
معلنا تعرض سفينة »سافيز« لهجوم قبالة سواحل جيبوتي..

خطيب زاده: ايران ستتخذ جميع اإلجراءات الالزمة 
من خالل المنظمات الدولية

2 شؤون محلية

التحرير

مشيرا الى فشل الضغوط القصوى..

الرئيس روحاني: التطبيق الكامل لالتفاق النووي  هو الحل األمثل
امير عبداللهيان: السبيل أمام اميركا 

سوى رفع الحظر بشكل كامل
الخــاص  المســاعد  أكــد  طهران-فــارس:- 
فــي  االســامي  الشــورى  مجلــس  لرئيــس 
ــه  ــان أن ــد اللهي ــر عب ــة حســين امي الشــؤون الدولي
ــورة  ــر بص ــع الحظ ــوى رف ــركا س ــام امي ــبيل أم الس

كاملــة.
وأورد عبداللهيــان تغريــدة كتبهــا علــى حســابه 
الشــخصي فــي موقــع تويتــر فــي االشــارة الــى 
اصــرار اميــركا علــى التفــاوض مــع ايــران قائــا: إن 
إصــرار اميــركا علــى التفــاوض ليــس باالمــر الجديــد 
وكنــا قــد تفاوضنــا مــع الديمقراطييــن والجمهورييــن 

لكنهــم نكثــوا تعهداتهــم.
أجــل  مــن  التفــاوض  سياســة  إن  واضــاف: 
ســوى  أميــركا  أمــام  والســبيل  خــداع  التفــاوض 
الحظــر بصــورة  رفــع  فــي  اتخــاذ خطــوة عمليــة 

كاملــة.
وشــدد علــى ان شــعبنا لــن ينســى مطلقــا 
الشــهيد  باغتيــال  االبيــض  البيــت  جريمــة 

. ني ســليما

ردا على مزاعم السلطات األوكرانية..

مساعد الخارجية: إيران ترد بوسائل قانونية 
على أي إجراء أحادي الجانب

ــران أوفــت  ــد ، إن إي ــة محســن بهارون ــة للشــؤون القانوني ــر الخارجي ــال مســاعد وزي ــا:- ق طهــران- ارن
بجميــع التزاماتهــا وفــق القانــون الدولــي فــي أعقــاب تحطــم الطائــرة األوكرانيــة، مضيفــا أن إيــران لــن تقبــل 

أي ضغــوط أو تهديــد، وســترد علــى أدنــى إجــراء أحــادي الجانــب بالوســائل المشــروعة والدبلوماســية.
وردا علــى التصريحــات اإلعاميــة لوزيــر الخارجيــة األوكرانــي ونائبــه، قــال بهارونــد امــس االربعــاء، اننــا 
نشــاهد تصريحــات زمائنــا األوكرانييــن فــي وســائل اإلعــام، و ال نفهــم ســبب التعليقــات غيــر البنــاءة فــي 

بعــض االحيــان.
 وقــال بهارونــد ان ممثلــي الحكومــة األوكرانيــة كانــوا حاضريــن فــي مراحــل التحقيــق المختلفــة فــي 
مــكان حــادث تحطــم الطائــرة إلــى قــراءة الصنــدوق االســود فــي باريــس، منوهــا الــى اجــراء جولتيــن مــن 
المحادثــات فــي كييــف وطهــران، بحضــور ممثلــي المؤسســات اإليرانيــة واألوكرانيــة المختلفــة، بمــا فــي 
ــى  ــوا عل ــث اطلع ــا حي ــة وغيره ــكرية ووزارة الخارجي ــة والعس ــلطات القضائي ــي والس ــران المدن ــك الطي ذل

كيفيــة وقــوع هــذا الحــادث المؤســف.
وأشــار إلــى أن منظمــة الطيــران المدنــي االيرانيــة قدمــت التقريــر الفنــي لفريــق التحقيــق فــي الحــادث 

للــدول المعنيــة وااليــكاو فــي الوقــت المحــدد ونشــرته للعلــم.
ــوع هــذه  ــاعد وزيــر الخارجيــة للشــؤون القانونيــة، أنــه تــم تحديــد المتســببين فــي وق واعلــن مس
ــا ان  ــا، كم ــة قريب ــي القضي ــة ف ــام بحــق 10 أشــخاص، وســتبت المحكم ــد صــدرت الئحــة اته المأســاة، وق

الحكومــة خصصــت ميزانيــة لتعويــض ذوي الضحايــا ومســتعدة لدفــع األمــوال لذويهــم.

