
طهران-مهــر:- إشــار نائــب القائــد العــام لحرس 
ــة  ــران الدفاعي ــدرة إي ــى ق ــدوي إل ــد ف ــورة  العمي الث
بالدنــا  وقــدرة  العالميــة  القــوى  بيــن  وموقعهــا 
والجبنــاء ال  الضعفــاء  اعداؤنــا  قائــال:ان  الرادعــة  
يجــرؤون علــى االنخــراط معنــا فــي حــرب قاســية.

خالل اجتماع الجمعية العامة..

طهران تطالب المجتمع الدولي بتقديم الدعم المناسب 
لمكافحة االتجار بالبشر

بشأن أحداث نوفمبر 2019..

ذوالنور: جلسات المحكمة البريطانية تدخل سافر 
في شؤوننا الداخلية

2 شؤون محلية

التحرير

البحريــة  ســالح  قائــد  طهران-فارس:-صــرح 
علــي  األدميــرال  االســالمية  الثــورة  حــرس  فــي 
رضــا تنكســيري اننــا نعتقــد أن علينــا أن نجعــل 
األمــن والدفــاع شــعبيين ، وقــد أرســينا دعائــم ذلــك 

بالتعبئــة البحريــة”.
وثمــن األدميــرال رضــا تنكســيري فــي تصريــح 
للصحفييــن ، علــى هامــش حفــل تعريــف قائــد 
قاعــدة اإلمــام علــي )ع( البحريــة فــي تشــابهار ، 
جهــود الشــعب فــي قضيــة التعبئــة البحريــة والدفاع 
البحريــة  القاعــدة  دعــم  لطالمــا  الــذي  الشــعبي 
لحــرس الثــورة االســالمية  وقــال: إن فصــاًل جديــدًا 
مــن االقتــدار البحــري ســيكون أمامنــا ونأمــل أن 
يــزداد أمــن هــذه المنطقــة الحساســة علــى الصعيــد 
االقتصــادي يومًــا بعــد يــوم ، وهــو أمــر اســتراتيجي 

ــا. حًق
واوضــح تنكســيري ، يمكــن أن تكــون تشــابهار 
ــا  ــالد نظــرًا لقربه ــي الب ــة ف نقطــة حساســة وهام

خطيب زاده: تزييف اميركا للحقائق 
لن يجديَها نفعا

طهران/فــارس:- نــدد المتحــدث باســم وزارة 
الخارجيــة ســعيد خطيــب زاده بتزويــر الحقائــق 
والتحريــف الــذي تمارســه اميــركا حــول االتفــاق 
ــن  ــدا ان هــذه االســاليب الرخيصــة ل ــووي، مؤك الن

ــا. ــا نفع تجديَه
وورد فــي تغريــدة كتبهــا خطيــب زاده مــع بــث 
فيلــم فيديــو حــول اجتماعــه الصحفــي  :إن الواليات 

المتحــدة تواصــل اختــالق العبــارات المزيفــة.
واضــاف: إن عقــد لقــاء مســرحي والتقــاط صــور 
ــرورة  ــول ض ــة ح ــة مزيف ــّث رواي ــدف ب ــة به جماعي
ــر  ــن يغي ــووي( ل ــاق الن ــى االتف ــة ال )العــودة المتبادل
الواقــع شــيئا اذ ان ايــران لــم تنســحب مــن االتفــاق 

النــووي مطلقــا علــى عكــس الواليــات المتحــدة.
وتابــع خطيــب زاده: تزييــف اميــركا للحقائــق 
حكيمــة  قــرارات  اتخــاذ  بــل  نفعــا  يجدهــا  لــن 
كالتوقــف عــن تنفيــذ مخطــط )الضغــوط القصــوى( 

استيفان فولت: تصاعد احتماالت تقسيم امريكا ربمــا يتمخــض عــن نتائــج مطلوبــة.

مشيرا الى قدراتها الدفاعية والرادعة..

العميد فدوي: العدو ال يجرؤ على االنخراط 
في معركة صعبة مع إيران

الخميس 19 ربيع الثاني 1443 هـ ق 4 آذر 1400 هـ ش، 25 تشرين الثاني 2021م العدد )10818( السنة الثانية واالربعون

معلنا زيادة سرعة ومدى السفن وقاذفات الصواريخ..

