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حوار حزب اهلل و«الم�ستقبل» ينتظر موعد االنطالق وجدول الأعمال

مفاو�ضات فيينا تنعك�س �إيجاب ًا على العالقات االقت�صادية بين �إيران وطاجيك�ستان

تنوعت الملفات والمواضيع التي تناولتها وكاالت االنباء واالذاعات
والقنوات التلفزيونية في برامجها السياسية امس.
ملف الحوار بين حزب الله والمستقبل تصدر قائمة االهتمامات ،وفي
هذا السياق أكد النائب كامل الرفاعي ان حزب الله على استعداد للحوار لكن
من دون شروط مسبقة ،مشيرا ً الى اننا ننتظر الرئيس نبيه بري الذي يقوم
بمساع لوضع جدول معين لهذا الحوار بعيدا ً من المواضيع الخالفية ،معلنا ً
ٍ
الحرص على ان يؤدي هذا الحوار الى تخفيف اإلحتقان ول ّم شمل اللبنانيين
وتفعيل المؤسسات الدستورية.
في المقابل أوضح النائب جمال الجراح ان الملف الرئاسي وتنفيس
االحتقان السنّي  -الشيعي سيكونان في اولوية الحوار بين المستقبل
وحزب الله ،الفتا ً الى وجود فريق يضم ممثلين من الطرفين مهمته وضع
جدول االعمال ،وفريق آخر الجراء االتصاالت والمشاورات لتحديد الموعد.
واعتبر القيادي في التيار الوطني الحر أنطوان نصر الله ان المطلوب
من النائب سعد الحريري أن يدعو الى التالقي إلجراء مصالحات وليس
تسويات تأتي دائما ً على حساب المسيحيين ،مؤكدا ً أن حزب الله لن يسير
بحل على حساب التيار في اي حوار.
الملف الرئاسي كان ملفا ً رئيسيا ً ايضاً ،حيث جدّد الرفاعي التأكيد ان
مرشح حزب الله لرئاسة الجمهورية هو العماد ميشال عون لما يمثله من
حيثية مسيحية ووطنية.
بينما رفض الوزير السابق جورج قرم اتفاق اي فريقين من الطوائف
االسالمية على تحديد من هو رئيس الجمهورية المقبل ،معتبرا ً ان وثيقة
التفاهم بين التيار الوطني الحر وحزب الله منعت حربا ً اهلية جديدة وكانت
العامل االهم الستقرار البلد.
كالم مرشد الجمهورية االسالمية االيرانية السيد علي الخامنئي حول ما
يجري في فلسطين بقي في دائرة اهتمام الخبراء والمحللين على القنوات
الفضائية ووكاالت االنباء العالمية ،حيث اكد نائب القائد العام للحرس
الثوري االيراني العميد حسين سالمي بأن الضفة الغربية ستتحول الى
جحيم للصهاينة في يوم ليس ببعيد.
وأكد في موضوع التحالف الدولي ضد «داعش» ان هذا التنظيم االرهابي
هو حصيلة لتالقي استراتيجيات اميركا وبريطانيا و»اسرائيل» والسعودية
والدعم المالي والتسليحي من قبل السعودية ،مؤكدا ً ان هدف ايران هو
تقديم الدعم االستشاري لسورية والعراق اللذين تقاتل قواتهما على
االرض.
النجاح الجزئي لمفاوضات فيينا النووية بدأت نتائجه االيجابية ترخي
بظاللها على المصالح االقتصادية إليران ودول الجوار ،فأكد سفير
طاجيكستان لدى طهران نعمت الله امام زادة وجود خطة لرفع مستوى
التبادل التجاري واالقتصادي بين بالده وايران الى مستوى  300مليون
دوالر سنوياً.
التطورات السياسية على صعيد االزمة االوكرانية كانت موضع نقاش
وبحث ،فقد أعلن األمين العام لحلف شمال االطلسي ينس ستولتنبرغ أن
القرار بشأن انضمام أوكرانيا إلى الحلف يعود لها وأن الناتو سيحترم
قرارها.