الــى  اشــارة  فــي  العربــي:  طهران/كيهــان 
تداعيــات التعــاون الســتراتيجي االيرانــي الصينــي 
علــى واشــنطن، كتبــت نشــرة »فوربــس«: لــو كان 
الرئيــس االميركــي يعتقــد انــه باالمــكان التفــاوض 
مــرة ثانيــة حــول خطــة العمــل المشــتركة لــكان 

ــن الســابق. ــدا م ــر تعقي ــر اكث االم
فبقلــم المحلــل االميركــي »آرييــل كوهــن« فــي 
مقــال يتنــاول التوقيــع علــى الوثيقــة الســتراتيجية 
بيــن ايــران والصيــن، جــاء فيــه؛ ان هــذا االتفــاق  لــه 
ــعى  ــدن يس ــركا. وان باي ــى امي ــادة عل ــات ج تداعي
االســتثمارات  لمواجهــة  الغربيــة  الــدول  بدعــوة 
والــدول  وافريقيــا  المركزيــة،  اســيا  فــي  الصينيــة 

ــا. ــة له ــات مخالف ــة، وعــرض اتفاقي النامي
الــذي  االميركــي  الصينــي  التنافــس  وحــول 

بعد محادثات » الكاظمي« بواشنطن..

اميركا تنفرد بسيطرتها على سماء العراق! تسجيل 20954 اصابة و 193 وفاة 
جديدة بكورونا

باســم  المتحدثــة  اعلنــت  طهران-فــارس:- 
ســيما  الطبــي  والتعليــم  والعــاج  الصحــة  وزارة 
ســادات الري عــن تســجيل 20954 اصابــة و 193 وفــاة 

جديــدة بفيــروس كورونــا.
وقالــت الري امــس االربعــاء فــي تصريحهــا الصحفــي 
اليومــي: انــه تــم خــال الســاعات الـــ 24 الماضية تســجيل 
20954 اصابــة جديــدة بفيــروس كورونــا ليرتفــع اجمالــي 
عــدد المصابيــن الــى مليــون 984 الفــا و 348 شــخصا مــن 

ضمنهــم 4 االف و 177 شــخصا.
مــن  المتعافيــن  عــدد  ان  قائلــة:  واضافــت 
المــرض بلــغ لغايــة االن مليــون و 675 الفــا و 891 
شــخصا فيمــا تــم خــال الســاعات الـــ 24 الماضيــة 
ــي  ــع اجمال ــدة ليرتف ــاة جدي ــة وف ــجيل 193 حال تس

عــدد المتوفيــن الــى 63 الفــا و 699 شــخصا.
واوضحــت بانــه تــم لغايــة االن اجــراء 13 مليونــا 
الفــا و 229 اختبــارا للكشــف عــن االصابــة  و 331 
بالمــرض وقالــت: ان عــدد المــدن الحمــراء فــي 
و   51 والصفــراء   129 والبرتقاليــة   257 بلــغ  البــاد 

الزرقــاء 11 مدينــة.
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طهــران- ارنــا:- قــال الرئيــس حســن روحانــي، 
ان جميــع االطــراف الموقعــة علــى االتفــاق النــووي 
وصلــت الــى هــذه النتيجــة وهــي انــه لــم يكــن 
ــي  ــووي وبالتال ــاق الن ــن االتف ــاك حــل افضــل م هن

الســبيل اال بتطبيقــه بشــكل كامــل.
ــوزراء  امــس  وفــي كلمتــه بجلســة مجلــس ال
ــام  ــي االي ــهدنا ف ــد ش ــي : لق ــال روحان ــاء ، ق االربع
االخيــرة بدايــة فصــل جديــد الحيــاء االتفــاق النــووي 
ــى  ــة ال ــاق اضاف ــراف االتف ــات الط ــدت اجتماع وعق
ايــران فــي فيينــا، وبتنــا نســمع اليــوم صوتــا واحــدا 
وهــو ان جميــع اطــراف االتفــاق النــووي توصلــوا 
الــى هــذه النتيجــة وهــي انــه لــم يكــن هنــاك حــل 
ــي الســبيل اال  ــووي وبالتال ــاق الن ــن االتف افضــل م
ــا  ــل نجاح ــا يمث ــذا م ــل ، وه ــكل كام ــه بش بتطبيق

