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الرئيس التركمانستاني يعزي روحاني بضحايا تحطم الطائرة األوكرانية
طهران-إرنــا:- بعــث الرئيــس التركمانســتاني  قربــان قلــي بــردي محمــدوف برقيــة تعزيــة 
ــا عــن مواســاته بمقتــل عــدد مــن المواطنيــن  ــة حســن روحانــي، أعــرب فيه ــى رئيــس الجمهوري ال

ــادث ســقوط طائــرة الــركاب األوكرانيــة جنوبــي العاصمــة طهــران. االيرانييــن فــي ح

الخارجية البريطانية تستدعي سفيرنا في لندن
لندن-ارنــا:- اعلــن المتحــدث باســم مكتــب رئاســة وزراء بريطانيــا، ان الخارجيــة البريطانيــة 

ــدي نجــاد. ــد بعي ــدن حمي ــي لن اســتدعت ســفيرنا ف
واوضــح المصــدر نفســه، ان هــذا االجــراء جــاء ردا علــى االعتقــال المؤقــت لســفير بريطانيــا فــي 

طهــران "راب مــاك ايــر".

نفي اشاعات حول استقالة احد اعضاء الحكومة
طهران-ارنــا:- نفــى المتحــدث باســم الحكومــة علــي ربيعــي اشــاعات اشــارت الــى اســتقالة احــد 

االعضــاء البارزيــن فــي الحكومــة.

الرئيس روحاني يأمر بتنفيذ 
قانون الرد بالمثل

رئيــس  أمــر  العربــي:-  كيهــان   - طهــران 
األجهــزة  روحانــي  حســن  الدكتــور  الجمهوريــة 
الــرّد  'قانــون  المعــدل  القانــون  بتنفيــذ  المعنيــة 
بالمثــل' علــى قــرار واشــنطن المتمثــل فــي تصنيف 

ارهابيــة’. 'منظمــة  االســالمية  الثــورة  حــرس 
وينــصّ القانــون علــى تصنيــف القيــادة المركزيــة 
القــوى  وكافــة  بـ'ســنتكوم'  المســماة  األميركيــة 
والمؤسســات المنضويــة تحتهــا علــى الئحــة اإلرهــاب 
ــرار أو إجــراء  ــى ق ــل عل ــرّد بالمث ــي ســياق ال ــك ف وذل
الواليــات المتحــدة األميركيــة الرامــي الــى تقويــض 
عمــد  لكونــه  والدولــي؛  اإلقليمــي  واألمــن  الســالم 
هــذا الكيــان عبــر قــراره الــذي يتعــارض والقوانيــن 
االســالمية  الثــورة  حــرس  تصنيــف  إلــى  الدوليــة 
'منظمــة إرهابيــة خارجيــة' وذلــك خالفــًا للمــادة 150 مــن 
ــه  ــورة بأن ــي تصــف حــرس الث ــي الت الدســتور اإليران

ــالد. ــي الب ــة ف ــوة الدفاعي ــز الق ــد ركائ أح

فيما يؤكد ضمان جميع الحقوق لضحايا الطائرة المنكوبة..

رئيس السلطة القضائية: ايران ستقاضي ترامب على جريمة اغتيال الفريق سليماني

خالل االجتماع مع رئيس الوزراء السوري..

جهانغيري: االنتقام الحقيقي لدم الشهيد سليماني هو خروج القوات االميركية من المنطقة
*عماد خميس: الرئيس بشار سيقدم اعلى وسام سوري الى الشهيد قاسم سليماني

أمير عبد اللهيان: سليماني منع 
تقسيم دول الشرق األوسط

الخــاص  المستشــار  اســتعرض  طهران-فــارس:- 
الدوليــة  للشــؤون  االســالمي  الشــورى  مجلــس  لرئيــس 
حســين اميــر عبداللهيــان، اجــراءات القائــد الشــهيد ســليماني 
وقــال ان أهــم إســتراتيجية للقائــد الراحــل ســليماني كانــت 

