
العميد فدوي: سنتعامل بكل حزم مع من ارتكب جريمة 
في اعمال الشغب

طهران/فــارس:- صــرح نائــب القائــد العــام للحــرس الثــوري العميــد علــي فــدوي لوكالــة أنبــاء فــارس، 
ســيكون  التعامــل  ان 
مــن  مــع كل  حــزم  بــكل 
ــة او شــارك  ــب جريم ارتك
ــام  فــي اعمــال الشــغب وق
بتهــدد اآلخريــن واعتــدى 
العامــة  الممتلــكات  علــى 

والخاصــة.
ــدوي  ــد ف واشــار العمي
فــي تصريحــه الــى مــا جــاء 
فــي خطــاب ســماحة قائــد 
الثــورة االســامية خــال 
اســتقباله حشــدا مــن اهالــي محافظــة اصفهــان، وقــال : نحــن نقــوم بــأداء الواجــب وليــس مــا يتصــوره العــدو 

ــة. ــا وحســب الظــروف الميداني ــره قائدن ــا يأم ــا هــو م ــه ، ان تكليفن أو يتخيل
ــوا الــى  واضــاف نائــب القائــد العــام للحــرس الثــوري : نحــن نؤمــن بضــرورة الفصــل بيــن الذيــن نزل
الشــوارع ، فــي الحقيقــة يجــب الفصــل بيــن المناوئيــن واالعــداء الذيــن خططــوا لهــذه العــداوة، وبيــن مــن 

تأثــر بهــم ولــم يرتكــب عمــا مجرمــا وتخريبيــا ولــم يهــدد احــدا.

2 شؤون محلية

التحرير

االحتجاج يختلف عن الفوضى..

الرئيس رئيسي: للحكومة آذان صاغية لسماع أصوات المحتجين
اسماعيلي : مزاعم المانيا المتعلقة 

بحقوق االنسان خطوة مسيسة
مكتــب  رئيــس  قــال   – ارنــا   / طهــران 
حســين  »غــام  االســامية  الجمهوريــة  رئاســة 
اســماعيلي« : ان الغربييــن يعلمــون جيــدا بــان 
علــى  االنســان  لحقــوق  الرئيســي  الناقــض 
انفســهم، لذلــك شــكلت  العالــم، هــم  مســتوى 
ــران »خطــوة  ــرار ضــد اي محاوالتهــم الســتصدار الق
مسيســة » وليســت اجــراء حقيقيــا لصــون هــذه 

الحقــوق.
للصحافييــن  بــه  ادلــى  تصريــح  وفــي 
تطــرق  االربعــاء،  امــس  الــوزراء  مجلــس  عقــب 
»اســماعيلي« الــى جهــود الخارجيــة االلمانيــة مــن 
اجــل اســتصدار قــرار ضــد وضعيــة حقــوق االنســان 

 باقري كني: الغرب اليهتم بحقوق االنسان بل يسحقها 
دعما لالرهاب

في بيانه بمناسبة اسبوع التعبئة..

اللواء باقري: الفكر التعبوي عابر للشعب من العقبات واالزمات المصطنعة

في بيانه الختامي..

اجتماع أستانة يؤكد ضرورة تنفيذ االتفاقات 
الخاصة بشمال سوريا

اســتانا- وكاالت:- أكــد 
البيــان الختامــي الجتمــاع 
أســتانة ان إيــران وروســيا 
الحاجــة  اعلنــت  وتركيــا 
االتفاقــات  تنفيــذ  إلــى 
الخاصــة بشــمال ســوريا.
ولفــت البيــان الختامــي 
الضامنــة  ان الــدول  الــى 
تعــارض  أســتانة  لمســار 
مبــادرات الحكــم الذاتــي فــي 

ســوريا. شــرقي  شــمال 
وجددت الدول الضامنة التزامها الراسخ بسيادة سورية واستقالها ووحدتها وسامة أراضيها.

وأدانــت الــدول الضامنــة هجمــات التنظيمــات اإلرهابيــة فــي ســورية وتؤكــد ضــرورة مواصلــة مكافحــة 
اإلرهــاب بجميــع أشــكاله ومظاهــره.

