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الكشف عن اسمه  إن (هناك إجماعًا في
العـائلـة على أن رفـسنجـاني قُتل أو في

ت بصورة طبيعية). األقل لم 
وأعلن رسمـياً في حيـنه  بأن سبب وفاة
رفسنجـاني إصابته بذبـحة صدرية ولم
تر العـائلة ضـرورة لتشريـح جثته آنذاك
ـــيت يـــكــون احـــتـــرامــاً لـه وألن إكــرام ا

بتسريع دفنه.
ويـنـقل الـتــقـريـر عن فـايـزة رفـسـنـجـاني
تأكيـدها أن (العـائلة اجتـمعت مع بعض
أعـضــاء اجملـلس األعـلى لـألمن الـوطـني
الــذين ابــلــغــوهــا بــأن نـســبــة الــنــشـاط
اإلشـعـاعي في جـسـد والـدي كانـت أعلى

سموح بها). بـ  10مرات من النسبة ا
وكـشف الـتـقـريـر عن أن(عـيـنـة دم أخـذت
من جسد رفسنجاني بناء على طلب ابن
ستشفى أخيه بعد وفاته مبـاشرة في ا
الذي كان يحتفظ بجسده قد اختفت من
ستشفى في ظـروف غامضة).وبحسب ا
مـصـدر في الــعـائـلـة فـإن (أنـاسـا حـذروا
رفــســـنــجــاني قــبـل وفــاته من أن هــنــاك
خــطـراً عــلى حـيــاته).  من جـهــة اخـرى
ز ان إن قالت صـحـيفـة الفـايـننـشال تـا
وفـاة رفـسـنـجـاني خـلـفت ثـغـرة في قـلب

الطيف السياسي اإليراني. 
وكــتب ديــفــيــد غــاردنــر في مــقــال حــمل
عـنـوان (إلـغـاء االتـفـاق بـشـأن الـبرنـامج
الــنــووي اإليــراني يــصب في مــصــلــحـة
ـــتـــشـــددين فـي ايــران) يـــقـــول إن (من ا
فارقات العـديدة في اجلمهورية إحدى ا
اإلسالمــيـة إنه في الــوقت الــذي يـعُــتـبـر
ــــتـــشــــددين واحلــــرس الـــثـــوري فـــيه ا
اإلسالمي أمــراء الـســيـاســة اإليـرانــيـة 
فـإن حـيـويـة مـؤسـسـاتـهـا واالنـتـخـابات
ــتــنــازع عــلـــيــهــا جتــلب الـــكــثــيــر من ا
ــفــاجــآت). ويــضــيف (عــنــدمــا يــفــشل ا
اإلصالحـــــيــــون اإليـــــرانــــيـــــون في أداء
مـهامـهم فـإن هذه الـطـاقـة التي قـوامـها
80 مليون مواطن ومواطنة حتت سن
الـــثالثــ يــتــظــاهـــرون مــحــتــجــ في
شـــوارع الــبالد). وأشـــار إلى أنه (بـــعــد
مرور أربعة عقود عـلى الثورة اإليرانية
فإن الشـباب اإليراني فـاض به الكيل من

فـرض الــرجـعـيــ آلرائـهم عــلـيـهم وهم
الذين يقبعون وراء افكار متحجرة أبقت

إيران معزولة عن العالم). 
ــقـال أن (آمـال اإليــرانـيـ ورأى كـاتب ا
بـالــتـغـيـيـر إزدادت بـعــد تـوقـيع االتـفـاق
بــشـأن الــبــرنـامج الــنــووي اإليـراني مع
الــــــدول الــــــست الــــــكــــــبــــــرى فـي عـــــام
.(2015وأوضح أن (هذا االتفاق الذي
أوقف طــــهــــران عـن تــــخــــصــــيب مــــادة
الــيــورانـــيــوم مــقـــابل رفع الــعـــقــوبــات
االقـتـصـاديـة الـدولـيـة عـنـهـا عُـدّ إجنازاً
تـشددين للـرئـيس اإليراني لـكن بـعض ا
عـدّوه مـنـزلــقـاً لـتـغـيـيـر الـنـظـام). وخـتم
قـال بالقـول إن وفاة رفسـنجاني كاتب ا
ــاضي(خـــلــفت ثــغـــرة في قــلب الـــعــام ا