تتجســد فــي منــع تقســيم دول الشــرق األوســط.
واشــار أميــر عبــد اللهيــان فــي االجتمــاع الثانــي 
لإلمبرياليــة الحديثــة واالغتيــال ، إلــى دور الشــهيد القائــد 
قاســم ســليماني فــي تغييــر المعــادالت الدوليــة وقــال ان 
القائــد ســليماني اتخــذ ترتيبــات سياســية وأمنيــة فــي 

المنطقــة ولــم يتمكــن األمريكيــون مــن تحملهــا.
الالعبــون  كان   ، منطقتنــا  فــي  انــه  وتابــع 
والجغرافيــة  الجيوسياســية  للدواعــي  محــدودون 
اإلســتراتيجية ، ولكــن تشــارك االن الــى جانــب 
روســيا والواليــات المتحــدة حتــى دول صغيــرة مثــل 

قطــر أو البحريــن فــي المعــادالت اإلقليميــة.
ــا  ــة عندم ــدول العربي ــان: إن ال ــد اللهي ــر عب ــال أمي وق
كانــت تحــاول التغطيــة علــى مســاوئ الكيــان الصهيونــي 
اعتمــدت علــى البحريــن كالعــب فــي هــذا المجــال او 
علــى قطــر كالعــب فــي حــرب تمــوز كمــا لعبــت بعــض 
الــدول الصغيــرة فــي المنطقــة دورا فــي االزمــة الســورية .

أغلبها بسبب قضايا مالية..

مجلس صيانة الدستور: رفض اهلية 90 نائبا 
لالنتخابات البرلمانية القادمة

السلطات السعودية الغادرة تغتال طفلة 
احد المعتقلين في ربيعها الثامن

علــى  المطــرود  أحمــد  فاطمــة  الطفلــة  اغتيلــت 
يــد الســلطات الســعودية، اغتيــاال ليــس برصــاص أو 
دهــس، إنمــا بإهمــال طبــي متعمــد حرمهــا مــن العــالج 
المتأزمــة،  الصحيــة  لحالتهــا  واألساســي  الضــروري 
وذلــك انتقامــا مــن والدهــا المعتقــل، الــذي تفبــرك ضــده 

الريــاض اتهامــات وقضايــا عــدة وتطالــب بإعدامــه.
بعــد إهمــال وحرمــان مــن العــالج الضــروري البنــة 
الثمــان ســنوات، انطلقــت فاطمــة المطــرود فــي رحلتهــا 
األخيــرة، مودعــة والدتهــا التــي عاشــت لوعــة األلــم 
لرؤيــة فلــذة كبدهــا تتلــوى مــن هــول األوجــاع وتســمع 
أنّاتهــا والتأوهــات تصــدر مــن قلــب جســد تحمــل مــن 
آالم حرمــان الرعايــة الطبيــة وقســوة فقــدان األب مــا ال 
ــة طريــة العــود، وذنبهــا أن والدهــا  يتحملــه جســد طفل
معتقــال لمعارضتــه سياســات النظــام الحاكــم الــذي 

يحيــك تهمــه الكيديــة ضــده للنيــل منــه.
لقــد تعمــد النظــام الســعودي أن يعــّذب المعتقــل 
مارســت  لــو  حتــى  المتوفــرة  الســبل  بشــتى  وعائلتــه 
والدوليــة  اإلنســانية  المعاييــر  لــكل  صارخــة  انتهــاكات 
والمحليــة والدينيــة، فهــو النظــام الــذي ال يعــرف ســوى 
ســبل االنتقــام واالفتــراء وال يتوانــى عــن حرمــان األطفــال 
مــن العــالج وتأميــن الــدواء لهــم، ويجعلهــم يموتــون أمــام 
ــة. ــة والرأف ــن الرحم ــال ذرة م ــن دون مثق ــم م ــن ذويه أعي

صحيفة عبرية: ثقة المستوطنين بالكنيست ضئيلة جدا

ظريف وقريشي يبحثان العالقات الثنائية 
وقضايا المنطقة

ردا على تغريدة لترامب..