ورفضــت جميــع األجنــدات االنفصاليــة واكدت علــى أن األمــن واالســتقرار فــي شــمال شــرق ســورية ال 
يمكــن أن يتحققــا إال علــى أســاس الحفــاظ علــى ســيادة ســورية وســامة أراضيهــا.

وادانــت  الــدول الضامنــة ممارســات الــدول التــي تدعــم التنظيمــات اإلرهابيــة بمــا فيهــا المجموعــات 
االنفصاليــة وســرقة النفــط الســوري الــذي ينبغــي أن تعــود عائداتــه للشــعب الســوري.

ــون  ــاكًا للقان ــد انته ــي تع ــى األراضــي الســورية والت ــررة عل ــداءات اإلســرائيلية المتك ــت االعت ــا ادان كم
ــا. ــي وســيادة ســورية ووحــدة أراضيه الدول

وطالبــت المجتمــع الدولــي واألمــم المتحــدة تعزيــز مســاعدتها لســورية مــن خــال مشــاريع التعافــي 
المبكــر وتســهيل عــودة الاجئيــن والمهجريــن الســوريين إلــى مدنهــم وبلداتهــم.

استشهاد احد مستشاري قوات الجوفضاء 
لحرس الثورة في سوريا

الثــورة  حــرس  اعلــن  طهران/فــارس:- 
احــد  استشــهاد  عــن  بيــان  فــي  االســامية 
مستشــاري قــوات الجوفضــاء للحــرس الثــوري فــي 

ناســفة. بعبــوة  اغتيــال  عمليــة  فــي  ســوريا 
الحــرس  فــي  العامــة  العاقــات  وقالــت 
الثاثــاء  مســاء  اصدرتــه  بيــان  فــي  الثــوري 
الماضــي ان العقيــد »داود جعفــري« وهــو احــد 
ــوري  ــوات الجوفضــاء للحــرس الث مستشــاري ق
اثــر  االثنيــن  صبــاح  استشــهد  ســوريا  فــي 
انفجــار عبــوة ناســفة علــى جانــب احــدى الطــرق 
بالقــرب مــن العاصمــة الســورية دمشــق، زرعهــا 

الصهيونــي. الكيــان  عمــاء 
وفيمــا اكــد البيــان حتميــة الــرد علــى الكيــان 
ســيتم  بانــه  اوضــح   ، المجــرم  الصهيونــي 
االعــان الحقــا عــن تفاصيــل مراســم تشــييع 

هــذا الشــهيد الســعيد.  

متى تعود الى رشدها الزالة بؤر االرهاب
ملــف اقليــم كردســتان العــراق الــذي اخــذ صيتــه هــذه االيــام يــدور 
علــى الســنة ابنــاء المنطقــة ليــس بســبب وليــد احــداث الشــغب 
االيرانيــة  المجموعــات  تواجــد  بســبب  او  ايــران  فــي  االخيــرة 
المســلحة واالرهابيــة المناهضــة لطهــران، والتــي تحتضنهــا حكومــة 
االقليــم وتوفــر لهــا كافــة وســائل الدعــم، بــل بســبب التغلغــل  
ــي  ــة ف ــية  صهيوني ــدة تجسس ــاء قاع ــم وبن ــي االقلي ــي ف الصهيون
اربيــل ممــا اضطــرت ايــران ان تتعامــل بلغــة الصواريــخ المدمــرة 
وهــذا مــا حــذرت منــه طهــران  مــرارا وتكــرارا لكــن علــى مــا يبــدو ان 
االقليــم اصــم آذانــه وراهــن علــى االميــركان والصهاينــة بــان ايــران 

لــن تفعــل ذلــك.
ــا  ــمعوا ايض ــم يس ــم ل ــادة االقلي ــديد ان ق ــف الش ــوم ولاس والي
ــورة  االســامية  ــادة حــرس الث ــى لســان ق ــرر عل ــذي تك النصــح ال
بازالــة البــؤر  واالنشــطة االرهابيــة مــن مناطقهــم النهــا تشــكل 
خطــرا علــى االمــن القومــي االيرانــي بذريعــة ان كردســتان العــراق 
ــكل  ــران بش ــت اي ــت قدم ــي وق ــا ف ــى جيرانه ــرا عل ــكل خط ال تش
رســمي ســواء لحكومــة بغــداد او حكومــة كردســتان 76 وثيقــة 
ومســتند علــى انشــطة معاديــة لامــن وكذلــك مقــرات للجماعــات 
االرهابيــة المســلحة المعارضــة ومــع ان الجانبيــن ووفقــا لمــا صــرح 
بــه الســفير االيرانــي فــي بغــداد طلبــوا مهلــة. 10 ايــام لتلبيــة الطلــب 