الطيف السياسي اإليراني).
مــضــيـفــاً أن (الــتــغـيــيــر في إيــران عـلى
حـــاضــر عـــلى األجـــنــدة ويـــوجب عــلى
ــهـــلــلــ له مـــعــرفــة أن هــذا تـــرامب وا
الـتغـيـيـر سـيـأتي من داخل إيـران). على
صعيد آخر أعلنت الـسلطات السعودية
القبض على عدد من الـشباب ظهروا في
ـاضي قيل إنه مقـطع فـيديـو األسبـوع ا
يـصور مـشـهـداً تمـثـيلـيـاً في حـفل زفاف
نطقة مثلي في محافظـة العرضيات 
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وقالت الشرطة إنها تعرفت على الشباب
شارك في الـفيديو الـذي انتشر على ا
مـــواقـع الـــتــــواصل اإلجــــتـــمــــاعي و
تـصـويـره كـمـشـهـد تـمـثيـلي فـي مـنتـجع
خــاص في مــنـطــقــة مـكــة يــوم اجلـمــعـة

اضي. ا
وأظـهـرالـفــيـديـو مـجـمـوعـة من الـشـبـاب
لون يحتفلون بإلـقاء قصاصات الورق ا
على شابـ يسـيران على سـجادة خارج
ـكة كان أحدهـما يرتدي زياً استراحة 
نـســائـيًـا أسـود ويــخـفي وجـهه واآلخـر
يـسـيـر إلى جـواره مـرتـديـا ثـوبًـا أبـيض
في مـشـهـد مـثل الـذي يـظـهـر في حـفالت

الزفاف.
ـتــحــدث اإلعالمي بــاسم شــرطـة وقــال ا
منـطـقة مـكـة إن مشـاركـ في ما وصف
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أعادت السلطات اإليرانـية فتح التحقيق
في أسـبـاب وفـاة الـرئـيس الـسـابق عـلي
أكبر رفسنـجاني بناء عـلى طلب عائلته
التي تؤكـد بأن جسـده كان يحـتوي على

مستويات عالية من اإلشعاعات. 
ونــقل تــقـــريــر لــصــحــيـــفــة الــغــارديــان
الــبـريـطــانـيـة عن مــراسـلـهــا في طـهـران
يقـوله إن (إيـران أعادت فـتح حتـقيق في
أسباب وفاة رفسنجاني بناء على طلب
أفــراد من عــائــلــته الــذيـن يــؤكــدون بـأن
جــسـده كــان يـحــتــوي عـلى مــسـتــويـات
عالـيـة من اإلشعـاعـات). وأضاف أن ذلك
(تـــزامن مع الــذكـــرى الــســـنــويــة األولى
فاجئ لـرفسنجاني الذي شغل للرحيل ا
منصب رئـاسة البالد لوالتـ متتـاليت

حتى عام 1997). 
ونقل التقرير عن إبنة رفسنجاني فايزة
هـاشـمي قـولــهـا إن (الـفـحـوصـات الـتي
اضي بخصوص حصلت عليها الشهر ا
جــــثــــة والـــدي أكــــدت بــــأن مــــســــتـــوى
اإلشعاعـات في جسمه كـانت أكثر بـ 10

سموح به).  ستوى ا مرات من ا
وأكد ابن رفسنجـاني ياسر هاشمي أن
(الـرئــيس اإليــراني حـسن روحــاني أمـر
بإعـادة فـتح حتقـيق بـشـأن اسبـاب وفاة

والدي).
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وقـال أحـد أقـربـاء رفـسـنـجـاني  رافـضاً
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بـصــورة خـاصــة اسـتـيــراد الـفـحم
واحلـــديــد ومـــنــتـــجــات الــنـــســيج
والصيد من هذه الـدولة كما حتظر
إقامة شركات مع كـوري شمالي
او تــوظــيف مــواطــنــ من كــوريـا

الشمالية خارج بالدهم.
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عـــلى صـــعـــيــد اخـــر ابـــدى رئــيس
كــوريــا اجلــنـوبــيــة مــون جـاي ان
االربـعـاء انـفــتـاحـا ازاء فـكـرة عـقـد
قـمــة مع كــوريـا الــشــمـالــيــة غـداة
محـادثات نادرة بـ الطـرف فـيما
رحــبت اجملـمــوعـة الــدولـيــة بـقـرار
االلـعاب ـشـاركـة في  بـيـونغ يـانغ ا
ـرتــقـبـة في ـبــيـة الـشــتـويـة ا االو

اجلنوب.
وبـعـد سـنـتـ من تـصـاعـد الـتـوتر
في شـبه اجلـزيـرة الـكـوريـة بسـبب
تـــــســــارع الـــــبــــرامـج الــــنـــــوويــــة
والـبـالــسـتـيـة لـبــيـونغ يـانغ شـهـد
الـوضع هدوءا بـشـكل مـفـاجئ مـنذ

رأس السنة.