قرم لـ «�صوت المدى»:
التفاهم بين عون وحزب الله
�أنقذ البلد ومنع حربا ً �أهلية جديدة
لفت الوزير السابق جورج قرم إلى أن «كل الكالم الذي نسمعه
عن استحالة إجراء االنتخابات ليس حقيقيا ً وهذا مسيء للدستور،
وإذا انتهت والية المجلس النيابي وحل الفراغ في رئاسة الجمهورية ،تدعو الحكومة فورا ً إلى انتخابات
لملء الشغور ،وبما أنه لم يتفق في المجلس النيابي خالل أربع سنوات على قانون انتخابي جديد ،وقيام
لجنة فؤاد بطرس بإصدار قانون يوفق بين النظام النسبي واألكثري ،فلماذا لم يُدرس هذا القانون أو ينظر
فيه أو يعتمد؟».
من جهة أخرى ،أكد قرم« :وجود محاذير للحوار المرتقب بين حزب الله وتيار المستقبل ،وإذا لم تتوافر
النية من أحد الجانبين للوصول إلى نتيجة ،فال داعي للحوار ألنه سيؤثر سلبا ً ويحدث تعبئة مذهبية في
الشارع» ،مشيرا ً إلى أنه «ليس من الممكن لفريقين من الطوائف اإلسالمية االتفاق على تحديد من هو رئيس
الجمهورية» ،معتبرا ً أن «وثيقة التفاهم بين التيار الوطني الحر وحزب الله أنقذت البلد من فتنة كبيرة
ومنعت حربا ً أهلية جديدة ،وهذا التحالف هو أكبر عامل استقرار في البلد».

ن�صرالله لـ «الن�شرة»:
لإجراء م�صالحات ولي�س ت�سويات
ت�أتي دائما ً على ح�ساب الم�سيحيين
اعتبر القيادي في التيار الوطني الحر أنطوان نصرالله أنّ «ك ّل
الحيثيات التي بنى عليها المجلس الدستوري قراره بر ّد الطعن في
قانون تمديد والية مجلس النواب تؤكد أننا قادرون على إجراء انتخاباتٍ نيابية» ،معربا ً عن أسفه إلعطاء
واضح للدستور من خالل تمديد الوكالة من دون
بخرق
هذا المجلس قانونية لمجلس نيابي مم ّد ٍد لنفسه
ٍ
ٍ
موافقة الموكل».
وأضاف نصرالله« :نحن في حالة صدمة من قرار المجلس الدستوري باعتبار أننا كنا نتأمل عندما
لجأنا إليه كمؤسسة دستورية أن يكون أكثر ايجابية بالتعاطي مع الموضوع» .وتابع« :لالسف مؤسسة
جديدة على طريق السقوط المدوي».
ولفت نصرالله إلى أنّ «المجلس الدستوري كان يستطيع أن يلعب دورا ً أساسيا ً في تصحيح الحياة
المؤسساتية اللبنانية» ،الفتا ً إلى وجوب تغيير نظامه الداخلي ،وآلية اتخاذ القرارات كما تلك المتعلقة
بانتقاء أعضائه.
ور ّد نصرالله األزمات المتشعّ بة التي يتخبّط فيها البلد وأبرزها أزمة االنتخابات الرئاسية «لعدم إتمام
االنتخابات النيابية بإطار قانون عادل يؤدي إلى خلطة جديدة ،فال نعود بحاجة إلى تسويات» ،وقال:
«كان المطلوب من رئيس الحكومة السابق سعد الحريري أن يتحدّث عن وجوب التالقي إلجراء مصالحات
وليس تسويات تأتي دائما ً على حساب المسيحيين».