موسوي: االيدي وااللسن الملوثة بالتهديد ال يحق 
لها تلويث اللغة الفارسية العريقة

قائد شرطة طهران يفّند مزاعم اطالق 
النار على المحتجين

االمــن  قــوى  قائــد  فنّــد  طهران-فــارس:- 
مزاعــم  رحيمــي  حســين  العميــد  الداخلــي 
ــوا  ــذي تجمع ــن ال ــى المحتجي ــار عل اطــالق الن
بطهــران اثــر االعــالن بــان خطــأ بشــريا كان 
ــاء  ــاح االربع ــة صب ــرة االوكراني وراء ســقوط الطائ

بصــاروخ للدفــاع الجــوي.
ــرد علــى  وخــالل تصريــح صحفــي وفــي ال
قبــل  مــن  المثــار  الضجيــج  بشــان  ســؤال 
مــن  عــدد  باصابــة  معاديــة  اعــالم  وســائل 

المشــاركين فــي التجمــع الــذي حصــل فــي طهــران قــال العميــد رحيمــي، ان الشــرطة تعاملــت بصبــر 
ومــداراة مــع االفــراد المشــاركين فــي التجمــع.

فيلق القدس: الضربة الصاروخية 
على "عين األسد" هي البداية

طهران-فــارس:- أكــد ممثــل الولــي الفقيــه فــي قــوات القــدس ، حجــة االســالم علــي شــيرازي، أن الضربــة الصاروخية 
علــى قاعــدة "عيــن األســد" األمريكيــة فــي العــراق هــي البدايــة وهنالــك صفعــات أخــرى ســيتلقاها العــدو فــي وقــت الحــق.

ــهيد  ــال الش ــة اغتي ــى عملي ــدو عل ــن الع ــأر م ــم نث ــى اآلن ل ــيرة" إل ــاة المس ــح لقن ــي تصري ــيرازي ف ــال ش وق
ســليماني ورفاقــه"، مضيًفــا" ليــس مــن الضــرورة أن تثــأر إيــران بمفردهــا وجبهــة المقاومــة ســتثأر بدورهــا وبقــوة".

وأكد أنهم سيتصدون لمؤامرات العدو التي تتربص بإيران منذ 4 عقود وأنهم لن يسمحوا للعدو بفرض إرادته عليهم.
يُذكــر أن أمريــكا أقدمــت فــي اليــوم الثالــث مــن الشــهر الحالــي علــى اغتيــال القائــد الكبيــر الفريــق 

قاســم ســليماني وأبــو مهــدي المهنــدس وعــدد مــن المجاهديــن بغــارة أمريكيــة قــرب مطــار بغــداد.

سناتور روسي ينتقد بشدة بيان الترويكا 
األوروبية حول االتفاق النووي

طهران-فــارس:- انتقــد رئيــس لجنــة العالقــات 
الخارجيــة بمجلــس االتحاد الروســي كونســتانتين 
كاساتشــيف بشــدة اإلعــالن األحــادي لبريطانيــا 
فــي  النــووي  االتفــاق  حــول  وألمانيــا  وفرنســا 

مطالبتهــم ايــران االلتــزام بتعهداتهــا .
وانتقــد الســناتور الروســي الكبير كونســتانتين 
كاساتشــيف بشــدة البيــان المشــترك الصــادر عــن 
الترويــكا األوروبيــة والــذي يدعــو إيــران إلــى الوفــاء 
النــووي  االتفــاق  فــي  الــواردة  التزاماتهــا  بجميــع 