ـتـحـدة قـبل ايـام مـنع رسـو اال ا
عـــشــــر ســـفـن في مــــرافئ الــــعـــالم
لـالشـتــبــاه بــانــهــا تــنـقـل بـضــائع
كــوريــة شـمــالــيـة. وفـي حـال وافق
مـــجـــلس االمـن الـــدولي عـــلى ذلك
فــســـتــضـــاف هــذه االجــراءات الى
العقوبات االخيرة التي فرضت في

الصيف على بيونغ يانغ.
واجـــرت بــيــونـغ يــانغ جتــربـــتــهــا
الـنــوويـة الـسـادســة األقـوى حـتى
االن في 3 ايـلول/سـبـتـمـبر 2017
ما اثـار تنديـدا دوليـا ودفع مجلس
االمن الى فــرض عـقــوبـات جــديـدة

قاسية عليها.
Ê«dO½ v d

كـما اخـتـبـرت عـددا من الـصواريخ
الـبــالــســتـيــة مــنــذ تـمــوز/يــولــيـو
الفـائت واعلـنت أن كامل األراضي
االمـــريــكـــيــة اصـــبــحـت في مــرمى
ــتـحـدة نـيــرانـهــا. وتـفـرض األ ا
ثـمـاني مـجـمـوعـات من الـعـقـوبـات
عــلى كــوريـــا الــشــمــالـــيــة حتــظــر

اربيل

…d¼UŽ ÆÆ WOJ¹d _« WO U¹d³ ù«

ÊUL¦Ž wKŽ ÊUH¹≈

بغداد
…eL‡Š rÝU‡

ÆÆXLB « —«bł —UON½≈

ÂœU  ÊU uD «

كم انت مهـلك وملعـون ايهـا الكرسـي الذي يجـلس علـيك من ال يسـتحقك
ــلـوثــة او مـراحل غــدر الـزمــان بـالــشـعـوب اتت به االصـابـع الـغــريـبـة وا

االصيلة يكبر بك من هو اصغر.
لك لله قـابل كم انت معـطاء وفـوق مكـانك ميـزان العـدل وكتب فوقـه ا وبا
ينفذ قوال وفعال وليس كما يرفعه التابع الذليل فوق كرسي الظلم والكره
والفـساد والـفـرقة وقـتل االخـرين ووراء الفتـات تخـديـر العـقول الـبـسيـطة
ذهب والـذي حتمـا انحرف بـجهل الكـثير بشعـارات العرق او الـدين او ا
من البسطاء رغم حتذير اصحاب الفـكر النير ومن يعي االهداف اخملفية
لذلك ويـقرأ بـامــــعـان تاريـخ ســـــــيـرة هؤالء عـبر االزمـان والقـرون وما
هي افــعــــــالــهم عـنــدمـا تــخــدمـهم الــظـرف وتــظـهــر وجــوهـهم الــعـرقــيـة
ــعـاديـة لــكل مـا هـو انــسـاني وصـاحـب تـاريخ وسـبق وان الـشـوفــونـيـة ا
انـقــذهم من طـريـق الـضاللــة وعـبــادة الـنـار الـى طـريق الــرحـمــة وعـبـادة

الواحد االحد.
وهنا البد من وقفة على مـا حدث منذ اربعة عقـود من السن وما يحدث
عرفة الـتامة بان السلـطة تنهج وتسـير عكس التيار االن في ايران رغم ا
وفق مـنـطق الـتـاريخ وال بـد من نـهـايـة مـأسـاوية لـهـم وخالص لـشـعوبـهم
نكوبة رغم انـهم قد تخلصـوا من حكم فردي وتابع كنـظام محمد رضا ا
بـهـلـوي وكــان امل تـلك الــشـعـوب هـو احلــصـول عـلى احلـريــة والـكـرامـة
واحلقوق الـقومـية والتي فـقدوهـا ايام حـكم الشاه ولـكن تبـخر هذا االمل
بل مورست ابشع االسـاليب الشـوفونـية بل حرمـوا من حق حتى تسـمية
البس دن باسماء تدل على عرقهم بل منعوا حتى من لبس ا االبناء او ا
ـتوارثـة و تهمـيش ابناء 6 التقـليـدية البائـهم واجدادهم وازيـاء قومهم ا
واقع احلـساسة وغـيروا االسـماء للـمناطق من القومـيات وابعـادهم عن ا
وجعلها باسماء فارسية مثل احملمرة وعربستان او كردستان او البلوش
واالذري والتركمان مع استعمال القمع اجلماعي لشعوب تلك القوميات
واالبشع من ذلك شن اوسع هـجوم على الـعراق لـتدمـيره واستـمر لـفترة

8 سنوات.
بل رفـعــوا شـعـارا وعـلــنـا تـصــديـر الـثــورة وارسـال الـرســائل وقـادمـون
ياعـراق واســـــتعـملـوا اقـذر الطـرق لـتمـزيق وحـدة الشـعب بـاشعـالهم -
الـفـــــــتـنـة الـطـائــفـيـة ولـكن ابـنـاء الـعـراق دفــنـوا احالمـهم الـشـريـرة في