ــن دوى جــدوى. لك
ومــع ان كافــة الشــواهد تــدل علــى ان لســلطات، كردســتان العراق 
القــدرة والســيطرة علــى ضبــط المجموعــات المســلحة المناهضــة 
اليــران اال انهــا لــم تفعــل اي شــيئ امــا الســباب عرقيــة وقوميــة او 
انهــا ال تملــك االرادة او ال تريــد ذلــك بــل هــي فــي الواقــع خاضعــة 
ــذه  ــن المســاس به ــا م ــة تمنعه ــة ودولي ــدات اقليمي ــاءات اجن الم
المجموعــات  االرهابيــة التــي تشــغلها اميــركا والصهاينــة والذيــول 

فــي المنطقــة عنــد الحاجــة.
واليــوم فــان الكــرة فــي ملعــب كردســتان  العــراق التــي تماطــل 
فــي هــذه القضيــة وتحــاول عبــر االنــكار والتهــرب مــن الموضــوع  فــي 
وقــت ان كافــة الشــواهد والمعطيــات تؤكــد ان قــادة االقليــم بحزبيــه 
الديمقراطــي واالتحــادي متورطــون فــي دعــم هــذه المجموعــات 
االرهابيــة واالنفصاليــة  المناهضــة اليــران والتــي  تعمــل لصالــح 
االجنبــي ضــد وحــدة التــراب االيرانــي وفقــا لبعــض التقديــرات يصــل 

عددهــا لخمســة االف مســلح«.
ــي  ــرك ف ــي ويتح ــارب الماض ــن تج ــظ م ــم ان يتع ــى االقلي وعل
اطــار الدولــة العراقيــة الموحــدة وجيشــه المنــاط بــه وهــو حفــظ 
الحــدود العراقيــة وان ال يراهــن علــى االجانــب الذيــن يتخلــون عنــه 
عنــد الشــدة وهنــاك تجــارب  عديــدة . فعلــى قــادة االقليــم ان يعلمــوا 
ان ايــران وحدودهــا وامنهــا القومــي خــط احمــر ال يمكــن تجــاوزه واذا 
ازيلــت البــؤر االرهابيــة وقواعدهــا المســلحة فــي اقــرب وقــت مــن 
اقليــم كردســتان العــراق فانهــا هــي مــن تتحمــل وزر عواقبهــا. وقــد 

اعــذر مــن انــذر 

واالربعــون،  الثالثــة  الســنة   )11096( الخميــس 29 ربيــع الثانــي 1444 هـــ ق 3 آذر 1401 هـــ ش، 24 تشــرين الثانــي 2022مالعــدد 

الجمهوريــة  رئيــس  قــال  /إرنــا-  طهــران 
أصــوات  تســمع  صاغيــة  آذان  للحكومــة   :
المحتجيــن والمتظاهريــن والمعارضيــن ، لكــن 

الفوضــى. عــن  يختلــف  االحتجــاج 
وخلــد آيــة اهلل »ســيد إبراهيــم رئيســي« 
حلــول  االربعــاء  الوزاريامــس  االجتمــاع  فــي 
أســبوع التعئبــة )البســيج ( وذكــرى الشــهداء 
التعبويــة  المعنويــات  ووصــف  التعبوييــن 
بأنهــا تتمتــع باإلخــاص والتدبيــر والعقانيــة 
والتــوكل  والمقاومــة  الخدمــة  وروح  والتحفيــز 
وأكــد  والصعوبــات  المصاعــب  امــام  اهلل  علــى 
ــا. ــة وتعزيزه ــروح الثوري ــى ال ــاظ عل ــى الحف عل