جديــدا للجمهوريــة االســامية.
وخــال  الحكومــة  أن  الــى  روحانــي  واشــار 
االعــوام 2018 و2019 و2020 ، أدارت البــاد رغــم الضغــوط 
اعتــرف  بشــكل  االقتصاديــة  والحــرب  القصــوى 

واالصدقــاء  االعــداء  فيــه 
الضغــوط  سياســة  بــأن 
قــد  االمريكيــة  القصــوى 

فشــلت.
واضــاف : فــي ظــروف 
 ، االمريكــي  الحظــر 
وبصراحــة  امريــكا  تقــول 
الضغــوط  سياســة  ان 
فشــلت  قــد  القصــوى 
ولــم تعــد فاعلــة، وتقــول 
ايضــا وبصراحــة انــه لــم 

ــاذا كنتــم  يعــد هنــاك أي ســبيل اال المفاوضــات ، ف
مســتعدين فنحــن جاهــزون للحــوار بشــكل مباشــر 
، وان لــم تقبلــوا فاننــا علــى اســتعداد للحــوار غيــر 
ــى  ــي ال ــت روحان ــة 4+1 ، ولف ــع مجموع المباشــر م
أن هــذا بحــد ذاتــه يعــد انتصــارا للشــعب االيرانــي 

تضييعــه. الينبغــي 
وتابــع قائــا : لقــد اجرمــت امريــكا بحــق ايــران 

كثيــرا لكنهــا فشــلت ، وفــي عهــد ادارة ترامــب باتــت 
الواليــات المتحــدة وألول مــرة فــي تاريخهــا أكثــر 
الــدول عزلــة فــي المنظمــة الدوليــة وداخــل مجلــس 
األمــن الدولــي بحيــث انهــا لــم تجــد المســاندة 
حتــى مــن حلفائهــا التقليدييــن لتمديــد الحظــر 
التســليحي علــى ايــران وفــرض آليــة )اســنب باك(.

 - : س ر فــا - ن ا طهر
بأســم  المتحــدث  أكــد 
الخارجيــة ســعيد خطيــب 
الســفينة  تعــرض  زادة، 
التجاريــة  االيرانيــة 
قبالــة  لهجــوم  »ســافيز« 
ســواحل جيبوتــي مــا أدى 
ــة. ــا بأضــرار طفيف الصابته
ــه  ــي معــرض اجابت وف
بشــأن  ســؤال  علــى 
تجاريــة  تعــرض ســفينة 

قــال  االحمــر،  البحــر  فــي  هجــوم  الــى  ايرانيــة 
خطيــب زادة: تعرضــت الســفينة التجاريــة اإليرانيــة 
»ســافيز« ألضــرار طفيفــة فــي انفجــار وقــع بالبحــر 
امــس  بالقــرب مــن ســواحل جيبوتــي،  األحمــر 
االربعــاء حوالــي الســاعة السادســة صباحًــا حســب 
التوقيــت المحلــي ، ويجــري التحقيــق فــي مصــدره 

وطريقتــه.

انــه  الخارجيــة  بأســم  المتحــدث  واوضــح 
مــع  وتنســيق  ســابق  رســمي  إعــان  بحســب 
كجهــة  البحريــة  للماحــة  الدوليــة  المنظمــة 
ــت ــة »ســافيز« كان ــإن الســفينة المدني ــة، ف مرجعي

فوربس: الشراكة االستراتيجية االيرانية الصينية لها تداعيات جادة على اميركا
ــال »كوهــن«: ان للشــراكة  ــة، ق ــة مهم وصــل مرحل
االســتراتيجية بيــن الصيــن وايــران تداعيــات جــادة 
للســتراتيجية االميركيــة فــي التعــاون مــع منظمــة 
اوبــك، وتحييــد الصيــن وســوء اســتغال اوروبــا 

ــة. ــر المتعاون ــدول غي ــى ال ــوط عل للضغ
وضمــن االدعــاء بتاثيــر العقوبــات االميركيــة 
ـ  االميركــي  والمحلــل  الكاتــب  قــال  ايــران  علــى 
االســرائيلي: ان العقوبــات االقتصاديــة  مــا لــم تكــن 
ســاحا مؤثــرا، ليــس لهــا اي تاثيــر. فالصيــن عازمــة 

ــي تعرضــت للحظــر  ــدول الت ــع ال ــى التعامــل  م عل
مــن قبــل الغــرب.