الوحل.
ـشاركة مع احملـتل االمريكـي وحلفائه توارث سـاهموا با ولكن حقـدهم ا

والعبور الى داخل العراق باسلحتهم وعمالئهم وخبرائهم .
هذه االفعال جعلت العـراق يكتشفوا زيف شـعارهم الشيطان االكبر ثم
امتـد الـتدخل الى كـافـة ارجاء الـوطن الـعـربي في قارتي اسـيـا وافريـقـيا
وبال اسـتــثـنــاء بل ادعـاؤهم بــبـعض الــدول الـعــربـيـــة كــالـبــحـرين بل ان
الـبـعض من مــسـؤولـيـهـم صـرح ان الـعـراق هــو جـزء من ايـران ومـا زال
ـدائن وال ضرورة لسـمة دخـول حتى ندخل الوجود االيـراني قائـما في ا

العراق.
 هذه هـــــي العـنـجـــــــهيـة واطـمـاعهـم احلــــقـيـقـية بل امـتـد تـدخـلهم في
اليـمن وســــــــاهـموا بـالتـمـــــــرد وفـق النـظرة الـطائـفيـة وخاليا تـخريب
في الـكـويت واحـــــتـالل لـلـبـنـان وســوريـا وجـــــــيش وسالح ووجـــــــود
شـبه احـتالل بــالـعـراق وعـمــلـوا عـلى مـحــاولـة اسـتـمــرار سـلخ قـطـر من
االحتـاد اخلـلـــــــيــجي ووسـعـوا وجـودهـم في عـمـوم الـدول الــعـربـيـة في
شـمـال افـريــقـيـا عن طـــــــــريـق الـتـسـلـيـح واالقـتـتـال بـ ابــنـاء الـشـعب

الواحد.
هذا القليل من االفعال ضد ارادة الشعوب تارك الشعوب االيرانية في
اسوأ احلاالت من التردي وكبت احلريات وسلب حقوق الشعوب القومية
بحيث نفد الصبر ورغم عسكـرة-الفرس وتهميش اجليش واعطاء القرار
للحرس الثوري واالسـايش وتكوين الفيـالق باسماء مقدسـة ليس لتحرير

ا لقمع اي حترك. القدس وا
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رشد االعلى االيراني علي خامنئي يتلو بيانا امس في طهران ÊUOÐ∫ ا

{ طــهــران (أ ف ب) - اكــدت ايــران
الـسـبت مـجـددا رفـضـهـا الي تـعـديل
لالتــفــاق الـنــووي الــذي ابـرمــته مع
القوى الكـبرى وذلك ردا على امهال
الــرئــيس االمــريــكي دونــالـد تــرامب

االوروبي لدراسة تشديد النص.
وقالت وزارة اخلارجية االيرانية في
البيـان ان ايران "لن تتـخذ اي اجراء
بعيد عن التزاماتها في اطار االتفاق
الـنووي ولـن تقـبل بـاي تـعـديل لـهذا
ـسـتـقـبل االتـفـاق ال الـيــوم وال في ا
ولن تــسـمح بــربط االتـفــاق الـنـووي

بقضايا اخرى".
وكــان تــرامب قـرر اجلــمــعـة تــمــديـد
تــعــلــيق الــعــقــوبــات االقــتــصــاديــة
ـــوجب ــــفــــروضـــة عــــلى ايــــران  ا
االتــفـاق الــنـووي "لــلـمــرة االخـيـرة".
ـرة االخـيـرة" وقـال في بـيـان "انـهـا ا
الــتي يـــتم فــيـــهــا تــمـــديــد تـــعــلــيق

العقوبات مطالـبا "باتفاق" مكمّل مع
االوروبـــــيــــ من اجـل "الــــتــــصــــدي
لـلـثـغـرات الـكـبيـرة" فـي نص االتـفاق

النووي.
وحــــذر تـــــرامب من انـه "في غــــيــــاب
اتـــفـــاق" مــكـــمّل لالتـــفــاق الـــنــووي
ــتــحــدة فـرض ســتــعــيــد الـواليــات ا
رتـبـطـة ببـرنـامج ايران الـعقـوبـات ا
الــنــووي االمـر الــذي يــعـني نــهــايـة
االتفاق النووي الـذي  توقيعه قبل

عام ونصف العام في فيينا.
واتـــهم الـــبــيـــان االيـــراني الـــرئــيس
واصلة اعـماله العدائية االمريكي "
ضد الـشعب االيـراني كـما يـفعل مـنذ
عام". ودان بيـان اخلارجيـة االيرانية
ـعادية "سيـاسة السـلطـة االمريكـية ا
لـلـشـعب االيــراني" وانـتـقـد عـقـوبـات
امريكـية جـديدة تسـتهدف "مـواطن

ايراني واجانب".