وأ ّكد نصرالله تأييد التيار الوطني الحر للقاء حزب الله وتيار المستقبل «فنحن مع أي لقاء بين األطراف
اللبنانية لتقريب وجهات النظر ،وبالتالي ال نعتبر أنّ أ ّيا ً من هذه اللقاءات يت ّم على حساب المسيحيين،
ولكن ما يعنينا أكثر أن ال تأتي نتائج هذه الحوارات على حسابنا ،مع قناعتنا بأن حزب الله من المستحيل
أن يسير بحل على حسابنا».
وشدّد نصرالله على وجوب تحديد ماهية المشكلة ،الفتا ً إلى أنّ المشكلة الحالية ليست بعدم قدرتنا
على انتخاب رئيس بل بالدفع باتجاه انتخاب رئيس يمدّد األزمة ،وقال« :األولوية بالنسبة لنا إقرار قانون
عادل ينتج منه انتخابات نيابية عادلة ليصار بعدها إلى انتخاب رئيس» .وتساءل« :لماذا نسمح بأن
ينتخب مجلس ممدد لنفسه رئيسا ً جديداً؟» مضيفاً« :المطلوب وضع القطار على السكة الصحيحة ،واال اذا
استمرينا بمنطق التسويات فسيكون الرئيس مجرد صورة».
وتطرق القيادي في التيار الوطني الحر لملف العسكريين المختطفين ،مشدّدا ً على وجوب اإلبقاء على
سرية المفاوضات ،وقال« :نحن ضد أن يتحول األهالي إلى أداة بيد الخاطفين ،ولكن في الوقت عينه ندعو
إلى التعاطي بروية معهم باعتبارهم يحترقون بلوعتهم ويشعرون أنهم مظلمون».
ودعا نصرالله لتكون اللقاءات معهم «صريحة وشفافة» ،مشدّدا ً على وجوب االستفادة حاليا ً من المأزق
الذي ترزح تحته الجماعات الخاطفة إن كان من حيث الحصار المفروض عليها أو الظروف المناخية .وشدّد
على أنّ «األهم من كل ذلك هو أن  95في المئة من اللبنانيين هم حاليا ً ضد هذه القوى اإلرهابية الشريرة ما
يتيح للدولة التحرك بحرية أكبر».

�سالمي لـ«التلفزيون الإيراني» :ال�ضفة الغربية
�ستتحول �إلى جحيم لل�صهاينة
الرفاعي لـ«�صوت لبنان» :حري�صون
على �أن يكون الحوار مع الم�ستقبل �إيجابيا ً
أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب كامل الرفاعي أن «حزب
الله على استعداد للحوار ،وعبّر عن ذلك السيد حسن نصرالله في
آخر خطاب له في عاشوراء ،لكن من دون شروط مسبقة» ،مشيرا ً
إلى «أننا ننتظر الرئيس نبيه بري الذي يقوم بمساع لوضع جدول
معين لهذا الحوار بعيدا ً من المواضيع الخالفية ،وأعني بذلك مشاركة حزب الله في الحرب الدائرة في
سورية وموضوع سالح الحزب».
ولفت الرفاعي إلى «وجود نقاط ومواضيع يمكن التفاهم عليها ،تريح الوضع اللبناني» ،مشدّدا ً على
نواح إيجابية ال سيما أن الشارع يعيش أوقاتا ً غير طبيعية
«أننا حريصون على أن يؤدي هذا الحوار إلى
ٍ
نتيجة االحتقان المذهبي والتحريض ،ونريد تخفيف االحتقان وبناء خطوات عملية تساعد في ل ّم شمل
اللبنانيين وتفعيل المؤسسات الدستورية والشرعية في لبنان» .وقال« :إذا أراد الرئيس سعد الحريري أن
يطرح المواضيع الخالفية فحججنا واضحة ،ولدينا البراهين وال مانع من مناقشة هذه المواضيع».
