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آلمة الوطن
استعراض العضالت اإلیرانية 

الوطن
ر اب نش ي أعق ج ف ة دول الخلي دي لكاف ة بتصریح تهدی ة االیراني م وزارة الخارجي اطق باس ا الن طالعن
ارن امئني، ق ي خ ة عل ة االیراني ى للجمهوری د االعل اتيري للمرش م آاریك ة لرس ام البحریني دة االی جری
ذه ل ه ن مث ذرها م ج وح درات دول الخلي المية وق ة االس درات الجمهوری ن ق ي بي د االیران التهدی

 . الممارسات
ران ان: آخليجيين، نستعجب ونستغرب مثل هذه التصریحات االیرانية التي تترآنا نتساءل            د ای اذا تری م

دة تحقق من مثل هذه التصریحات؟ هل تتوقع ان ترآع دول الخليج لها وتتأسف؟ هل ترید االدارة الجدی
ة ة بالجمهوری ج مقارن ة دول الخلي ة وهامشي وم دوني زز مفه ام شعبها وان تع ا ام استعراض عضالته

 االسالمية العظمى؟ 
م تعامل انون دولي یحك تراض عدم وجود أي ق ذا هي اف ان الطامة الكبرى في استعراض العضالت ه
ه ذا آل وع، وه إذالل وخن وي ب ف یجب ان یخضع للق تراض ان الضعي ا البعض، واف ع بعضه دول م ال
خطوة آبيرة للوراء في سبيل اعادة ایران الى الصف الدولي بل وحتى الصف االقليمي، فأصبحنا اآلن

 . نشك في صدق النوایا االیرانية
ة م اهل الطائف ن له انوا ممن یّك انوا أم شيعة خصوصا اذا آ لسنا دعاة لالستهزاء برجال الدین سنة آ
اد عن السياسة ه االبتع قاد فيجب علي االحترام والتبجيل، ولكن رجل الدین ان اراد حفظ نفسه من االنت

 . ليحفظ لنفسه حصانته الدینية، اما اذا دخل السياسة فلنا الحق آل الحق في انتقاده
، فبعد تصریحات»الشيطان االآبر  .. امریكا«الجمهوریة االسالمية بنت سياستها االعالمية على نظریة         

أن                    كا«آصفي االخيرة نتمنى أال نرى في ایران من یحتج على مسؤول امریكي اذا صرح ب درات امری ق
اد عن ة الحذر واالبتع تفوق قدرات ایران، فيجب على ایران وعلى سماحة المرشد الروحي للجمهوری

 . »تسميتها بالشيطان االآبر
إن أرادت وال، ف ا لتصریحات آصفي ليس بكاف وال مقب ان نفي السفارة اإلیرانية في الكویت وتبریره
ع ان أرف ى لس ران وعل ن طه أتي م ب أن ی ذار یج ان االعت دع ف أ ورأب الص ح الخط ران تصحي إی
المسؤولين واال فإن الریب سيظل یغشى العالقات الخليجية ـ اإلیرانية في وقت نحن في أمس الحاجة

.فيه للتقارب السياسي والتكامل االقتصادي

..وأقرأ أيضا
»الحكومة تتجه للتفاهم  

والهارون یعي» الضریبة«
ملتزمون باإل: الخرافي

   دیون العراق 
ال ائم بأعم ابة الق إص
سفيري باآستان وروسيا 

ارك . د دویر: المب ال ت
   والتنمية 

تأجيل اإلعالن عن بدء
   

استقالة مدیر عام االتص
یعقوب الغنيم انضم . د
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