واضــاف: ان ايــران متعافيــة تتســبب فــي زيــادة 
ضربــات قلــب اميــركا واكثــر مــن ذلــك.

ان  »هاآرتــس«:  كتبــت صحيفــة  ذلــك  الــى 
الوثيقــة الســتراتيجية االيرانيــة الصينيــة، تدلــل 
ــة المشــددة اال  ــات االميركي ــم العقوب ــه رغ ــى ان عل
ان ايــران بعيــدة كل البعــد عــن رضوخهــا للضغــوط.

طهران/كيهــان العربــي: حســب مــا رشــح مــن 
بيــن  ســتراتيجية  لمحادثــات  جديــدة  تفاصيــل 
جــوالت  منهــا  بــدأت  والتــي  وواشــنطن،  بغــداد 
علــى  بالســيطرة  ســتنفرد  اميــركا  فــان  جديــدة 
ــى الغطــاء االمنــي للعــراق. الســماء العراقــي وتتول
فقــد كشــف »فــوزي الحريــري« مســؤول  الوفــد 
الكــردي فــي الفريــق العراقــي المفــاوض مــع اميــركا، 
عــن تفاصيــل جديــدة لهــذه المحادثــات، قائــا: ان 
ــم  ــن اقلي ــذي يضــم اعضــاء م ــاوض وال ــد المف الوف
محادثــات  فــي  يطالــب  لــم  العــراق،  كردســتان 
ســابقة خــال حكومــة ترامــب، بخــروج القــوات 
ــم  ــى تقيي ــا تطــرق ال ــراق، وانم ــن الع ــة م االميركي
المعطيــات  حســب  القــوات  هــذه  بقــاء  مســألة 

العلميــة والعســكرية واالمنيــة.
الحاليــة  المعطيــات  ان  الحريــري:  واضــاف 
تدلــل علــى ان العــراق بحاجــة الــى دعــم لوجســتي 
والغطــاء  التســليح  الــى  اضافــة  اميركــي  وامنــي 
المرحلــة  اليــوم  تبــدأ  ان  المقــرر  ومــن  الجــوي. 
الســتراتيجية، بشــكل  المحادثــات  االخــرى مــن 

كونفرانــس. فيديــو 
وقــال الحريــري: نحــن نســعى للتعــرف علــى الرؤيــة 
ــد  ــن الوف ــاء م ــرح اعض ــا ط ــراق. فيم ــول الع ــة ح االميركي

قضيــة خــروج القــوات االميركيــة مــن العــراق، فيمــا تطالــب 
جماعــات اخــرى ببقــاء هــذه القــوات.

علــى  المفــاوض،  الوفــد  فــي  العضــو  وشــدد 
لمواجهــة  االميركيــة  القــوات  تواجــد  ضــرورة 
تتمكــن  ال  قواتنــا  ان  اذ  االرهابيــة  الحمــات 

الهجمــات. هــذه  دفــع  بمفردهــا 
عضــو  الزيــادي«  »بــدر  صــرح  ان  وســبق 
ــات  ــان المحادث ــة ب ــاع البرلماني ــن والدف ــة االم لجن
العراقيــة االميركيــة ستشــمل المحــاور االقتصاديــة 
ــي  ــت ف ــى كان ــة االول ــة والجول والسياســية واالمني
يونيــو مــن العــام الماضــي فــي اطــار تعزيــز مصالــح 
ــة. ــي المنطق ــات ف ــن والثب ــق االم ــن وتحقي البلدي

نشرة اردنية..

للموساد دور في االنقالب الفاشل في االردن
طهــران/ كيهــان العربــي: اعلنــت نشــرة مقربــة مــن العائلــة االردنيــة المالكــة ان جاسوســا فــي الموســاد 

االســرائيلي لــه دور فــي االنقــاب الفاشــل فــي االردن.
وكان انقــاب فاشــل قــد حصــل الســبت الماضــي فــي االردن ممــا نجــم عــن اعتقــال أخ الملــك غيــر 

الشــقيق وبعــض المســؤولين رفيعــي المســتوى.
وكان االنقــاب يهــدف الــى تغييــر حكومــة الملــك »عبــداهلل الثانــي«، فيمــا كانــت وســائل اعــام قــد 
نســبت االنقــاب الــى الســعودية واالمــارات، واالن كشــفت بــوادر عــن دور الكيــان الصهيونــي فــي االنقــاب.