 ، قــال  باالحتجاجــات  يتعلــق  فيمــا  و 

االحتجــاج يختلــف عــن الفوضــى و إن أعمــال 
الشــغب عقبــة أمــام الحــوار وعقبــة أمــام أي نــوع 
مــن التطويــر ، ويتوقــع النــاس أن يتــم التعامــل 

معهــا بشــكل حاســم.
رئيــس  اعتبــر  و 
انعــدام  الجمهوريــة 
أالحمــر  الخــط  األمــن 
إن  وقــال:   ، للحكومــة 
همــا  والســام  األمــن 
البــاد  نمــو  أســاس 
أنهمــا  وكمــا  وتطورهــا 
األنشــطة  أســاس 
واالقتصاديــة  العلميــة 
 ، للشــعب  والتجاريــة 
بهمــا  تولــي  أن  المســؤولة  االجهــزة  علــى  و 

. خاصــا  اهتمامــا 

طهران-كيهــان العربــي:-
أشــار مســاعد وزيــر الخارجيــة 
للشــؤون  الخارجيــة 
 « باقــري  علــي  السياســية« 
يثيــره  الــذي  الضجيــج  الــى 
عــن  الدفــاع  بزعــم  الغــرب 
أنــه  وأكــد  االنســان،  حقــوق 
اال  الحقــوق  بهــذه  يتشــدق 
انــه يدعــم االرهــاب ويســحق 
حقــوق االنســان اذا اقتضــت 

لحــه. مصا
الســفراء  لــدى اســتقباله  باقــري »  وشــدد » 
ــي  ــدول االعضــاء ف ــات السياســية لل ورؤســاء البعث
منظمــة » آســيان« فــي طهــران، علــى أن محاربــة 
االرهــاب فــي وجهــة نظــر الغــرب ال أصالــة لهــا، بــل 

انهــا جــزء مــن أدواتــه فــي السياســة الخارجيــة.   
اللقــاء  هــذا  فــي  الخارجيــة  مســاعد  واعتبــر 

الــذي حضــره ســفراء فيتنــام واندونيســيا وبرونــاي 
والقائــم باالعمــال الفلبينــي وتايلنــدا، التعــاون بيــن 
ايــران وهــذه الــدول ارضيــة مناســبة لرفــع مســتوى 

ــن. ــن الجانبي ــاون االقتصــادي بي التع
وتابــع مســاعد الخارجيــة قائــا: ان التعــاون االقتصــادي 
يــؤدي الــى اســتقرار االمــن والثبــات والســام االقليمــي، 

ــة. ويقضــي علــى تدخــل االجانــب فــي الشــؤون االقليمي
ورأى الســفراء والدبلوماســيون فــي هــذا اللقــاء 
االطــراف  ومتعــدد  الثنائــي  التعــاون  تطويــر  أن 
ســوف يــؤدي الــى المزيــد مــن التعــاون بيــن الــدول 
االعضــاء فــي هــذه المنظمــة وبيــن ايــران، واســتقرار 

المصالــح الثنائيــة علــى األمــد البعيــد.

العامــة  طهران/فــارس:- اكــد رئيــس االركان 
بــان  باقــري  محمــد  اللــواء  المســلحة  للقــوات 
الفكــر التعبــوي وبــركات حضــور التعبوييــن فــي 
الســاحات الصعبــة القائمــة امــام البــاد قــادر علــى 
العبــور بالشــعب االيرانــي مــن العقبــات واالزمــات 
للثــورة  االلــداء  االعــداء  قبــل  مــن  المصطنعــة 

االســامية. والجمهوريــة 
ــذي اصــدره  ــه ال ــي بيان ــري ف ــواء باق وأشــار الل
بمناســبة اســبوع التعبئــة الــى القــرار التاريخــي 
االمــام  االســامية  الثــورة  قائــد  اتخــذه  الــذي 
القــوات  هــذه  بتشــكيل  ثــراه  طــاب  الخمينــي 
ــاء الشــعب  ــي دور أبن ــرا لتجل ــي أصبحــت مظه الت
االيرانــي فيهــا فــي مختلــف مراحــل الدفــاع عــن 

العزيــزة.  ايــران  االســامي  والوطــن  الثــورة 
أشــجار  أكثــر  بأنهــا  التعبئــة  قــوات  ووصــف 
الثــورة االســامية ثمــارا وتجليــا لوحــدة الشــعب 
االيرانــي ومظهــرا للتضامــن الوطنــي لهــذا الشــعب، 
واعتبرهــا مــن األركان الرئيســية للثــورة االســامية 

ومصــدر ديمومــة الجمهوريــة االســامية.