قائد بحرية حرس الثورة: أرسينا دعائم أمن بحرعمان باالعتماد على التعبئة
المحيــط  ووقوعهــا  مــن 
الــى جانــب ابنــاء محافظــة 
وبلوجســتان  سيســتان 

الغيــارى.
وتابــع قائــد البحريــة 
الثــوري:  الحــرس  فــي 
شــواطئ  علــى  »األمــن 
عمــان  وبحــر  مكــران 
ويجــري   ، ضــرورة 
قبــل  مــن  ذلــك  تاميــن 
ــش  ــة لجي ــة التابع البحري

الجمهوريــة اإلســالمية حتــى يتســنى لنــا تقديــم 
الخدمــات البنــاء هــذه المنطقــة الحساســه. وهــذه 
هــي منطقــة مهمــة جيــش الجمهوريــة اإلســالمية 
وتتعــاون قاعــدة تشــابهار البحريــة فــي هــذا المجال 

كامــل.” بتنســيق 
وأضــاف: »نحــاول يومًــا بعــد يــوم زيــادة ســرعة 
ــى يتمكــن  ــخ حت ــات الصواري ــدى الســفن وقاذف وم
حراســنا مــن القيــام بالمهــام الموكلــة إليهــم بشــكل 

جيــد “.

طهــران / كيهــان العربــي : اعتبــر المنظــر فــي 
ــة  ــت » المواجه ــتيفان فول ــة » اس ــات الدولي العالق
الحزبيــة وتجنــب مشــاريع واجــراءات الحكومــة فــي 
مجــال االقتــدار بمثابــة تقســيم حديــث فــي اميــركا 
ــى  ــؤدي ال ــن ان ي ــار يمك ــذا مس ــذرا ؛ ان هك ، مح

تقســيم عملــي الميــركا .
فيمــا كان الســيناتور » تــد كــروز » قــد حــذر 

مــن مخاطــر تقســيم اميــركا .
ال » اف بــي اي » كانــت اعلنــت خــالل تقريــر 
ــون  ــه المتعصب ــذي يدعم ــي ال ــاب الداخل ،ان االره
عرقيــا والتيــارات اليمينيــة المتشــددة ، اكبــر تهديــد 
ــار  ــى االخب ــب اخــر تتوال ــن جان ــركا . م ــي المي امن
االميركــي  المجتمــع  تشــطر  عــن  االيــام  هــذه 
علــى  تســتطيل  بحيــث  القادمــة  ومخاطــره 

. واالجتماعيــة  السياســية  الجوانــب 
ــا عكســت  ــة فرجيني وحســب اســتبيان لجامع
ــرب مــن نصــف الشــعب االميركــي مــن  ــا يق ان م
يطالبــون  والديمقراطــي  الجمهــوري  الحزبيــن 
بتقســيم اميــركا الــى دولتيــن ؛حمــراء ) جمهوريــة ( 

وزرقــاء ) ديمقراطيــة ( .
فبعــد ايــام مــن مقولــة » فوكويامــا » بــان ســلطة 

اميــركا قــد تالشــت ،جــاء دور » اســتيفان فولــت » 
ليصــرح لمجلــة » فوريــن بوليســي » حــول تشــديد

االمــن  لجنــة  عضــو  طهران/فارس:-أكــد 
القومــي فــي مجلــس الشــورى االســالمي حجــة 
جلســات  عقــد  أن  ذوالنــور  مجتبــى  االســالم 
بشــأن  بريطانيــا  قبــل  مــن  صوريــة  محاكمــة 
وبغــض   ،2019 الثاني/نوفمبــر  تشــرين  أحــداث 
النظــر عــن النوايــا الســيئة للبريطانييــن، هــو 
تدخــل ســافر فــي الشــؤون الداخليــة إليــران، 
مشــددا علــى ضــرورة محاكمــة منتهكــي االتفــاق 

