكبــر منظمــة ارهابيــة فــي العالــم ، لتواجــد 
هــدف  ان  ويبــدو  الثــوري  الحــرس  وتضحيــات 
ــذه  ــى ه ــر عل ــرض الحظ ــن ف ــي م ــاد االوروب االتح

المنظمــة المقدســة ونعتــه بمنظمــة ارهابيــة ،

خفايا تصفية مسئول أمني بارز في السعودية بأوامر من بن سلمان!
كشــف الناشــط الســعودي »عبدالحكيــم الدخيــل« عــن خفايــا تصفيــة مســئول أمنــي بــارز فــي 

الســعودية بســبب معارضتــه لولــي العهــد محمــد بــن ســلمان.
ــه فــي الســعودية مملكــة القمــع  ــه أن ــرز في ــر يب ــى حســابه فــي تويت ــو عل ونشــر الدخيــل مقطــع فيدي
ــراء والمســئولين. ــن األم ــي خضــم حســابات الصــراع بي ــاط وشــخصيات عســكرية ف ــة ضب ــرر تصفي يتك

وأوضــح الدخيــل أن »مــن هــؤالء الفريــق ســعود بــن عبدالعزيــز بــن هــال الــذي اختفــى بشــكل غامــض 
عــن المشــهد منــذ ســنوات بعــد تولــي محمــد بــن ســلمان الحكــم«.

وأشــار إلــى أن »بــن هــال الــذي تقلــد عــدة مناصــب أمنيــة رفيعــة، كان يعــرف عنــه عاقاتــه مــع ولــي 
العهــد الســابق محمــد بــن نايــف مــع جعلــه هدفــا لمحمــد بــن ســلمان بعــد تولــي األخيــر الحكــم.«

وتمثــل سياســة تصفيــة المعارضيــن وماحقتهــم فــي كافــة أمــكان تواجدهــم نهجــا ثابتــا لــدى النظــام 
الســعودي لتكريــس اســتبداده وحكمــه القمعــي فــي المملكــة.

ــروت الناشــط الســعودي والعضــو  ــة بي فــي العاشــر مــن يوليو/تمــوز 2022 توفــى فــي العاصمــة اللبناني
المؤســس بحــزب التجمــع الوطنــي مانــع اليامــي، ومــا تــزال الشــكوك تحــوم حــول الدوافــع الكامنــة وراء 

ــه. مقتل
تعيــد هــذه الحادثــة لألذهــان ســجل الســعودية القمعــي وانتهاكــه باســتمرار لحقــوق اإلنســان وقمــع 

أي صــوت معــارض.

المحكمة العليا تقبل طلب استئناف الحكم الصادر 
بحق »محمد قبادلو«

طهــران /ارنــا- اعلــن مديــر العاقــات العامــة بالمحكمــة العليــا فــي الجمهوريــة االســامية اميــر هاشــمي 
ــه محامــي المتهــم  ــب رفع ــول طل ــد قب ــه بع ــروع للنظــر في ــى احــد الف ــل ال ــو« احي ــف »محمــد قبادل ان مل

الســتئناف الحكــم الصــادر.
وكتــب هاشــمي فــي تغريــدة لــه علــى تويتــر: »بعــد إدانــة محمــد قبادلــو والحكــم عليــه بالقصــاص، تــم 
رفــع طلــب اســتئناف مــن قبــل محاميــه إلــى المحكمــة العليــا ، وبعــد قبــول الطلــب أحيــل الملــف إلــى أحــد 

الفــروع للنظــر فيــه”.
محمــد قبادلــو، أحــد المعتقليــن فــي أعمــال الشــغب األخيــرة، مــدان بـــ »الفســاد فــي األرض« لقيامــه 
بقيــادة ســيارة صــدم بهــا رجــال قســم الدراجــات الناريــة بقــوى االمــن الداخلــي ممــا أدى إلــى استشــهاد فريــد 

كــرم بــور حســنوند وإصابــة 5  آخريــن.

برلماني: حرس الثورة هو الخط األحمر لمجلس 
الشورى اإلسالمي

طهران/فــارس:- أكــد نائــب رئيــس البرلمــان علــي نيكــزاد ، ان الحــرس الثــوري المقتــدر يعتبــر الخــط 
االحمــر لمجلــس الشــورى االســامي.

هنــأ نائــب رئيــس البرلمــان علــي نيكــزاد  فــي الجلســة العلنيــة لمجلــس الشــورى اإلســامي امــس 
الثاثــاء، بحلــول شــهر رجــب األصــب، وقــال فــي معــرض تعليقــه علــى اجــراء البرلمــان االوروبــي المناهــض 
إليــران: الحــرس الثــوري المقتــدر والمظلــوم والمضطهــد هــو الخــط األحمــر لمجلــس الشــورى اإلســامي.
يذكــر انــخ فــي األيــام القليلــة الماضيــة ، وعقــب تحــرك البرلمــان األوروبــي ضــد الحــرس الثــوري، اتخــذ 

أعضــاء مجلــس الشــورى االســامي مواقــف منــددة بهــذا اإلجــراء االســتفزازي.