وأكد الرفاعي أن «موضوع رئاسة الجمهورية لم يعد موضوعا ً داخلياً» ،معتبرا ً أنه «منذ قيام لبنان
وحتى اليوم تدخل في موضوع الرئاسة ظروف وارتباطات داخلية وإقليمية ودولية تجعل لهذا المنصب
مكانة معينة».
وجدّد عضو كتلة الوفاء للمقاومة التأكيد أن «مرشح حزب الله لرئاسة الجمهورية هو العماد ميشال
عون لما يمثله من حيثية مسيحية ووطنية» ،الفتا ً إلى «أن قرار انسحاب عون من البورصة الرئاسية يعود
إليه وحده» .ورأى« :أن الشعب اللبناني بحاجة إلى رئيس يلم الشمل وتكون لديه حيثية شعبية» .وأمل
«لو كانت السعودية تمثل خط االعتدال» ،معتبرا ً أنها «تسير في هذه المرحلة في الخط األميركي المتطرف
الذي يريد تقسيم هذه المنطقة».
وعن الهبة اإليرانية وموقف الرئيس الحريري منها ،أجاب« :كان األحرى بالرئيس سعد الحريري أن
يعلن استعداد قبول الهبة اإليرانية بدال ً من الدخول في أي محاور يريد السعودي أن يزيد بها الخالف في
لبنان».
وأوضح الرفاعي أن «حزب الله ح ّرر أسيره عماد عياد من األراضي السورية وليس من األراضي اللبنانية،
وهذا األسير تابع للحزب وليس للدولة» ،مؤكدا ً أنه «في حال طلبت الدولة مساعدة في تحرير األسرى
لبادر إلى ذلك» .وطالب الدولة «بالقيام بدورها في موضوع العسكريين المخطوفين» ،مشيرا ً إلى «أن الدور
متراخ» .واعتبر الرفاعي« :أنه تجب المحافظة على كرامة الجيش اللبناني والدولة اللبنانية ،وأية
القطري
ٍ
مفاوضات تحافظ على هاتين الخاصيتين نحن معها».

أكد نائب القائد العام للحرس الثوري اإليراني العميد حسين
سالمي أن الضفة الغربية ستتحول إلى جحيم للصهاينة في يوم
ليس ببعيد.
وقال العميد سالمي إن أميركا غير قادرة على توفير أمن الكيان
الصهيوني ألن أرض فلسطين المحتلة كلها تلتقي عندها نيران حزب الله وحماس والجهاد اإلسالمي.
وحول تسليح الضفة الغربية قال« :الفلسطينيون في الضفة الغربية لن يتخلوا عن قضيتهم وفي يوم
ليس ببعيد ستتحول إلى جحيم للصهاينة ،ويلتقي عندها أبناء غزة والضفة الغربية.
وأشار العميد سالمي إلى الطائرة من دون طيار اإليرانية «آركيو  »170ور ّد فعل األميركيين ،قائالً:
«سيرى المواطنون تحليق هذه الطائرة وهبوطها مرة أخرى عن قرب» .وتطرق إلى أحداث المنطقة وقال:
«ال يمكننا أن نسمح بأن يتعرض المسلمون في العراق وسورية أو لبنان إلى المجازر وال يمكننا أن نسمح
أن تتقدم أحداث المنطقة إلى األمام وفق منطق الكيان الصهيوني».
وحول نشر صورة اللواء قاسم سليماني على غالف مجلة أميركية قال نائب القائد العام للحرس الثوري
ومضح ويمتلك كل خصائص القائد العسكري
اإليراني« :اللواء سليماني قائد مفكر وشجاع ومؤثر ونافذ
ٍ
االستراتيجي ويدرك مخططات األعداء جيداً ،ومهما كتب األميركيون عنه ،ال يمكنهم أن يعكسوا حتى جانب
من شخصيته» .موضحا ً أن التعبئة في إيران تسلقت القمم العلمية في ذروة الحصار المفروض على
البالد ،وأضاف« :صواريخنا اليوم يمكنها استهداف أي عدو في أي مكان وبأية قوة كانت ،فصواريخنا
«ساحل – بحر» يمكنها تتبع القطع البحرية المعادية في عمق البحر ،وترصد راداراتنا األقمار الصناعية
المعادية ،وبإمكان طائراتنا من دون طيار تعقب حركة العدو آالف الكيلومترات وراء الحدود ،ويمكن
ألقمارنا الصناعية إرسال الصور المطلوبة من الفضاء ،هذا هو أنموذج الفكر التعبوي الذي يمكنه اجتياز
حدود العلم والمعرفة».