النــووي اذا كان البــد مــن محاكمــة.
وأشــار ذوالنــور الــى عقــد جلســات محاكمــة 
صوريــة فــي بريطانيــا بشــأن احــداث الشــغب 
فــي عــام 2019 والتــي اعقبــت رفــع اســعار الوقــود، 
نظــام  الــى  المفبركــة  االتهامــات  وتوجيــه 
هــذه  فــي  االيرانيــة  االســالمية  الجمهوريــة 
المحاكمــات، وقــال: اوال ان عقــد هــذه المحاكمــات 
مــن قبــل الحكومــة البريطانيــة وبغــض النظــر 
عــن نواياهــا، هــو تدخــل ســافر فــي الشــؤون 
الداخليــة إليــران، ومــن جهــة اخــرى فــإن هــذا 
هــدف  ان  بــل  بحــق،  تدخــال  ليــس  التدخــل 
بريطانيــا مــن هــذا التدخــل، إطــالق االكاذيــب 
وتزويــر الحقائــق وتســويق مزاعــم غيــر حقيقيــة 

ومختلقــة. ومــزورة 
كان  اذا  ذوالنــور:  االســالم  حجــة  وأضــاف 
مقــررا طــرح دعــاوى فــي المحكمــة، فــإن شــعب 
الجمهوريــة االســالمية االيرانيــة وحكومتهــا هــم 
الذيــن ينبغــي ان يحاكمــوا ويفضحــوا كواليــس 
وكذلــك   2019 الثاني/نوفمبــر  تشــرين  احــداث 
شــهر  اواخــر  الوقــود  توزيــع  منظومــة  اختــراق 

الماضــي. االول/اكتوبــر  تشــرين 
ــا  ــا وخاصــة بريطاني وصــرح: ان هــدف اعدائن
مــن هكــذا ممارســات، كانــت ومازالــت ان يضعــوا 

مواجهــة  فــي  الشــعب 
االطاحــة  بغيــة  النظــام، 
مــن  المنبثــق  بالنظــام 
الثــورة وأصــوات الشــعب.
جهــة  مــن  وأكمــل: 
مقــررا  كان  اذا  اخــرى، 
فيجــب  محاكمــة،  عقــد 
عقدهــا للتحقيــق والبــت 
القــوى  جرائــم  فــي 
ــي  ــركائها وف ــرى وش الكب
فــي  بريطانيــا  مقدمتهــا 
عــدم تنفيــذ التزاماتهــم باتفاقهــم النــووي وفــرض 
الحظــر المشــّل حســب وصفهــم، حيــث كانــوا 
ــن  ــي م ــوق الشــعب االيران ــع حق ــدون تضيي يري
وراء ممارســاتهم تلــك، مشــيرا الــى االضــرار التــي 
تعــرض لهــا المجتمــع االيرانــي بســبب الحظــر 

االقتصاديــة. والضغــوط 
لهــم  يحــق  ال  البريطانييــن  ان  وأردف: 
وليســوا مؤهليــن للتدخــل فــي شــؤوننا الداخليــة، 
مشــاهد  اختــالق  بصــدد  يكونــوا  بــأن  فكيــف 

مفبركــة.

ايران وطاجيكستان تبحثان حول 
توطيد العالقات الثقافية

ــارس:- تباحــث ســفير طاجيكســتان  طهران/ف
لــدى طهــران نظــام الديــن زاهــدي مــع وزيــر الثقافــة 
ايــران محمــد مهــدي  فــي  واالرشــاد االســالمي 
ــن  ــة بي ــات الثقافي ــد العالق اســماعيلي حــول توطي

ــن. البلدي
وتنــاول الجانبــان، خــالل االجتمــاع فــي طهــران 
االواصــر  تمتيــن  ســبل  الماضــي،  الثالثــاء  يــوم 
الثقافيــة بيــن البلديــن ومنهــا تبــادل زيــارات الوفــود 
الثقافيــة وإقامــة البرامــج الفنيــة وتعزيــز مشــاركات 
االدبــاء والمثقفيــن فــي البرامــج المشــتركة فــي كال 

البلديــن.