وحــذر الــبــيــان من ان ايــران ســتـرد
"بـعـمل جـدي" عـلى الـقـرار "الـعـدائي
وغــيـــر الــقـــانـــوني لــنـــظـــام تــرامب
بـاضـافـة اسـم آيـة الـله صـادق آمـلي
الريجانـي رئيس السـلطـة القضـائية
لـلـجــمـهـوريـة االسالمــيـة الى الئـحـة
الـعقـوبـات االمريـكـية اجلـديـدة التي
تـتــجـاوز اخلـطـوط احلـمــر وتـنـتـهك

القانون الدولي".
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ــتــحـدة الى ذلك اعــلــنت الــواليـات ا
اجلـمعـة عن قـرارهـا البـقـاء في اطار
االتفاق النـووي التاريخي الذي وقع
في 2015 بــــ طــــهــــران والــــقـــوى
الـــست الــكــبــرى غـــيــر ان الــرئــيس
االمريكي دونـالد ترامب اعـطى مهلة
لالوربي من اجل ان يساعدوه على

تشديد بنود هذا االتفاق.
واعــلن الـبــيت االبــيض اجلـمــعـة ان

تــرامـب اكــد انـه ســيـــمـــدد تـــعــلـــيق
ـفـروضـة الـعــقـوبـات االقـتـصــاديـة ا
ـوجب االتـفاق الـنووي على ايـران 

ولكن "للمرة االخيرة".
ـرة وقــال تــرامب فـي بــيــان "انــهــا ا
االخــيــرة" الــتي يــتـم فــيــهــا تــمــديـد
تعـلـيق العـقـوبات مـطالـبـا "باتـفاق"
مـــــكـــــمّـل مع االوروبـــــيـــــ مـن اجل
"الـتــصـدي لـلــثـغـرات الـفــظـيـعـة" في
نص االتــفــاق الــنــووي الــذي تــدافع
ــوقــعـــة عــلــيه عــنه بــقـــيــة الـــدول ا
العــتــبــارهــا انه ســيــمــنع ايــران من

احلصول على سالح نووي.
وحـذر تــرامب انه "في غـيــاب اتـفـاق
(مــكـمّل) كــهــذا" مع االوروبـيــ فـإنّ
ـتــحــدة ســتـعــيــد فـرض الــواليــات ا
ـرتـبطـة بـبرنـامج ايران العـقـوبات ا
الــنـووي االمــر الـذي يــعــني نـهــايـة
االتفاق النووي الذي  توقيعه قبل

عام ونصف عام في فيينا.
وتــــابـع الــــرئــــيس االمــــريــــكي "واذا
شــــعـــرت فـي اي وقت بـــأن اتــــفـــاقـــا
(نــوويــا) كـهــذا لــيس في صــاحلــنـا

فسأنسحب فورا" منه.
وقــال تــرامب اجلــمــعــة ان "الــنــظــام
االيــراني اول دولــة داعــمـة لـالرهـاب
في الـعــالم" مـتـهـمــا ايـاه بـانه "مـول
وســــلح ودرب اكــــثــــر من مــــئـــة الف

مقاتل بغية تدمير الشرق االوسط".
واعــتـبــر وزيــر اخلـارجــيــة االيـراني
مـــحــمــد جـــواد ظــريف اجلـــمــعــة ان
حتــذيـرات تــرامب في شــان االتــفـاق
الـــنـــووي هي "مـــحـــاوالت يـــائـــســة"
لــتـقــويض اتــفـاق غــيـر قــابل العـادة

التفاوض.
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وكتب ظريف على تويـتر ان "سياسة
تـــــرامب وإعالن الـــــيــــوم يــــشــــكالن
مــحـاوالت يـائــسـة لــتـقــويض اتـفـاق

مت متعدد األطراف".
ــكن اعـادة الــتـفـاوض واكـد انه "ال 
عــــلى االتــــفــــاق وبــــدال من تــــكــــرار
تـعب يجب على الواليات اخلطاب ا
تحدة ان حتـترم نفسهـا تماما مثل ا

ايران".
وفـي وجه اعــــتــــراض تـــرامـب كـــان
االوروبــــيــــون الــــذين اجــــتــــمــــعــــوا
اخلميس في بروكسل قد دافعوا عن
نع ايران من االتفاق النووي الذي 
تطوير بـرنامجـها النووي الـعسكري
مــــقـــــابـل رفع تـــــدريــــجـي لــــبـــــعض

العقوبات االقتصادية عنها.
وقــــالت وزيــــرة خـــارجــــيـــة االحتـــاد
االوروبي فــيــدريــكـا مــوغــيــريـني إن
االتفـاق الـنووي "يـجـعل العـالم أكـثر
أمانا ويحول دون سباق محتمل إلى