ــة. ــا الصمــت إزاء اإلجــراءات األمريكي والتزامه
الخارجيــة  العالقــات  لجنــة  رئيــس  وقــال 
ــترك  ــان المش ــي ان البي ــاد الروس ــس االتح بمجل
أللمانيــا وفرنســا وبريطانيــا ، أكــد التــزام الــدول 
الثــالث بالتزاماتهــا فــي االتفــاق النــووي وهــذا خبــر 
جيــد، ولكــن الخبــر الســيئ هــو دعوتهــا إيــران إلــى 
الوفــاء بالتزاماتهــا ألن البيــان يفتقــر إلــى دعــوة 

ومطالبــة مماثلــة مــن الواليــات المتحــدة.
األحــادي  الخــروج  فــان  لكاساتشــيف  ووفًقــا 
االميركــي مــن االتفــاق النــووي ، يشــكل انتهــاكا 
اللتزاماتهــا كطــرف فــي المعاهــدة وعضــو دائــم فــي 

مجلــس األمــن الدولــي.

طهران-فــارس:- اجــرى وزيــر الخارجيــة محمــد 
ــود  ــاه محم ــتاني ش ــره الباكس ــف ونظي ــواد ظري ج
العالقــات  تناولــت  بطهــران  محادثــات  قريشــي 

ــة. ــي المنطق ــاع ف ــتجدات االوض ــة ومس الثنائي

وكان وزيــر الخارجيــة الباكســتاني 
ــة مشــهد  ــى مدين ــد وصــل االحــد ال ق
المقدســة وقــام بزيــارة مرقــد االمــام 
علــي الرضــا )ع(، ومــن ثــم وصــل الــى 

ــران. ــة طه العاصم
ظريــف  محادثــات  وتناولــت 
ــا  ــة وقضاي ــات الثنائي وقريشــي، العالق
ــر  المنطقــة وخاصــة تقليــل حــدة التوت

الفارســي. الخليــج  منطقــة  فــي 
وزيــر  يــزور  ان  المقــرر  ومــن 
المحطــة  فــي  الريــاض  الباكســتاني  الخارجيــة 

الحاليــة. جولتــه  مــن  الثانيــة 
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ــن المتحــدث باســم  ــا:- اعل طهران-ارن
علــي  عبــاس  الدســتور  صيانــة  مجلــس 
ــا مــن  ــة 90 نائب ــي عــن رفــض اهلي كدخدائ
النــواب الحالييــن فــي مجلــس الشــورى 
االســالمي لالنتخابــات البرلمانيــة القادمــة.
وقــال كدخدائــي فــي تصريــح للتلفزيــون 
ترشــحوا  نائبــا   247 بيــن  مــن  انــه   ،
الشــورى  لمجلــس  القادمــة  لالنتخابــات 
منهــم   90 اهليــة  رفــض  تــم  االســالمي 

بســبب قضايــا ماليــة غالبــا، وتــم التوضيــح لبعضهــم بوثائــق 
وفيمــا لــو طلــب االخــرون ســنعرض لهــم الوثائــق الالزمــة.

واعلــن انــه وبعــد االنتهــاء مــن دراســة الشــكاوى 
المرفوعــة مــن الذيــن تــم رفــض اهليتهــم واالعــالن 
عــن النتيجــة النهائيــة للمرحلــة االولــى لدراســة االهليــة 

ســيتم البــدء بالمرحلــة الثانيــة مــن قبــل لجــان المراقبــة 
ــة الدســتور. واالشــراف التابعــة لمجلــس صيان

ومــن المقــرر ان تجــري االنتخابــات البرلمانيــة 
القادمــة يــوم 21 شــباط /فبرايــر القــادم وبالتزامــن 
معهــا ســتجري االنتخابــات التكميليــة لمجلــس 

ــادة. ــراء القي خب كشــفت صحيفــة معاريــف العبريــة، عــن تراجــع 
كبيــر فــي مســتوى ثقــة جمهــور اإلحتــالل فــي 
الكنيســت )البرلمــان(، مؤكــدة أن مؤشــر الثقــة فيــه 