واضــاف العميــد فــدوي فــي كلمــة بمناســبة 
العــدو عداوتــه  كثــف  اليــوم  ان  التعبئــة  أســبوع 
إليــران فــي جميــع المناطــق، ولــم يســجل التاريــخ 
نموذجــا لشــدة هــذه األعمــال العدائيــة إال فــي األيــام 

ــالم. ــى لإلس األول
فــإن  اإلســالم  أعــداء  عــداوة  رغــم  وأضــاف 
فــي  والتعبئــة عملــوا  الثــورة اإلســالمية  محبــي 
ــم  ــم ول ــاب حياته ــى حس ــى عل ــاحات حت كل الس

يتراجعــوا.
ــة  ــداء ضــد األم ــرات األع ــى مؤام ــي إشــارة إل ف
مختلــف  وفــي  المقــدس  الدفــاع  فــي  اإليرانيــة 
واالجتماعيــة  والسياســية  الثقافيــة  المجــاالت 
للحــرس  العــام  القائــد  نائــب  قــال  واالقتصاديــة 
الثــوري اإليرانــي لــم ينجــح األعــداء فــي خبثهــم مع 
الثــورة اإلســالمية فحســب، كمــا حتــى لــم يتمكنــوا 
ــة  ــة نجــاح واحــدة ضــد الجمهوري مــن إعــالن قضي

االســالمية االيرانيــة .
ــى أن الوعــد اإللهــي  ــدوي عل ــد ف وشــدد العمي
ســيتحقق وقــال: »إن األمــة اإليرانيــة قــد أوفــت 
بالشــروط التــي أعلنهــا اهلل وحقــق اهلل وعــده ونــرى 
أن األعــداء قــد هزمــوا علــى مختلــف الجبهــات. 
واســتطاعت الثــورة اإلســالمية وجبهــة المقاومــة 
اإلســالمية هزيمــة العــدو فــي مختلــف الســاحات.

اكبر جريمة يشهدها التاريخ االوروبي ضحاياها 18 الف و292 طفال الجئا 
عكســت التقاريــر الرســمية لالتحــاد االوروبــي أن 18 الــف و292 طفــال الجئــا باوروبــا فقــدوا خــالل االعــوام 

2018 الــى 2020 ويحتمــل ان وقعــوا ضحيــة المهربيــن.
ــن  ــة الالجئي ــى قضي ــق عل ــي تعلي ــان اودل« السياســي الفرنســي ف ــال » جولي ــى ســياق متصــل ق عل
ــية  ــى الحــدود البيالروس ــرد عل ــن الب ــون م ــؤالء الالجئ ــوت ه ــو يم ــدا وبيالروســيا: ل ــن بولن ــن بي العالقي
البولنديــة افضــل ان يســمح لهــم بدخــول اوروبــا بشــكل قانونــي، فيمــا كتبــت الغارديــن عــام 2018 تقريــرا 
جــاء فيــه » حســب قــادة اوروبــا فغــن الالجئيــن والمهاجريــن ليســوا بشــرا فهــم ارقــام لمخططــات سياســية 

قــذرة فالالجئــون يموتــون وقــادة اوروبــا يضحكــون.
وفــي الحقيقــة يمكــن اعتبــار اوروبــا فــي طريقــة التعامــل مــع الالجئيــن الطلبــة االوائــل للمدرســة 

الميكافيليــة.
ــن،  ــن الماضيي ــد عــدم اثرهــم خــالل العامي ــا ق ــى اوروب ــن ال ــال الالجئي ــر ان آالف االطف ــول التقاري وتق
فالمنظمــة الدوليــة للهجــرة اعلنــت عــن مــوت مئــات الالجئيــن فــي البحــر االبيــض المتوســط خــالل هــذا 

العــام.
فحســب وكالــة » اناضــول« فقــد اعلنــت المنظمــة الدوليــة للهجــرة فــي فرنســا ان 15 الجئــا تــم انقاذهــم 
االربعــاء الماضــي مــن قبــل صياديــن محلييــن ونقلــوا الــى مدينــة زوارة الليبيــة فيمــا غــرق 75 آخــرون ممــا 

يصــل عــدد الضحايــا لهــذا العــام فــي البحــر المتوســط الــى اكثــر مــن 1300 شــخص.