نطقة". التسلح النووي في ا
ودافعت برل ولندن اجلمعة مجددا
عن االتـفــاق الـنـووي وقـالــتـا بـحـذر
انــهـمـا تــريـدان "مــنـاقــشـة" االمـر مع

. شركائهما االوروبي
-عقوبات مرتبطة بحقوق االنسان-
واذا كـــــان تـــــرامـب قـــــد وافق عـــــلى
مضض على تمديد جتميد العقوبات
عـــلـى ايـــران اال انه اخـــتـــار ابـــقـــاء
الـــضـــغط عـــلـــيــهـــا من خـالل فــرض
عـقــوبـات جـديـدة تــسـتـهـدف  14من
األفراد او الكـيانـات اإليرانيـة بسبب

ـقـراطيـة لـكـنـهـا في الـواقع بـعـيـدة كل الـبـعـد عن كل امـريـكـا تـدعي الـد
ـناضـلة وتـشتري مفـهوم يتـعلق بـها فـهي تبـيع قضـايا اال والشـعوب ا
بادىء بالنسبة للمنظومة االمريكية السياسية مصاحلها فقضية القيم وا
ال تعـني شـيئـا وخيـر مـثال عـلى هذا دعـمـها لـلـقضـية الـكـوردية في عـهد
صدام ومن ثم تخلـيها عن كل شيء يخص الـشأن الكردسـتاني في عهد

العبادي.
فكـرين كتبوا عن امريكا وفي مراحل متعددة من فالكثير من العباقرة وا
ـية فـمـنهـا تـخرج حيـاة الـبشـريـة اتـفق الكل انـهـا منـبع االمـبـريالـيـة العـا
نـداءات احلـريــة وحـقــوق االنـسـان ومــنـهـا تــخـرج احلــمالت الـعـســكـريـة
ـاضي كـانت احلـكـومة والـسيـاسـيـة الـتي تـقـصم ظـهـر االنسـانـيـة فـفي ا
ـرصـاد امـام طمـوحـات صـدام الـدمـويـة التـي حاولت االمـريكـيـة تـقف بـا

ابادة الكرد.
وبـعـد ان زال الـبـعث الـفــاشي جـعـلت من كـردسـتــان مـرآة لـسـيـاسـاتـهـا
ـضـطـهـدة الـسـاعـيـة لـنـيل حـريـتـهـا الـهـادفـة لـدعم طـمـوحـات الـشـعـوب ا
واسـتـقاللـهـا بـعـدهـا سـارعت بـدعم قـوات الـبـيـشـمـركـة في حـربـهـا ضـد
داعش وحضـر مشـروع االستـفتـاء الى الـواجهـة الذي يـعد حـقا قـانونـيا

لكل شعب وامة في العالم.
ـصيري الذي شروع ا هنا تغـيرت رؤيتـها واتخذت جـانبا عـدائيا لهـذا ا
دعى الـيه الـبارزانـي كونـه قائـد االمـة الـكـرديـة والـهـادف الى اقـامـة دولة
كوردية حرة مستقلة دعائمها واسسها احلرية والسالم واالخاء والعيش
ـشـتــرك فـبـ حلـظــة الـنـصــر الـتي عـاشــتـهـا كــوردسـتـان ضـد داعش ا
صـير عـبر االسـتفـتاء وصعـود جنمـها الـقومي الـوطني الـداعي لتـقريـر ا
ـتــحــدة من دعـم ومــسـانــدة االكــراد وتــخــلت عن انــســحــبت الــواليــات ا
كردسـتان شـعبـا وحكـومة وقـيادة هـنا ظهـر وجهـها احلـقيـقي وانكـشفت
مـخـطـطـاتـهــا الـرامـيـة الى تـمـزيـق كل مـكـتـسـبـات وتــطـلـعـات اجلـمـاهـيـر
الكردسـتانـية وهـذا ان دل على شيء فـهو دلـيل واضح وملـموس لـفقدان
االدارة االمريـكـيـة لكـل قيم ومـبـادىء االنـسانـيـة وبـهـذا ظهـرت مالمـحـها

الوحشية الهادفة لتحطيم وتدمير ارادة الشعوب.
ـلـيونـية فالـيـوم امريـكا حتـاول وبـكل الوسـائل اعـادة سيـنـاريو الـهـجرة ا
لالمة الـكرديـة ففي االمس كـان صدام والـيوم تـتخـذ من العـبادي وسـيلة
ـواطن الـكـردستـاني لـدحـر قـوات البـيـشـمـركـة الـبـاسـلـة واهـانـة كـرامـة ا