وحول تمديد المفاوضات النووية بين إيران ومجموعة « »1+5قال سالمي« :األميركيون يرغبون
بالتحرك في أجواء دبلوماسيتنا ألنهم يدركون أنهم لو أغضبوا الجمهورية اإلسالمية اإليرانية ال يمكنهم
عندها الحفاظ على مصالحهم ،ومن جانب أخر ال يريدون القبول بمبادئ الجمهورية اإلسالمية اليوم ولكن
عليهم في النهاية القبول بقوة إيران».
وفي ما يتعلق بأحداث المنطقة قال« :تنظيم «داعش» اإلرهابي هو حصيلة لتالقي استراتيجيات أميركا
وبريطانيا و»إسرائيل» والسعودية ،والدعم المالي والتسليحي لهذا التنظيم من قبل السعودية ،ولألسف
فتحت بعض الدول األخرى مجال التدريب لعناصره وقدمت الدعم لهم من خالل إبقاء حدودها مفتوحة،
وكل ذلك بتحكم وتوجيه من األميركيين» .وأضاف« :ما دام هذا التنظيم يتحرك في مسار اإلرادة األميركية
فإنه يحظى بدعمها ومتى ما تحرك خالفا ً لهذه اإلرادة فإنها ستتصدى له ،إذ رأينا في هذا السياق تقديم
الدعم األميركي لعناصر التنظيم في منطقة جلوالء مرات عدة».
وفي جانب آخر من حديثه ،أكد سالمي أن «هدف إيران هو تقديم الدعم االستشاري لسورية والعراق
اللذين تقاتل قواتهما على األرض» ،موضحا ً أن «الدعم الذي قدمته إيران في آمرلي كان إلنقاذ المحاصرين
الشيعة فيها الذين كانوا على أعتاب التعرض لمجزرة وحدوث كارثة إنسانية ،كما أن الدعم للحكومة
العراقية في جرف الصخر كان إلنقاذ سكانها السنة المحاصرين فيها».
وأضاف سالمي« :عدد أهل السنة الذي استشهدوا على يد «داعش» أكثر من عدد الشيعة الذين استشهدوا
على يد هذا التنظيم اإلرهابي ،لذا ال فرق لدينا في تقديم الدعم للمسلمين سنة أو شيعة» .وأكد أن «تنظيم
«داعش» اإلرهابي لم يشكل حتى اآلن أي تهديد إليران وتوجهه هو نحو الغرب في الوقت الحاضر».

الجراح لـ «المركزية» :فريقان من الم�ستقبل
وحزب الله لجدول الأعمال وموعد الحوار
أوضح عضو كتلة المستقبل النائب جمال الجراح أن «الملف
الرئاسي وتنفيس االحتقان الس ّني -الشيعي سيكونان في أولوية
الحوار بين المستقبل وحزب الله» ،الفتا ً إلى «وجود فريق يضم
ممثلين من الطرفين مهمته وضع جدول األعمال ،وفريق آخر إلجراء
االتصاالت والمشاورات لتحديد موعد الحوار» ،لكنه أكد في الوقت نفسه أنه «حتى اآلن لم يُحدد موعد
انطالق الحوار وال جدول أعماله».
واعتبر الجراح أن «ال شيء نهائيا ً في شأن ما تردد عن انه سيكون ممثل المستقبل في الحوار مع حزب
الله» ،مشيرا ً إلى «مشاورات داخل التيار حول هذا الموضوع».