حملة أردنية ضد »التطبيع القسري«
تحــرك الشــارع األردنــي مجــددًا ضــد محــاوالت التطبيــع القســري مــع الكيــان الصهيونــي، داعيــًا إلــى مقاطعــة أصحاب 

القــرار وجميــع المواطنيــن للمشــاركة فــي المســيرة المنــددة باالتفاقيــة التــي ســتنطلق يــوم غــد الجمعــة.
وأّكــدت الحملــة الوطنيــة األردنيــة إلســقاط اتفاقيــة الغــاز مــع هــذا الكيــان أّن أصحــاب القــرار فــي األردن 
انتقلــوا مــن التطبيــع السياســي إلــى الفــرض القســري للتطبيــع علــى المواطنيــن، بعــد توقيــع اتفاقيــة تبــادل 

الكهربــاء والمــاء مــع األخيــر.
ــي  ــرب الت ــم الح ــي وجرائ ــون الدول ــرق القان ــي خ ــرًا ف ــريكًا مباش ــح ش ــة »أّن األردن أصب ورأت الحمل
ــي  ــن األردن المائ ــع أم ــة تض ــى أّن »االتفاقي ــيرًة إل ــاق«، مش ــه االتف ــالل توقيع ــن خ ــالل، م ــا االحت يرتكبه

المســتقبلي تحــت رحمــة االحتــالل«.
ــرار وجميــع المواطنيــن إلــى  ــزاب والنقابــات إلــى »مقاطعــة أصحــاب الق ودعــت الحملــة جميــع األح

ــة. ــد الجمع ــوم غ ــتنطلق ي ــي س ــة الت ــددة باالتفاقي ــيرة المن ــي المس ــاركة ف المش
وقــال وزيــر الميــاه والــري األردنــي محمــد النجــار: إّن فكــرة المشــروع المشــترك مــع إســرائيل، والــذي وقــع إعــالن 

نوايــا بشــأنه، جــاءت بطلــب مــن شــركة إماراتيــة«، مضيفــًا أّن »التفــاوض حولــه جــرى خــالل 24 ســاعة«.  
وأوضــح أّن »فكــرة المشــروع تتمثــل بقيــام شــركة إماراتيــة بتوليــد طاقــة متجــددة فــي جنــوب األردن، 
ــب  ــا للجان ــة وبيعه ــة النظيف ــة الكهربائي ــد الطاق ــن أشــعة الشــمس لتولي ــع بســطوع كافٍ م ــه يتمت لكون
اإلســرائيلي. فــي المقابــل، يحصــل األردن علــى ميــاه صالحــة للشــرب مــن خــالل تحليــة ميــاه البحــر ونقلهــا 

إلــى األردن«.

مباحثات ايرانية سنغالية حول القضايا 
االقليمية والتعاون الثنائي

ــا:- اعلــن ســفير الجمهوريــة االســالمية  طهــران /ارن
خارجيــة  وزيــر  مــع  محادثــات  اجــرى  بانــه  داكار  لــدى 
االقليميــة  القضايــا  مختلــف  فــي  للبحــث  الســنغال 
البلديــن. بيــن  الثنائــي  التعــاون  بمســتوى  واالرتقــاء 

رضــا  محمــد  االيرانــي  الســفير  وكتــب 
ــاء  ــه علــى تويتــر الثالث دهــشیري فــي تغريــدة ل
التقيــت  الســنغال:  خارجيــة  وزيــرة  لقائــه  حــول 
اليــوم وزيــرة خارجيــة الســنغال الســيدة آيســاتا تــال 

لزيــارة طهــران. الدعــوة  لهــا  ووجهــت 
واضــاف: كمــا تبادلنــا خــالل اللقــاء وجهــات النظــر حــول 
االرتقــاء بالتعــاون الثنائــي وعقــد االجتمــاع الخامــس للجنــة 
الخمســين  بالذكــرى  واالحتفــاء  المشــتركة  االقتصاديــة 

القامــة العالقــات الدبلوماســية بيــن ايــران والســنغال.

طهران/فارس:-صــرح مديــر مكتــب الســالمة 
وضمــان الجــودة فــي مدينــة مطــار االمــام الخمينــي 
)رض( الدولــي، »محمــد رضــا ســيف« بــان يتعيــن 
علــى المواطنيــن االيرانييــن ا عنــد الســفر تقديــم 
شــهادات الخلــو مــن فيــروس كورونــا التتجــاوز 
96 ســاعة قبــل المغــادرة وعلــى الرعايــا االجانــب 
القادميــن ايضــا تقديــم شــهادات التطعيــم واختبــار 