تراجــع عــام 2019 إلــى الحــد األدنــى منــذ 11 عامــا.
وأكــدت صحيفــة »معاريــف« العبريــة، »اســتمرار 
ــي  ــام السياس ــي النظ ــة ف ــة العام ــدام الثق ــاه انع اتج
فــي داخــل كيــان اإلحتــالل«، موضحــة أنــه »فــي 
2019، عبــر نحــو 63 فــي المئــة مــن المســتوطنين 
فــي  جــدا  الضئيلــة  وحتــى  الضئيلــة  ثقتهــم  عــن 
ــام  ــي الع ــغ ذات المؤشــر ف ــن بل ــي حي الكنيســت، ف

الماضــي 56 فــي المئــة«، بحســب مؤشــر أداء القطــاع 
العــام الســنوي الــذي تنشــره جامعــة حيفــا منــذ 2001.
وقــال معــدو الدراســة: »نحــن فــي اتجــاه واضــح 
لتراجــع ثقــة الجمهــور فــي الكنيســت منــذ عــام 
ــو  ــام 2019 ه ــي ع ــة ف ــث كان مســتوى الثق 2013، حي

األدنــى خــالل الســنوات الـــ11 الماضيــة«.
وبحســب الصحيفــة، أن »هــذا المســتوى المنخفــض 
مــن الثقــة، ليــس مفاجئــا بالنظــر إلــى الجمــود فــي النظــام 
السياســي فــي العــام الماضــي، ويعكــس أيضــا مــدى ثقــة 

الجمهــور فــي النظــام الديمقراطــي« .

طهران-ارنــا:- علــق المتحــدث باســم الخارجية 
عبــاس موســوي علــى تغريــدة للرئيــس االميركــي 

دونالــد ترامــب باللغــة الفارســية.
وكتــب موســوي فــي تغريــدة لــه ردا علــى تغريــدة 
الملوثــة  وااللســن  االيــدي  ان  بالفارســية:  ترامــب 
بالتهديــد ال يحــق لهــا تلويــث اللغــة الفارســية العريقــة. 

تقــف  هــل  ترامــب:  مــن  متســائال  واضــاف 
حقــا الــى جانــب الشــعب االيرانــي - الــذي اغتلــت 

مؤخــرا بطلهــم - ام انــك تقــف بوجههــم؟ .
ــه فجــر  ــدة ل ــي تغري ــدد ف ــد ج ــب ق وكان ترام
يــوم االحــد دعمــه للتجمــع غيــر القانونــي الــذي 

ــران. ــي طه ــس ف ــاء ام جــرى مس

اعتبــر  طهران-فــارس:- 
لرئيــس  االول  النائــب 
اســحاق  الجمهوريــة 
جهانغيــري االنتقــام الحقيقي 
مــن االعمــال االجراميــة وغيــر 
بهــا  تقــوم  التــي  القانونيــة 
ــال  ــى راســها اغتي ــركا وعل امي
قاســم  الفريــق  الشــهيد 
ســليماني هــو خــروج القــوات 
المنطقــة. مــن  االميركيــة 

االجتمــاع  وخــالل 
ــن  ــن الوفدي المشــترك بي

االيرانــي والســوري رفيعــي المســتوى، فــي طهــران 
التدخــالت  ان  جهانغيــري،  قــال  االثنيــن،  امــس 
ــد  ــركا ق ــها امي ــى راس ــة وعل ــدول الغربي ــة لل العبثي
ادت الــى زعزعــة االمــن واالســتقرار فــي المنطقــة 
ــل داعــش  ــة مث ــرا ارهابي ــركا بتشــكيلها زم وان امي
ــد المنطقــة  ــى صعي ــد ارتكبــت جرائــم كبــرى عل ق