القــوة  هــذه  أن  ورأى 
الرئيــس  دورهــا  أدت 
 43 الـــ  االعــوام  خــال 
تنظيــم  فــي  الماضيــة 
للذهــاب  المتطوعيــن 
ــي  ــال )ف ــات القت ــى جبه ال
مواجهــة الحــرب العدوانيــة 
قبــل  مــن  المفروضــة 
النظــام العراقــي الســابق 
ــرة 1988-1980(،  خــال الفت
ووصفهــا بأنهــا أكبــر رصيــد 

اجتماعــي مؤمــن ومقتــدر لاســام فــي الوقــت 
لــي. الحا

والتعبوييــن  التعبئــة  قــوات  بشــهداء  وأشــاد 
ــا الــى جنــب اخوانهــم فــي  الذيــن يتواجــدون جنب
هــذه االيــام ويشــاركون القــوات المســلحة واالجهــزة 

للجماعــات  التابعــة  للعناصــر  للتصــدي  االمنيــة 
االرهابيــة التــي تعمــل بتوجيــه مــن الصهيونيــة 

العالميــة.
وأكــد أن قــوات التعبئــة كانــت الحصــن المنيــع 

اليــران وشــعبها أمــام القــوى الشــيطانية

برلمانية: تشكيل لجنة لتقصي الحقائق 
في األحداث االخيرة

طهران/فــارس:- أعلنــت عضــو لجنــة االمــن القومــي والسياســة الخارجيــة فــي مجلــس الشــورى 
ــة لتقصــي الحقائــق للبــت فــي موضــوع االحــداث  ــان عــن تشــكيل لجن االســامي )البرلمــان( زهــرة الهي

ــاد. ــي الب ــرة ف ــي االســابيع االخي ــت ف ــي حدث ــات الت ــال الشــغب واالضطراب واعم
     واوضحــت الهيــان ان ممثليــن عــن الحكومــة وبكامــل صاحياتهــم، وممثليــن عــن مجلــس الشــورى 

االســامي وعــن الســلطة القضائيــة وممثــا عــن المنظمــات المدنيــة سيشــاركون فــي هــذه اللجنــة.
وتابعــت الهيــان ان لجنــة تقصــي الحقائــق ســترفع تقريرهــا النهائــي بعــد انتهــاء التقصــي ، الــى 

مجلــس الشــورى االســامي.

 السعودية تهدم آالف البيوت بجدة 
ومكة والمدينة وتملكها لليهود!

أكــد المعــارض الســعودي علــي بــن هاشــم 
أن ســلطات الريــاض أقدمــت علــى هــدم منــازل 
ــة  ــة المكرم ــي مك ــدة مناطــق ف ــي ع ــن ف المواطني
وجــدة والمدينــة والقطيــف وتشــريدهم دون أي 

تعويضــات بعــد أن اشــتراها يهــود.
وقــال بــن هاشــم فــي لقــاء مــع قنــاة العالــم 
ــه  ــًا: ان ــث الحق ــف وحــوار« يب ــج »ضي ــن برنام ضم
تــم هــدم ثلــث مدينــة جــدة وحدهــا اي مــا يقــارب 
600 الــف وتشــريد اهاليهــا ولحــد لــم يتــم منحهــم 
الــى ان االراضــي التــي تــم  اي حقــوق، مشــيرًا 
مســحها مــن جــدة الــى تبــوك قــد اشــتراها اليهــود.

خبير بالشأن  »اإلسرائيلي« يتوقع المزيد من عمليات 
المقاومة ضد اإلحتالل

ــة بأنهمــا محطــة  ــي القــدس المحتل ــن ف ــر بالشــأن االســرائيلي عــادل شــديد، التفجيري ــر الخبي اعتب
ــي. ــن الشــعب الفلســطيني والمشــروع الصهيون ــة بي ــخ المواجه ــي تاري ــة ف هام

وقــال شــديد فــي حديــث لقنــاة العالــم االخباريــة، أن عــودة التفجيــرات داخــل األراضــي المحتلــة هــو تطــور مهــم، 
خاصــة وإن العمليــات بــدأت تنتقــل الــى عمــل تنظيمــي مخطــط وممنهــج وبقــدرات عقليــة وعلميــة وتقنيــة عاليــة.