وقد ذكرت مصادر خبرية االحد الماضي ان احد عماء  الموساد له ارتباط بهذا االنقاب الفاشل. 
ــه الخــروج مــن  ــر »حمــزة« وزوجت ــى االمي ــرح عل ــد اقت ــر ان هــذا الجاســوس الســابق للموســاد ق يذك

االردن.
الــى ذلــك ادعــت صحيفــة »يديعــوت احرونــوت« وقنــاة »كان« االخباريــة، ان األخ غيــر الشــقيق للملــك 
عبــداهلل الثانــي وعــددا مــن المســؤولين قــد اعتقلــوا فــي االردن، وذلــك لتورطهــم فــي مؤامــرة علــى الملــك 

وان مــن بيــن المعتقليــن الشــريف بــن زايــد.
وعلــى ســياق متصــل اشــار مراســل صهيونــي ان حملــة االعتقــاالت بيــن المســؤولين االردنييــن، 

شــملت وليعهــد االردن الســابق »حمــزة«  وزوجتــه الملكــة »نــور« االقامــة الجبريــة فــي المنــزل. 
وأشــار موقــع »تايمــز اســرائيل« الــى أن االردن قــد أبلغــت اســرائيل بــأن االوضــاع مســتتبة رغــم 

حمــات االعتقــال.

برلمانية صربية: العالقات بين طهران وبلغراد 
عريقة وودية

 - : س ر فــا - ن ا طهر
اشــارت رئيســة مجموعــة 
البرلمانيــة  الصداقــة 
االيرانيــة  الصربيــة 
كاراناتــس  ياســمينا 
البرلمانــي  التعــاون  الــى 
البلديــن،  بيــن  الجيــد 
ــة  ــات الثنائي واصفــة العاق
بيــن ايــران وصربيــا بانهــا 

ووديــة. عريقــة 
وقالــت كاراناتــس خــال لقائهــا ســفيرنا فــي بلغــراد: ان التعــاون البرلمانــي بيــن صربيــا والجمهوريــة االســامية هــو االن 
فــي مســتوى جيــد وان وجــود مجموعتــي الصداقــة البرلمانيــة وتبــادل الزيــارات فــي المراحــل الماضيــة مؤشــر الــى هــذا االمــر.

ووجهــت رئيســة مجموعــة الصداقــة البرلمانيــة الصربيــة االيرانيــة الشــكر والتقديــر لنهــج الجمهوريــة 
االســامية المبدئــي المبنــي علــى احتــرام وحــدة االراضــي والســيادة الوطنيــة للــدول، داعيــة الــى االســتمرار 

واالرتقــاء بالتعــاون فــي المحافــل والســاحات الدوليــة.  
واكــدت كاراناتــس ضــرورة الوصــول الــى آليــات مبدعــة لتطويــر التعــاون االقتصادي-التجــاري المتناســب 

مــع العاقــات والروابــط السياســية فــي ظــروف الحظــر.
مــن جانبــه اعــرب الســفير رشــيد حســن بــور عــن ســروره للتعــاون البرلمانــي المتنامــي بيــن البلديــن 

وقــال: ان ايــران تولــي اهميــة فائقــة لتنميــة التعــاون البرلمانــي مــع صربيــا.
ــن  ــن، واعل ــح المواطني ــا وتلقي ــروس كورون ــي مكافحــة في ــا ف ــى نجاحــات صربي ــور ال واشــار حســن ب

ــاح. ــاج اللق ــي هــذه المجــاالت خاصــة انت ــن ف ــن البلدي ــاون بي ــه للتع ــه ودعم ترحيب
ــة  ــن واضــاف: ان السياســة المبدئي ــن البلدي ــرؤى السياســية بي ــات النظــر وال ــارب وجه ــى تق ــوه ال ون
للجمهوريــة االســامية االيرانيــة مبنيــة علــى دعــم وحــدة االراضــي والســيادة الوطنيــة لجميــع الــدول مــن 

اجــل الحفــاظ علــى الســام واالســتقرار واالمــن.