خاصــة فــي العــراق وســوريا.
واعتبــر جهانغيــري االميركييــن وبنــاء علــى نزعتهم 

االســتكبارية قــد اغتالــوا الشــهيد ســليماني واضــاف، 
انــه وبعــد استشــهاد قائــد االســالم العظيــم الفريــق 
ــزاء  ــاعر الع ــن مش ــرى م ــة كب ــورت موج ــليماني تبل س
والتضامــن بيــن الــدول االســالمية خاصــة لــدى شــعوب 
المنطقــة التــي اعربــت عــن التضامــن مــع الشــعب 
مختلــف  فــي  مهيبــة  مشــاركة  وســجلت  االيرانــي 
المراســم التــي اقيمــت بالمناســبة وفــي هــذا الخضــم 

ــال. ــة االغتي ــن عملي ــة م ــر االرهابي ــت الزم ابتهج
ســتبقى  االســالمية  الجمهوريــة  بــان  واكــد 

كمــا فــي الماضــي الــى جانــب الحكومــة والشــعب 
الســوري وســتواصل دعمهــا لهمــا وقــال، ان الجمهوريــة 
االســالمية ســتواصل دعمهــا لوحــدة االراضــي الســورية 
وســيادة الحكومــة الرســاء االمــن واالســتقرار ونامــل 
تشــمل  وان  المتوخــاة  بالصــورة  ادلــب  ازمــة  بحــل 

ســيادة الحكومــة الســورية جميــع اراضــي البــالد.
وثمــن النائــب االول لرئيــس الجمهوريــة منــح 
الرئيــس االســد القائــد الشــهيد ســليماني ارفــع وســام 
ســوري، ازاء خدماتــه وجهــوده فــي مكافحــة االرهــاب.

وفــي جانــب اخــر مــن حديثــه اشــار جهانغيــري الــى 
ــاون االقتصــادي  ــات والتع ــر العالق ــران بتطوي ــة طه رغب
مــع دمشــق ، مؤكــدا ضــرورة متابعــة وتنفيــذ التوافقــات 

المبرمــة خــالل زيارتــه االخيــرة الــى دمشــق.
كثيــرا  ترغــب  االيرانيــة  الشــركات  بــان  واكــد 
بالمشــاركة الفاعلــة فــي عمليــة اعــادة االعمــار فــي 
ســوريا »واالن حيــث تــم االنتهــاء مــن التنســيقات 
بــان  نامــل  فاننــا  اعمــار ســوريا  والتوافقــات العــادة 
نشــهد فــي العــام 2020 امــورا ايجابيــة ونتائــج جيــدة فــي 
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طهران-فــارس:- اعلــن رئيــس الســلطة القضائيــة 
حقــوق  لجنــة  ان  رئيســي،  ابراهيــم  ســيد  اهلل  آيــة 
االنســان وبالتعــاون مــع وزارة الخارجيــة ســتقدم شــكوى 
فــي المحافــل الدوليــة لمقاضــاة الرئيــس االميركــي علــى 

جريمــة اغتيــال الشــهيد الفريــق قاســم ســليماني.
ــس  ــن ام ــؤولين القضائيي ــار المس ــاع كب ــي اجتم وف
االثنيــن قــال آيــة اهلل رئيســي: إن الشــهيد ســليماني 
المظلوميــن  وحمايــة  اإلرهــاب  مكافحــة  الــى  يرمــز 
انتهــاكا  اغتيالــه  ويشــكل  العالــم،  فــي  والمضطهديــن 

القوانيــن. لجميــع 
واضــاف: ســيتم متابعــة انتهــاك هــذا القانــون وادعــو 

رجــال القانــون الــى فضــح منتهكــي القوانيــن الدوليــة.
ــركا  ــت أمي ــة: إذا كان ــس الســلطة القضائي ــع رئي وتاب
ــا تنتهــك القوانيــن بشــكل  ــة لكنه ــة قوي ــا دول تدعــي انه
إذا  لذلــك  البشــعة،  الجريمــة  هــذه  وترتكــب  ســافر، 

غضضنــا النظــر عــن هــذه الجريمــة، فــال 
يمكــن مالحقــة االنتهــاكات األخــرى.