PCR ســلبي.
واوضــح محمــد رضــا ســيف فــي تصريــح ادلــى 
بــه ، انــه وفقــا للقــرار الصــادر عــن وزارة الصحــة 
وتعميــم وزارة الطــرق والتنميــة الحضريــة، ينبغــي 
علــى المســافرين االجانــب فــوق ســن الـــ 12 عامــا 
القادميــن الــى ايــران، حصولهــم علــى شــهادات 
الخلــو مــن فيــروس كورونــا خــالل مــدة ال تزيــد 
عــن 96 ســاعة قبــل الوصــول، فضــال عــن شــهادات 

ــا.  ــاد لكورون ــات المض ــل اللقاح ــم كام التطعي
يســمح  لــن  انــه  االيرانــي،  المســؤول  وأكــد 
ــبوه  ــافر مش ــول مس ــوال بدخ ــن األح ــال م ــأي ح ب
باالصابــة أو دون حصولــه علــى شــهادة الخلــو مــن 

فيــروس كورونــا وايضــا بطاقــة التطعيــم.
واضــاف: لــن يســمح بــأي حــال مــن األحــوال بدخــول 

مسؤول: على المسافرين من والى ايران تقديم 
شهادة التطعيم ضد كورونا

مــع  ســلبي    PCR اختبــار  بــدون  أو  مشــبوه  مســافر 
شــهادة تطعيــم الــى ايــران، وســيتم إعــادة إخطــار شــركات 
الطيــران لقبــول الــركاب وفًقــا لتعليمــات وزارة الصحــة 

ووزارة الطــرق والتنميــة الحضريــة.

إصدار موسوعة اإلمام 
الخميني )ره(

اإلمــام  موســوعة  تقديــم  تــم  طهران-ارنــا:- 
الخمينــي )ره( فــي 10 مجلــدات مــن قبــل 260 باحًثــا 
وكاتبًــا مــن معهــد اإلمــام الخمينــي)ره( لتنظيــم 

ونشــر األعمــال ومعهــد عــروج للنشــر.
ــم نشــرها  ــي ت ــوي هــذه الموســوعة، الت وتحت
حســن  الســيد  اإلســالم  حجــة  مــن  بمقدمــة 
الخمينــي، علــى أكثــر مــن 860 مدخــاًل رئيســيًا 
ومجموعــة مــن الصــور  كمــا ان أكثــر مــن ثلــث 

مصــورة. مقاالتهــا 
 260 جهــود  نتــاج  هــي  الموســوعة  وهــذه 
ــاة  ــة للحي ــاد مختلف ــى أبع ــا وتشــير ال ــا وكاتبً باحًث
الشــخصية لالمــام الراحــل وصفاتــه ووجهــات نظــره 
ــاة  ــة وشــمولية لحي ــر دق ــم صــورة أكث ــك لتقدي وذل

. )رض(  الخمينــي  اإلمــام 
مثــل  بموضوعــات  االتيــان  فيهــا  تــم  كمــا 
االســرة واالســاتذة وباقــي القضايــا المتعلقــة باالمــام 

)رض(. الخمينــي 

البقية على الصفحة7

البقية على الصفحة7

طهران-كيهــان العربي:-طالــب ســفير ومنــدوب 
المتحــدة،  االمــم  منظمــة  لــدى  الدائــم  ايــران 
»مجيــد تخــت روانجــي«، المجتمــع الدولــي بتوفيــر 
دعــم فنــي مناســب ومؤثــر، الــى الــدول فــي ســياق 

ــم االتجــار بالبشــر. التصــدي لجرائ
التصريحــات،  بهــذه  روانجي« ادلــى  “تخــت 
خــالل االجتمــاع رفيــع المســتوى للجمعيــة العامــة 
»تقييــم  عنــوان  تحــت  انعقــد  الــذي  االمميــة، 
البرامــج الدوليــة لمكافحــة ظاهــرة االتجــار بالبشــر”.
ــود  ــى الجه واشــار الســفير تخــت روانجــي، ال
المتحــدة  االمــم  »معاهــدة  اطــار  فــي  الجماعيــة 
للحــدود  العابــرة  الممنهجــة  الجرائــم  لمكافحــة 