وبالتالي تهميش واقصاء الكرد من خارطة العالم.
ـنــصـرمـة نـاضـل الـعـديـد مـن الـشـجـعــان من اجل حـريـة فـفي الـعــقـود ا
ي ارنيـستو تشي جـيفارا حيث قـاتل بقبضة شعوبهم ومـنهم الثائـر العا
من حديد وفوالذ العـقلية االمريـكية االمبريـالية ألنه كان يعـلم انها وصمة
عار عـلى جـبـ الـبـشـرية فـهي مـهـد احلـروب االهـليـة ومـحـاربـة احلـقوق

. شروعة لال ا
ــعـنى ـكـنـه ان يـعـرف ا فـمن يــلـقي قــنـبــلـة نــوويـة عـلـى شـعب اعــزل ال 

بادىء. احلقيقي للقيم وا
 هكـذا فـعـلت امـريكـا مع الـيـابـان وارتكـبت مـجـازر في الـفيـتـنـام ودمرت
لـيارات في سـبيل ان خارطـة الشـرق االوسط بصـفقـات اسلـحة تـقدر بـا
تبقى مـصاحلهـا خارجة عن دائـرة اخلطر فـاالمبريـالية االمـريكيـة عاهرة
تـبـيع نـفـسـهــا من اجل اراقـة دمـاء الـغـيــر ومـعـاداة اال الـسـائـرة نـحـو
ـقــابل تـشــتـري كـل مـا يــؤدي الى تـوســيع بـؤرة حتـقــيق اسـتــقاللــهـا بــا
الـصـراع واشـعـال احلــروب وهـذا مـا يـحـصل االن اي
انـهــا تـســتـعــمل كل الــوسـائـل والـغــايـات لــتـحــقـيق
تـمثـلة بـالعـهر اهدافـها واحلـفاظ عـلى منـظومـتهـا ا
والفـسـاد والنـفـاق واالجتـار بقـضـايا اال الـثـائرة

الباحثة عن احلرية واالستقالل .

وقـال خالل مـؤتـمـر صـحـافي "هـذه
لــيــست ســوى الــبــدايــة" مــضــيــفـا
ــــرحـــلـــة االولى "بــــاالمس كـــانت ا

واعتقد انها بداية جيدة".

واضــــــــاف "ان حـــــــــمل كــــــــوريــــــــا
ــشـــاركــة في الــشـــمــالـــيــة عـــلى ا
مـــحــادثـــات حــول نــزع االســلـــحــة

قبلة". رحلة ا النووية سيكون ا

ــثـــلـــون عن الــطـــرفــ والـــتـــقى 
الثالثاء للـمرة االولى منذ ديـسمبر
2015 في اجتماع اعلنت كوريا

الـشــمـالــيـة خالله عـن ارسـال وفـد
للـجـنوب في فـبـراير
لـــــــلــــــمـــــــشـــــــاركــــــة
في االلــــــــــــــعـــــــــــــاب
ـبـيـة الـشـتـويـة االو
ــرتــقــبــة من  9الى ا
 25فبراير في بيونغ
تشـانغ بـعدمـا كانت
قــــاطــــعت في 1988

االلعاب في سيول.
ودافع رئـس كـــوريـــا
اجلـــنـــوبـــيـــة الـــذي
انـــتـــخـب في مـــايـــو
ـــؤيـــد لـــلـــحــوار وا
مــجــددا عن اخلــيــار
الــــــدبــــــلــــــومــــــاسي
لتسـوية احد اصعب
لـفات امـام االسرة ا

الدولية.
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{ مــــونــــتــــريــــال (أ ف ب) - قـــال
رئــيس الــوزراء الــكــنــدي جــاســ
ترودو اجلمـعة ان للـص وروسيا
"دورا مهـمـا" تـلعـبـانه من اجل نزع
فــتـــيل الـــتــوتـــر بــشـــبه اجلـــزيــرة
الكـورية وذلك بـالرغم من غـيابـهما
عن االجتمـاع الوزاري حـول كوريا
الــشـمـالــيـة في فــانـكـوفــر الـثالثـاء

قبل. ا
وشـدد ترودو في مـؤتـمـر صـحافي
عــلى "ان اجملــتـــمع الــدولي يــلــعب
دورا مـهـمــا لـلـغـايــة في نـزع فـتـيل
الــتـــوتــرات" الــنــاجــمــة عن االزمــة
تعلقـة بالبرنامج الـنووي لكوريا ا

الشمالية.
وتابع "نعتـقد ان مزيدا من احلوار
هـو دائـمـا شـيء جـيـد" مـعـبـرا عن
االمـل فـي اجـــــــــراء مـــــــــزيــــــــــد من
الـنـقـاشـات "من اجل اخـذ الـتـهـديد
الذي تـشكـله كوريـا الشـمالـية على