روسيا تستبعد عودة سفيرها إلى واشنطن في المستقبل القريب
اســتبعد نائــب وزيــر الخارجيــة الروســي ســيرغي ريابكــوف عــودة الســفير الروســي إلــى واشــنطن فــي المســتقبل 

القريــب، وأوضــح أن مســألة عودتــه مرتبطــة بمــدى اســتعداد واشــنطن لتطبيــع العاقــات مــع موســكو.
ــد  ــاء، حــول تحدي ــوم األربع ــي الي ــح صحاف ــي تصري ــول، ف ــه الق ــة« عن ــي عربي ــاة »آر ت ــع قن ــل موق ونق
توقيــت عــودة الســفير الروســي أناتولــي أنتونــوف إلــى الواليــات المتحــدة: »هــذه المســألة )عــودة الســفير( 
ليســت مرتبطــة باأليــام القليلــة المقبلــة«، مضيفــا أنــه »ســيتم تحديــد التوقيــت اعتمــادا علــى الخطــوات 
ــة،  ــار الرغب ــى إظه ــع أنهــم ســيكونون قادريــن عل ــى المســار الثنائــي. نتوق التــي ســتتخذها واشــنطن عل

علــى األقــل نســبيا، فــي تطبيــع العاقــات، ويتخــذون إجــراءات ملحوظــة”.
ــاور  ــي، للتش ــارس الماض ــوم 17 آذار/ م ــوف ي ــنطن أنتون ــدى واش ــفيرها ل ــية س ــة الروس ــتدعت وزارة الخارجي واس
ــا إن الرئيــس  ــال فيه ــدن ق ــك بعــد تصريحــات للرئيــس األمريكــي جــو باي ــات مــع واشــنطن، وذل ــاق العاق ــم آف وتقيي

ــة. ــات األمريكي ــي االنتخاب ــوم ف ــه المزع ــل تدخل ــن »ســيدفع الثمــن« مقاب ــر بوتي الروســي فاديمي
باإلضافة إلى ذلك، أجاب بايدن باإليجاب عندما سُئل عما إذا كان يعتبر الرئيس الروسي »قاتا”.

باريس تصوت على حظر العبادة داخل الجامعات الفرنسية
مــازال قانــون االنفصاليــة اإلســامية يثيــر جــدال فــي فرنســا، خاصــة بعــد أن دخــل النقــاش حولــه داخــل 
أروقــة مجلــس الشــيوخ مراحلــه األخيــرة قبــل إقــراره رســميًا قبــل نهايــة هــذا األســبوع، حيــث أقــر النــواب 
الفرنســيون عــددا مــن الفصــول المثيــرة للجــدل تتعلــق بالصــاة داخــل الجامعــات وارتــداء الرمــوز الدينيــة.

فقــد صــوت مجلــس الشــيوخ الفرنســي مســاء أمــس الثاثــاء علــى بعــض فصــول القانــون المتعلقــة 
تحظــر ممارســة العبــادة داخــل المؤسســات الجامعيــة، وال يتعلــق األمــر بالفصــول الدراســية أو المدرجــات 
فحســب، بــل يمكــن أيضــا أن يطــال الممــرات أو أي أماكــن تابعــة للجامعــات، وذلــك بهــدف تعزيــز الحيــاد 

فــي الجامعــة، وفقــًا للموقــع الرســمي للمجلــس.
ــي،  ــم العال ــي مؤسســات التعلي ــة ف ــوز الديني ــراز الرم ــواب مقترحــا بحظــر بإب ــل رفــض الن ــي المقاب ف
بعــد رفضــه مــن لجنــة الثقافــة والتعليــم داخــل البرلمــان، والتــي أشــارت إلــى عــدم وجــود طلــب مــن رؤســاء 

الجامعــات بهــذا الخصــوص.
وينــص القانــون الفرنســي علــى العلمانيــة والرمــوز الدينيــة البــارزة للعــام 2004 علــى حظــر ارتــداء الرمــوز 

الدينيــة الواضحــة فــي داخــل المــدارس االبتدائيــة والثانويــة لكــن ال يمنعهــا داخــل الجامعــات.
وأضــاف:« نحــن ال نتحــدث هنــا عــن حــاالت معزولــة فــي بضــع ســنوات، بــل عــن أربعيــن هجومــا علــى 
العلمانيــة وحيــاد المؤسســات الجامعيــة ســنويًا تــم تســجيلهم فــي الجامعــات الحكوميــة، خــال الســنوات 

األخيــرة. لذلــك يجــب أن تبقــى الجامعــات مكانــًا للتعلــم”.
كمــا أقــر النــواب المــادة التــي تلــزم الجمعيــات الطابيــة التــي ترغــب فــي االســتفادة مــن مقــرات فــي 
إحــدى الجامعــات بالتوقيــع علــى عقــد االلتــزام بمبــادئ الجمهوريــة وعلــى رأســها العلمانيــة. كمــا تــم إضافــة 
بنــد جديــد مــن قبــل النائــب الجمهــوري ماكــس بريســون حــول حظــر القوائــم االنتخابيــة القائمــة علــى 