االلحاقيــة.  وبنودهــا   )UNTOC( الوطنيــة” 
االيرانيــة  االســالمية  الجمهوريــة  ان  وصــرح، 
ــذه  ــى ه ــت عل ــي وقع ــدول الت ــى ال ــن اول ــت م كان
فــي  مناســبة  اجــراءات  واتخــذت  المعاهــدة، 
ســياق تنفيــذ كامــل بنودها؛ مــن اجــل التصــدي 
لجرائم االتجــار بالبشــر لكونها مــن اكثــر الجرائــم 

ــم.  فضاعــة فــي العال
االيراني اقــرّ  البرلمــان  ان  واضــاف، 
بدوره )خــالل العــام 2018(، معاهــدة االمــم المتحــدة 

للحــدود  المنظمة العابــرة  الجرائــم  لمكافحــة 
ــل  ــن قب ــي م ــق النهائ ــد التدقي ــي قي ــة، وه الوطني

النظــام. مصلحــة  تشــخيص  مجمــع 
)فــي  الوطنــي  الصعيــد  علــى  انــه  وتابــع، 
ايــران( هنــاك قوانيــن وآليــات وضوابــط ســائدة 
ــة ذات  ــات القضائي ــق والمالحق ــي ســياق التحقي ف
الصلــة بجرائــم االتجــار بالبشــر؛ مؤكــدا انــه »ال 
ــات  ــذه المتابع ــان ه ــن االيضــاح ب ــد م ــة لمزي حاج
ــة، ســتؤدي  ــة المحلي ــي اطــار االجــراءات القانوني ف
الدولــي  التعــاون  تعزيــز  الــى  المطــاف  بنهايــة 

بالبشــر”. لمكافحة االتجــار 
وصــرح، ان قــوى االمن الداخلي فــي الجمهورية 
االســالمية االيرانيــة، ورغــم الحظــر االمريكــي الذي 
الدولــي  والدعــم  االليــات  علــى  يعيــق حصولهــا 
الــالزم، لكنهــا مصممــة بــكل شــجاعة علــى مواجهــة 

الجماعــات المتورطــة فــي الجرائــم المنظمــة.
نحــن   : االمميــة  المنظمــة  لــدى  ســفيرنا  وقــال 
ملتزمــون بتعهداتنــا فيمــا يخــص مواجهــة جرائــم االتجــار 
التابعــة  المعنيــة  المنظمــات  بــدور  ونعتــرف  بالبشــر، 
الجرائــم  مكافحــة  مكتــب  الســيما  المتحــدة،  لالمــم 
الممنهجــة العابــرة للحــدود الوطنية في هــذا الخصوص.  

شرارة المقاومة المسلحة نهاية الكيان الصهيوني
العمليــة المســلحة التــي نفذهــا البطــل فــادي ابــو شــخيدم فــي قلــب القــدس كانــت عمليــة 
نوعيــة ومدروســة تخفــى بلبــاس حاخــام واســتطاع اختــراق الحواجــز المحصنــة فــي القــدس 
والتــي اليمكــن اختراقهــا بســهولة ان يثبــت لالحتــالل تفــوق الفلســطيني علــى االســرائيلي 
فــي حــرب االدمغــة والحــرب االســتخباراتية وهــذا تطــور مهــم فــي حــرب االرادات التــي بــدات 

تســتعر فــي الســاحة الفلســطينية.
ان انطالقــة العمليــة المســلحة وبعــد ايــام مــن وضــع لنــدن حمــاس علــى الئحــة االرهــاب 
رســالة قويــة لبريطانيــا علــى ان تتــدارك خطأهــا واال فــان القــادم مــن االيــام ســيكون اكثــر ايالمــا 
للكيــان الصهيونــي الــذي ال يتــورع عــن ارتــكاب ايــة جريمــة تحــت ذريعــة الدفــاع عــن النفــس 
ــح  ــاع عــن نفســه يصب ــي بالدف ــه المشــرع الدول ــذي ســمح ل ــل ارضــه وال فــي حيــن ان المحت

ارهابيــا والمحتــل الغاشــم الــذي يمــارس االرهــاب يوميــا مظلومــا.
ــا مــن االنحطــاط الخلقــي  ــت بريطاني ــن وصل ــى اي ــذي يطــرح نفســه هــو ال ان الســؤال ال