وأذ كرر ما قاله الرئيس سعد الحريري عن أن «الرئيس نبيه بري والنائب وليد جنبالط يتوليان موضوع
الحوار» ،لفت الجراح إلى أن «رئيس حزب «القوات» سمير جعجع ال يزال ّ
مرشح قوى  14آذار للرئاسة
ّ
مرشح  8آذار ،لكن ال إمكان لوصولهما إلى
ورئيس تكتل التغيير واإلصالح النائب العماد ميشال عون
الرئاسة بسبب االنقسام في البلد ،لذلك سنسعى في حوارنا مع الحزب إلى إيجاد مخرج لهذا الموضوع».
وقال الجراح« :الرئيس الحريري أشار في مقابلته األخيرة إلى وجود ملفات خالفية عديدة مع حزب الله
منها تدخله العسكري في سورية ،لكن هذه المواضيع الخالفية التي ال نستطيع حلّها سريعا ً سنضعها
جانبا ً وسنحاول ح ّل المواضيع التي يُمكن حلّها» .وأكد ردا ً على سؤال أن «الرئيس الحريري على تنسيق
مع حلفائه حول الحوار مع الحزب وهم يدعمونه» ،وأشار إلى أن «جعجع ال يزال على موقفه بأنه مستعد
للتنازل ألي ّ
مرشح يحظى بإجماع الكتل النيابية ،وهذا ما أبلغني به أمس أثناء زيارتي له في معراب».

�ستولتنبرغ لـ «�صدى مو�سكو»:
قرار ان�ضمام �أوكرانيا �إلى حلف الأطل�سي
يعود �إلى الأوكرانيين
أعلن األم��ي��ن ال��ع��ام لحلف شمال األطلسي «ال��ن��ات��و» ينس
ستولتنبرغ أن القرار بشأن انضمام أوكرانيا إلى الحلف يعود إلى
هذا البلد نفسه وأن الناتو سيحترم قراره.
وقال ستولتنبرغ« :إذا قرر معظم المواطنين األوكرانيين عدم تغيير السياسة وعدم التقدم بطلب
العضوية فالمسألة ستلغى ،لكن إذا صوتت غالبية المواطنين لمصلحة العضوية في استفتاء منظم من
قبل الحكومة ،فهذه المسألة ستكون مطروحة».
وأضاف ستولتنبرغ« :قبل بضع سنوات قررت أوكرانيا عدم االنضمام إلى أية كتلة وأي حلف عسكري،
وأنا كنت أحترم هذا القرار ،واآلن أصبح الموضوع محط مناقشة في أوكرانيا» ،موضحا ً أنه «في حالة
اتخاذ قرار بشأن العدول عن وضع أوكرانيا خارج األحالف ،وإذا أرادوا االنضمام إلى الناتو فأنا سأحترم
قرارهم هذا».

زادة لـ«�أنباء فار�س»� :سنرفع
التبادل التجاري مع �إيران
أكد سفير طاجيكستان لدى طهران نعمت الله إمام زادة وجود
خطة لرفع مستوى التبادل التجاري واالقتصادي بين بالده وإيران
إلى مستوى  300مليون دوالر سنويا ً على ضوء اإلمكانات التجارية
والصناعية المتوافرة لدى البلدين.
وأكد السفير الطاجيكي بشأن انخفاض حجم التبادل التجاري بين بالده وإيران في النصف األول من العام
الحالي من  178إلى  143مليون دوالر بالمقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي ،عزم الطرفين على تكثيف
النشاط التجاري المتبادل للتعويض عن ذلك في النصف الثاني من العام .وشدد على إمكان بلوغ التبادل
التجاري مستوى  300مليون دوالر على ضوء اإلرادة السياسية لمسؤولي البلدين ،مشيرا ً إلى انعقاد اجتماعات
مرتقبة للجنة االقتصادية التجارية المشتركة لبحث سبل الوصول إلى المستوى المطلوب.