ــة هــذه  ــال: ســيتم متابع ومضــى قائ
اإلنســان  حقــوق  لجنــة  فــي  القضيــة 
وباقــي  الخارجيــة  وزارة  مــع  بالتعــاون 
المؤسســات، ويجــب مقاضــاة الرئيــس 
االول  المتهــم  باعتبــاره  االميركــي 

قضائيــا. ومالحقتــه 
مقاضــاة  ســيتم  رئيســي:  واضــاف 
فتــرة  خــالل  ســواء  االميركــي،  الرئيــس 

واليتــه أو غيــر ذلــك، وينبغــي متابعــة هــذه القضيــة ولــن 
دوليــا. محاكمتــه  ويجــب  نتركــه، 

ــن  ــر م ــاف هــذا األم ــدم إيق ــي ع ــال: ينبغ واوضــح قائ
ــة حقــوق اإلنســان  ــى لجن ــن تتخل ــة، ول ــة القانوني الناحي
ــة. بالســلطة القضائيــة ووزارة الخارجيــة عــن هــذه القضي

وحــول حادثــة الطائــرة األوكرانيــة المنكوبــة قــال رئيــس 
الســلطة القضائيــة ان أحــد الجوانــب المهمــة لهــذه الحادثــة 
بحيــث  متابعتهــا،  يجــب  التــي  القانونيــة  القضيــة  هــي 
ــا  ــة للضحاي ــة والمعنوي ــوق المادي ــع الحق ــان جمي ــم ضم يت

ــا بالكامــل. ــاء به وعائالتهــم وســيتم الوف
لــن  اإلســالمية  الجمهوريــة  ان  رئيســي  وشــدد 
ــذه  ــا ه ــاء ضحاي ــا باســتغالل دم ــكا وأعوانه تســمح المري

الدنيئــة. مآربهــم  لتنفيــذ  المؤلمــة  الحادثــة 

ما هذه الفعلة يا سيادة السفير؟!
حسين شريعتمداري

ســفير  بريطانيــا لــدى طهــران )راب مــاك را( الــذي كان فاعــاًل فــي حضــوره بيــن تجمــع 
احتجاجــي لمجموعــة مــن اذنــاب الغــرب، وبينمــا هــو منشــغل بتنظيــم عمالئــه والتركيــز 

علــى رفــع شــعار ضــد الشــهيد قاســم ســليماني، القــت قــوى الشــرطة القبــض عليــه.
ان الســفير البريطانــي وهــو علــى علــم بفعلتــه الخطيــرة تبــول علــى نفســه اثنــاء 
اعتقالــه مــن شــدة الخــوف، وفيمــا تــم نقلــه الــى مــكان آخــر خــارج التجمــع المذكــور تبــول 
ــة  ــه االهان ــة ليســت لتوجي ــة المخجل ــذه الواقع ــى ه ــة! فاالشــارة ال ــرة ثاني ــى نفســه م عل

ــه. ــدة ل ــة جدي ــه اهان ــى توجي ــاج ال ــة مــن ان يحت للســفير. فالســفير اشــد مهان
ــر التســاؤل المهــم؛  ــه يثي ــح مــا حصــل للســفير مــن رعــدة وخــوف حيــن اعتقال فتوضي
لمــاذا كان مرعوبــًا لهــذه الدرجــة اثنــاء اعتقالــه كــي يقــوم بفعلتــه..؟! واالجابــة نحصــل عليهــا 
ــم  ــهيد قاس ــم للش ــن بعدائه ــن المعروفي ــة م ــا الدارة مجموع ــف به ــي كل ــة الت ــي المهم ف
ســليماني. فهــم ثلــة مــن الفنانيــن الذيــن لطالمــا  لحقــوا موائــد اميــركا وبريطانيا واســرائيل، 
حتــى اذا انتشــوا رقصــوا علــى دمــاء الشــهداء الطاهــرة، وبالطبــع نميــز مــن كان حاضــرا وهــو 
ــن  ــة، الذي ــرة االوكراني ــا ســقوط الطائ ــة مراســم عــزاء لضحاي يظــن ان التجمــع الجــل اقام