ــار دون خجــل ووجــل . ــي وضــح النه ــم ف ــب المفاهي ــي ان تقل والالانســاني واالجرام
والشــك والريــب ان العمليــات المســلحة البطوليــة التــي نفذهــا فــادي ابوشــيخدم فــي 
القــدس تؤشــر لمرحلــة جديــدة فــي القــدس والضفــة خاصــة وانهــا لــم تكــن العمليــة االولــى 
مــن نوعهــا فــي التحــدي الصــارخ لترســانة العــدو فقــد ســبقه شــبل مــن ابنــاء فلســطين ولــم 
يتجــاوز عمــره الـــ 16 عامــا ان يطعــن مســتوطنين صهاينــة ممــا اوجــدت العمليتــان حــاالت رعــب 

وقلــق شــديدين فــي المجتمــع الصهيونــي المنهــار نفســيا.
للعــدو  بأخطــار جســيمة  ينــذر  المســلحة  المقاومــة  الــى  االنتقــال  فــي  التطــور  وهــذا 
وسيســنفزه بشــدة علــى مــدار الســاعة خاصــة وان جيشــه ضعيــف ومنهــك وعلــى وشــك 
االنهيــار وهــذا مــا صــرح بــه رئيــس قســم الدراســات العســكرية فــي جامعــة القــدس العبريــة 
بــأن االدمــان واالتجــار بــه منتشــر فــي صفــوف الجيــش االســرائيلي وان هــذا الجيــش علــى 

ــار. ــك االنهي وش
والننســى ان نشــير الــى ان الشــعب الفلســطيني قــد طــور اســلوبه الجهــادي ضــد االحتــالل 
ــلحة  ــتخدام االس ــى اس ــت ال ــى ان وصل ــس ال ــم الده ــن ث ــى الطع ــارة ال ــة الحج ــن انتفاض م
ومــن ثــم الصواريــخ، غيــر ان الضفــة والقــدس همــا اليــوم احــوج مايكــون لالســلحة ولهــذا البــد 
ان يخــرج هــذا الســالح الــى العلــن فــي الضفــة الغربيــة لياخــذ دوره فــي المواجهــة مــع العــدو 

الصهيونــي.
الغربيــة وكأنــه  الضفــة  الخامنئــي قبــل ســنوات بتســليح  اعلنــه االمــام  والننســى مــا 
يستشــرف هــذه االيــام لتكــون الضفــة جنبــا الــى جنــب مــع غــزة الصامــدة اســتعدادا للمعركــة 

الفاصلــة مــع العــدو التــي ســتقرب نهايتــه بــاذن اهلل.
ان العمليــة المســلحة التــي نفذهــا احــد قيــادات حمــاس فــي القــدس اثبتــت وكمــا اكدتهــا 
ــن يغمــد وهــذا ماترجــم  ــة )ســيف القــدس( ل ــان ســيف عملي ــل الفلســطينية ب ــب الفصائ اغل
اليــوم علــى االرض وســتليها بــاذن اهلل عمليــات اكبــر لتقصــم ظهــر االحتــالل وتطرحــه ارضــا.

ومنــذ عمليــة ســيف القــدس والشــعب الفلســطيني يســجل االنتصــار تلــو االنتصــار ليــس 
فــي الميــدان فقــط بــل فــي حــرب االرادات ومنهــا حــرب االدمغــة واالســتخبارات كانتصــار ابنائــه 

فــي ســجن جلبــوع وكذلــك العمليــة المســلحة التــي نفذهــا البطــل فــادي ابــو شــخيدم.
امــا االنتصــارات علــى صعيــد محــور المقاومــة فكانــت مزلزلــة وفــي غايــة االهميــة حيــث اســتطاعت 
ايــران ان تهــزم الكيــان الصهيونــي فــي حــرب الســفن غيــر المرئيــة وكذلــك فــي الحــرب الســيبرانية 
واالكثــر ايالمــا لهــذا الكيــان هــو هشاشــته وعــدم قدرتــه علــى مواجهــة االختــراق االســتخباراتي 
ــي بنــي غانتــس والتجســس  ــر الحــرب الصهيون ــل فــي بيــت وزي ــذي اســتطاع زرع عمي ــي ال االيران

ــذ كان رئيســا ألركان الجيــش االســرائيلي.                     ــى حاســوبه من عل
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