وقال زادة« :لدينا برامج إليصال حجم التبادل التجاري واالقتصادي بين البلدين إلى  300مليون دوالر
وهو أمر ممكن تحقيقه بسهولة نظرا ً إلى اإلمكانات التجارية والصناعية التي يحظى بها البلدان» .ورحب
بنشاط الشركات اإليرانية في بالده ،منوها ً إلى أن «الجمهورية اإلسالمية اإليرانية قامت باتخاذ إجراءات
عديدة في إطار تطوير االقتصاد والتنمية في طاجيكستان ما بعد االستقالل ،ومنها إنشاء محطة «سنك
توده  »2الكهرومائية والتي لها دور أساسي في تأمين الطاقة للبالد ،فضالً عن بناء نفق «استقالل» الخاص
بالسيارات».
وعبر السفير الطاجيكي عن موقف بالده الداعم لحق إيران في امتالك الطاقة النووية لألغراض السلمية ،معربا ً
عن ارتياحه لنجاح إيران في المفاوضات النووية مع مجموعة  ،1+5آمالً بوصول إيران إلى النجاح النهائي.
وأعلن زادة «دعم بالده النضمام الجمهورية اإليرانية لمنظمة شنغهاي للتعاون ،الفتا ً إلى اللقاء الذي جرى
بين الرئيسين اإليراني والطاجيكي على هامش مؤتمر شنغهاي للتعاون والذي أعلن فيه الرئيس الطاجيكي
دعم بالده النضمام إيران إلى هذه المنظمة واكتسابها العضوية الدائمة وأنها ستسعى لتحقيق ذلك على وجه
السرعة» .واعتبر« :مشروع سكك الحديد المشترك بين إيران وأفغانستان وطاجيكستان وكذلك نقل الماء من
طاجيكستان إلى افغانستان ومنها إلى إيران ،من البرامج والمشاريع المشتركة والحيوية بين البلدان الثالثة».
وبشأن العالقات الطيبة بين البلدين أعلن زادة« :تعزيز العالقات الجيدة بين البلدين خالل األعوام الـ12
األخيرة والتوقيع على نحو  150وثيقة دولية في مختلف القطاعات ومنها االقتصاد والتجارة واالستثمارات
واالتصاالت والعلوم والثقافة وغيرها» ،وقال« :إن تدشين المرحلة الثانية من محطة الطاقة الكهرومائية «سنك
تودة  »-2والتشغيل الكامل لمنشآت الطاقة المهمة هذه ثمرة للتعاون البارز بين البلدين في قطاعات الطاقة».
وأضاف« :إيران وطاجيكستان متفقتان في الرأي حول معظم القضايا اإلقليمية والعالمية ومنها المساعدة بحل
مشاكل أفغانستان».
واعتبر السفير الطاجيكي الجمهورية اإلسالمية اإليرانية من الشركاء المهمين لبالده وضمن الدول الـ10
األوائل في هذا الجانب .وأوضح أن «من مشاريع التعاون بين البلدين البدء بإنشاء محطة «عيني» المائية على
نهر زرافشان وإكمال نفق «استقالل» للسيارات ،وإمكان ربط شبكات الكهرباء والنقل بين البلدين وإنشاء خط
أنبوب ماء من طاجيكستان إلى إيران وأنابيب نفط وغاز من إيران إلى طاجيكستان».
وفي ما يتعلق باألوضاع الراهنة في أفغانستان وتأثيراتها في المنطقة والعالقات بين طاجيكستان وإيران
قال« :االستقرار االجتماعي واالقتصادي في المنطقة اليوم مرتبط باألوضاع في أفغانستان في كثير من النواحي،
وطاجيكستان تؤيد التدابير التي تفضي إلى إرساء األمن واالستقرار في أفغانستان».