انســحبوا حيــن تبيــن لهــم هويــة المجموعــة المعروفــة بائعــي الوطــن.
ــدة ردا  ــي تغري ــاس عراقجــي ف ــة عب ــة االيراني ــر الخارجي ــب باالمــس مســاعد وزي وكت
علــى تصريحــات منســق السياســة الخارجيــة لالتحــاد االوروبــي »جوزيــف بوريــل« حــول 
اعتقــال الســفير البريطانــي فــي طهــران؛ »انــه )الســفير البريطانــي( لــم يعتقــل ولكــن تــم 
احتجــازه باعتبــاره شــخص اجنبــي تواجــد فــي تجمــع غيــر قانونــي. وعندمــا تــم ابالغــي 
مــن قبــل الشــرطة بــان الشــخص المعتقــل يدعــي  انــه الســفير البريطانــي قلــت انــه امــر 
غيــر ممكــن! وعندمــا تحدثــت معــه هاتفيــا ورغــم اننــي اســتغربت كثيــرا تأكــدت انــه هــو 

الســفير وتــم االفــراج عنــه بعــد 15 دقيقــة«.
ويأتــي هــذا الــرد فــي وقــت تبــول الســفير البريطانــي مــن شــدة خوفــه الفتضــاح أمــره 
وهــو متلبــس بمهمتــه التخريبيــة! فالســفير كان بيــن تجمــع يتظاهــرون ضــد النظــام 
االســالمي هــذا اوال وثانيــا؛ مــاذا كان يفعــل بيــن اذنــاب الســفارة البريطانيــة المعروفيــن؟! 

ــى هــذا العمــل المناهــض لألمــن؟! ــد اقــل رد عل ــا أليــس طــرده مــن البل مــن هن
ان البنــد االول مــن المــادة 32 لمعاهــدة فيينــا بيّــن المضمــون؛ »يمكــن للحكومــة 
المضيفــة اذا اوعــزت فــي اي وقــت للحكومــة المنتدبــة )ســفيرًا ام موظفيــن( بــأن احــد 
منتســبي القنصليــة غيــر مرغــوب فيــه او ان اي مــن موظفــي القنصليــة ال تحتمــل تصرفاتــه. 
فــي هــذه الحالــة  تســتدعي الحكومــة المنتدبــة الشــخص  المشــار اليــه او تعفيــه مــن اداء 

ــه الدبلوماســي«. منصب
والجديــر ذكــره انــه جــاء فــي البنــد الرابــع لنفــس المــادة، انــه فــي المــوارد المذكــورة للبنــد 
االول والثالــث للمــادة عينهــا، ان الحكومــة المضيفــة غيــر ملزمــة لتقديــم االدلــة علــى قرارهــا.

ان الســفير البريطانــي واضافــة لمــا قــام بــه مــن عمــل يمــس بأمــن البــالد وهــو 
بحــد ذاتــه  ســلوك  مــدان، قــد عمــد الــى توجيــه اهانــة واضحــة لمشــاعر عــدة مالييــن 
مــن االيرانييــن ومــن شــعوب اخــرى قدمــوا لتكريــم الشــهيد قاســم ســليماني، وان 
لــم يتــم طــرد الســفير مــن ايــران بطريقــة مهينــة، فــان الثعلــب العجــوز ســيتجرأ علــى 

افعــال خبيثــة اخــرى!