فايننشال تايمز؛ المصارف العالمية الكبرى تعيش 
االزمة وآالف الموظفين يطردون

تقريــر  حســب  العربــي:  طهران/كيهــان 
لصحيفــة  »فايننشــال تايمــز«، فانــه مــع تراجــع 
ــرى  ــدات االســتثمارات، تعيــش المصــارف الكب عائ
فــي العالــم تعديــا واســعا فــي القــوى البشــرية 
منــذ بدايــة االزمــة الماليــة، االزمــة التــي تســببتها 

اوكرانيــا. حــرب 
باعتمــاد  وحلفاءهمــا  واميــركا  االوروبييــن  ان 
ضــد  الواســعة  العقوبــات  اعمــال  نمــوذج  نفــس 

روســيا. فــي الوقــت الــذي ينبغــي ان يعلمــوا ان 
ــارا ســيئة كثيــرة عليهــم، وان العقوبــات  للحــرب آث

ســتزيد مــن هــذه اآلثــار.
ــدء  فبعــد عشــرة اشــهر وعشــرين يومــا مــن ب
الحــرب، كتبــت صحيفــة »فايننشــال تايمــز«؛ ان 
تعديــل القــوات الوفيــرة بمثابــة التراجــع للــوراء  فــي 
مســاعي المصــارف الســتخدام قــوات كثيــرة خــال

البقية على الصفحة7

البقية على الصفحة7

البقية على الصفحة7

البقية على الصفحة7البقية على الصفحة7

البقية على الصفحة7

اعداء طهران الجبناء يرتجفون!
اميــركا  اليــوم  تعيشــها  التــي  القــرارات  باتخــاذ  التخبــط   حالــة 
وحلفاؤهــا والتــي وضعتهــم فــي دوامــه مــن االفــكار المتباينــة والحيــرة 
الدائمــة بحيــث لــم يتبــق لهــم ســوى ممارســة الضغــوط وتشــديدها 
والتهديــد والوعيــد والــذي ثبــت انــه ال طائــل مــن  ورائــه واســتعراض 
العضــات مــن خــال القيــام بالمنــاورات العســكرية والــذي كان آخرهــا 
مــا ذكرتــه الصحافــة العبريــة مــن اميــركا والكيــان الغاصــب ســيقومان 
ــامية.  ــران االس ــي اي ــا ه ــاس  فيه ــدف االس ــكرية اله ــاورات عس بمن
باالضافــة الــى االجتماعــات التشــاورية التــي تعقــد فــي بعــض دول 
الخليــج الفارســي وغيرهــا مــن االجــراءات التــي يعتقــدون انهــا تســتطيع 
ان تخيــف طهــران وتثنيهــا عــن موقفهــا الثابــت والراســخ فــي مجمــل 

ــى احــد. ــم تكــن خافيــة عل ــا المطروحــة والتــي ل القضاي
والســؤال المهــم فــي هــذا الشــأن والــذي جــاء علــى لســان المراقبين 
لمجريــات االحــداث فــي المنطقــة هــو، لمــاذا الخــوف مــن طهــران والــى 
هــذه الدرجــة  التــي تعالــج  فيهــا االوضــاع القائمــة؟، الــم ينســى اعامهم 
المضلــل والمدفــوع الثمــن العشــرات مــن التقاريــر  والتحاليــل اليوميــة 
مــن ان ايــران تعيــش حالــة مــن الضعــف واالنهيــار مــن الداخــل؟، وهــل 
ــار  ــف المنه ــة المتســلطة ان تخــاف مــن الضعي ــوى المعادي يمكــن للق

كمــا يدعــون؟.
ــي  ــورة الت ــر الص ــورة غي ــي ص ــران يعط ــي لطه ــع الحقيق اال ان الواق
يعكســها االعــداء النهــم يدركــون جيــدا ويعلمــون علــم اليقيــن ان 
ــام لقمــة ســائغة  ــوم مــن االي ــران االســام اليمكــن ان تكــون فــي ي اي
ليســتمرؤنها متــى شــاؤوا او ارادوا. بــل ســتبقى شــوكة فــي حلقومهــم 
فانهــم  الحالتيــن  كا  وفــي  الن  بلعهــا  او  اخراجهــا  يســتطيعون  ال 

ســيتحملون االلــم الممــض الــذي ســيذهب بهــم الــى الجحيــم.
وقــد كان لتجربــة امتــدت اربعــة عقــود مــن الزمــن ونيــف  مــع مواقف  
طهــران الصامــدة تكفــى الن يأخــذوا منهــا الــدروس والعبــر خاصــة وان 
كل االســاليب االجراميــة الااخاقيــة والاانســانية قــد طبقوهــا عليهــا 
او لــو تعرضــت وكمــا اشــارت الدوائــر السياســية واالوســاط االعاميــة  
اي دولــة فــي العالــم لمــا تعرضــت لــه طهــران النهــارت واصبحــت فــي 

زاويــة مــن زوايــا التاريــخ.
واليــوم وامــام الصمــود والثبــات واالعتــداد التــي تعيشــه طهــران 
القويــة المقتــدرة قــد شــل عقــول اعدائهــم وبصــورة اخــذوا يتخبطــون 
ــادي  ــدد مع ــف متش ــواء« الن كل موق ــط عش ــل »خب ــول المث ــا يق وكم
ــدوا  ــوى مــن طهــران ممــا يدفعهــم الن يعي ــب واق يواجــه بموقــف اصل
حســاباتهم مــن جديــد  ويصــل االمــر بهــم الــى تغييــر قراراتهــم وبصورة 
تعكــس حالــة الخــوف والرعــب الــذي يمتلكهــم خاصــة انهــم يدركــون 
ان منازلــة طهــران وعلــى اي مســتوى لــن تحــدث النهــا ســتكلفهم 

ــي الحســبان. اضــرارا وخســائر ليســت ف