الديــن أو العــرق داخــل المؤسســات الجامعيــة.
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ايران ستعاقب القرصنة الصهيونية
البحــر  فــي  تفجيــري  لهجــوم  )ســاويز(  االيرانيــة  الســفينة  تعرضــت 
االحمــر قبالــة ســواحل جيبوتــي يــوم الثاثــاء 2021/4/6، وهــي فــي مهمــة 
واضحــة متعلقــة بامــداد ســفن الماحــة االيرانيــة التجاريــة وحمايتهــا مــن 

ايــة عمليــات قرصنــة يمكــن ان تتعــرض لهــا.
والســفينة )ســاويز( مســتقرة فــي البحــر االحمــر منــذ ســنوات بالتنســيق 
مــع المنظمــة الدوليــة للماحــة البحريــة وهــي تقــوم بدعــم لوجســتي 

ــك. ــم بذل ــى عل ــران وان المؤسســات التابعــة لامــم المتحــدة عل الي
ــدوان ســافر يســتوجب  ــه ضــد الســفينة هــو ع ــا تعرضــت ل ــان م اذن ف
الــرد عليــه وذلــك وســط معلومــات تشــير الــى ان الكيــان الصهيونــي اعلــم 
الســلطات االميركيــة بــان تــل ابيــب هــي مــن قامــت بهــذا الهجــوم بدافــع 

االنتقــام مــن ايــران.
واذا مــا ثبتــت هــذه المعلومــات فانهــا تشــكل ناقــوس خطــر على مســتوى 
زعزعــة االمــن الماحــي االقليمــي وبمــا يــؤدي الــى االخال بســامة الطرق 
ــة واالســتفزاز  ــى ســاحة للقرصن ــا ال ــة وتحويله ــذ البحري ــرات والمناف والمم
واالســتعداء بدرجــات متفاوتــة، االمــر الــذي يفــرض علــى المنظمــة الدوليــة 
القيــام ماحقــة قانونيــة للجهــة التــي تــدور حولهــا الشــبهات بســبب دورهــا 

فــي التحريــض علــى العنــف والمنازلــة فــي عــرض البحــر.
ولــو افترضنــا جــدال صحــة التقاريــر التــي تتهــم »اســرائيل« بدورهــا 
ــى  ــد فتحــوا عل ــة ســيكونون ق ــان الصهاين ــادر ف ــذا الهجــوم الغ ــي ه ف
انفســهم نافــذة لــن تاتــي منهــا ســوى ريــاح الغضــب واالنتقــام علمــا ان 
تــل ابيــب تعــرف مســبقا ان قدراتهــا لــن تصمــد امــام اي عقــاب ايرانــي 

فــي هــذا الســياق.
ان علــى المعتــدي ان يعــرف بــأّن جريمتــه هــذه لــن تمــرّ دون جــواب. 
وان عليــه ان يدفــع ثمــن قرصنتــه باعتبارهــا تهديــدا لامــن البحــري، فيمــا 
يتعيــن علــى المنظمــة الدوليــة للماحــة البحريــة اتخــاذ خطواتهــا الردعيــة 
الازمــة لحمايــة االســتقرار والســام فــي المنطقــة قبــل ان تتحــول البحــار 
والممــرات المائيــة الــى بــؤرة لارهــاب المنظــم الــذي توّلــد بتاثيــر اعمــال 

الغــزو واالحتــال والعــدوان الغربــي االســرائيلي فــي الشــرق االوســط.
مــن المؤكــد ان الجمهوريــة االســامية لــن تلتــزم الصمــت مقابــل الهجوم 
علــى ســفينتها وهــي تملــك العديــد مــن الخيــارات الكفيلــة بلجــم اشــكال 
العــدوان. فالبحريــة االيرانيــة لهــا قــدرات هائلــة وانتشــار واســع فــي البحــار 
والمحيطــات والخلجــان وهــي تعــرف كيــف تلــوي الــذراع التــي ال تفتــأ 
ترتكــب الجرائــم واالعمــال االرهابيــة وهــي تحســب انهــا فــي منــأى عــن 

ــاب الصــارم. المحاســبة والعق
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