محمل اجلد".
ـتحدة طلبت في وكانت الواليات ا
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بأنه مشهد تمثيلي حلفل زفاف ظهر فيه
البس نـسائـيـة قد ألـقي الـقبض رجل 
عــلـيـهـم وإحـيـلــوا إلى الـنــيـابـة الــعـامـة
لــلــتــحـقــيق مــعــهم.لــكـنـه لم يـكــشف عن
ـــقــبـــوض عــلـــيــهم أو الـــتــهم أســمــاء ا

وجهة إليهم بشكل محدد. ا

وأضــاف أن شـرطــة الـعــرضــيـات تــلـقت
ـواطـن فـجر اجلـمـعـة بالغا من أحـد ا

كــان مــدعــوا حلــفل شــعـبـي قـال فــيه إن
ـــدعـــويـن تــفـــاجـــأوا بـ(دخـــول بـــعض ا
الشبـاب أحدهم يـرتدي مالبس نسـائية
في مـــشـــهـــد تــمـــثـــيـــلي حلـــفـل زفــاف).

"انـتــهـاك حــقـوق اإلنـســان" او النـهـا
عــلى صـلــة بــالـبــرنـامج الــبـالــسـتي

لطهران.
وتستهدف هذه الـعقوبات خصوصا
رئـيس الــسـلـطـة الـقــضـائـيـة صـادق

الريجاني.
واوضح مـــســـؤول كـــبــيـــر في ادارة
تـــرامب ان وجـــود الريـــجـــاني عـــلى
قــائـــمـــة الــعـــقـــوبــات "ســـيـــكــون له
تــداعــيــات ســيــاســيــة خــطــيـرة" الن
الغاية من ذلك ضرب "راس النظام".
واعـتبـرت وزارة اخلـزانـة االمريـكـية
ان الريــجــاني مــســؤول عـن تــنــفــيـذ
ـوجـبات الـدولـية احـكام "تـتـنافى وا
ــا فــيــهــا اعــدام اشــخـاص اليــران 
كـــانـــوا قـــاصـــرين حـــ ارتـــكـــبـــوا
جـرائـمـهم" او "تــعـذيب" سـجـنـاء في

ايران.
وطـاولت الـعــقـوبـات ايـضـا الـسـجن
ـعــروف بـاسم رجـائي شــهـر حـيث ا
"يــعـتــقل عــدد كـبــيــر من االيـرانــيـ
الــــذيـن تــــظــــاهـــــروا اخــــيــــرا ضــــد
حـكـومـتـهم" ضـمن مـوجـة تـظـاهرات
خــــلــــفت  21قــــتــــيال اضــــافــــة الى
صــنـاعــات دفــاع ايـرانــيــة واجملـلس
االعلى للـفضاء االلـكتروني ومـنظمة
لـلـدفـاع االلـكـتـروني تـابـعـة لـلـحرس

الثوري االيراني.
…b¹bł  UÐuIŽ

وهـذه الـعقـوبـات اجلـديـدة ال تـرتبط
مـــبـــاشـــرة بـــالــــبـــرنـــامج الـــنـــووي

االيراني.
من جــهــة ثــانـيــة افــاد تــقــريـر لال
تـحـدة اطلـعت عـليه وكـالـة فرانس ا
بــرس اجلــمــعــة ان ايــران انــتــهــكت
ـتـحـدة احلـظـر الـذي فـرضـته اال ا
على ارسـال اسلحـة الى اليـمن النها
ســهـــلت لــلـــمـــتــمـــردين احلــوثـــيــ
احلـــصــول عــلـى طــائــرات مـــســيــرة
وصــواريخ بــالـســتــيـة اطــلــقت عـلى

السعودية.
وذكر الـتقـريـر الذي رفع الى مـجلس
ـكـلـفــ مـراقـبـة االمن ان اخلـبــراء ا
احلـظــر "حـددوا مـخـلــفـات صـواريخ
عـدات عسكـرية ذات صلة مرتبـطة 
وطائرات بدون طيار ايرانية الصنع
 ادخــالـهــا الى الـيــمن بـعــد فـرض
احلـــظــر عـــلـى  االســـلـــحـــة" الـــعــام

2015.

بسم الله الرحمن الرحيم 
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ـوصل الـبـار إنـتــقل الى رحـمـة ربه ورضـوانه ابن ا
ـعــوزين .. الــعـامل بــصـمت بـإهــلــهـا الــنـازحــ وا

رحوم  وغيرة وشهامة من أجل بلده ا
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الذي وافاه اجل الله احملتوم في حادث سيارة ب

وصل  بغداد وا
نـسال الـله العلي الـقديـر أن يتغـمده بـواسع رحمته

ويلهم اهله وذويه الصبر والسلوان 
وأقــيم مـجــلس الــفــاحتـة عــلى روحه الــطــاهـرة في

وصل للفترة من 11 ولغاية 13 كانون الثاني  ا

إنا لله وإنا اليه راجعون 
 Âö « b³Ž #U  —u² b «

علي اكبر رفسنجاني