وقال شديد أن التفجيرين اثبتا مرة اخرى اخفاق االجهزة االمنية واالستخباراتية االسرائيلية.
وأكــد الخبيــر بالشــأن االســرائيلي، أن رســالة التفجيريــن فــي القــدس المحتلــة، هــي أن الضفــة الغربيــة 

لــن تبقــى وحدهــا فــي مواجهــة اعتــداءات كيــان االحتال االســرائيلي.

تسجيل وفاتين جديدتين و30 إصابة 
بكورونا في البالد

طهــران/ ارنــا - أعلنــت 
والعــاج  الصحــة  وزارة 
والتعليــم الطبــي ، حالتــي 
إصابــة  و30  جديــدة  وفــاة 
بفيــروس كورونــا، خــال 
الســاعات الـــ 24 الماضيــة 

داخــل البــاد.
الصــادر  البيــان  وفــي 
امــس األربعــاء حــول آخــر 
الرســمية  اإلحصائيــات 
بفيــروس  المتعلقــة 

كورونــا، اشــارت الصحــة ان اجمالــي عــدد المصابيــن بكرونــا، بلــغ 7 ماييــن و  559 الفــا و446 مصابــا، 
حالــة. و632  الفــا   144 الوفيــات  ومجمــوع 

كمــا اشــار البيــان، الــى ان مجمــوع المتعافيــن مــن هــذا المــرض فــي ايــران، ارتفــع الــى 7 ماييــن و334 
الفــا و927 شــخصا، لحــد اليــوم.

وحــول التطعيــم العــام ضــد فيــروس كورونــا، اعلنــت وزارة الصحــة توزيــع مــا يبلــغ 155 مليونــا و 54 الفــا و10 
جرعــة مــن اللقاحــات المضــادة )االولــى والثانيــة والتذكيريــة( علــى صعيــد البــاد.

البقية على الصفحة7

البقية على الصفحة7

حرس الثورة يطلب من اهالي كردستان العراق االبتعاد 
عن اوكار االرهابيين

بالحــرس  البريــة  القــوة  قائــد  اكــد  طهران-ارنــا:- 
الثــوري »العميــد محمــد باكبــور«، علــى مواصلة اســتهداف 
الزمــر االرهابيــة االنفصاليــة المعاديــة اليــران والتــي تتخــذ 
مــن اقليــم كردســتان العــراق مقــرا لهــا، حتــى ازالــة هــذا 
ــا  ــن الســاح؛ كم ــن م ــد االرهابيي ــا وتجري ــد نهائي التهدي
طلــب مــن ســكان المناطــق القربيــة مــن اوكار هــؤالء 

االرهابييــن ان يغــادروا المنطقــة.
ــور عــن  ــد باكب ــن العمي ــه ، اعل ــح ل ــي تصري وف
بــدء مرحلــة جديــدة مــن عمليــات مقــر حمــزة ســيد 
الشــهداء)ع( التابــع للقــوة البريــة بالحــرس الثــوري، 
االرهابيــة  المجموعــات  واوكار  معاقــل  لتدميــر 
االنفصاليــة المناوئــة للجمهوريــة االســامية فــي 

ــراق. ــم كردســتان الع اقلي
القصــف  امتــداد عمليــات  علــى  انــه  وصــرح، 
ــر  ــدا مق ــرة، ب ــير االخي ــران المس ــي والطي الصاروخ
)ع(، مرحلــة جديــدة مــن  الشــهداء  حمــزة ســيد 
ضــد  المؤثــر  وبالحجــم  الصاروخيــة  الهجمــات 
المســلحة  العناصــر  تنظيمــات  واوكار  معاقــل 
الشــريرة العميلــة لاســتكبار العالمــي فــي منطقــة 
»بــردي« داخــل اقليــم كردســتان العــراق، واصابتهــم 

قاصمــة. بضربــات 

ولفــت قائــد القــوة البريــة للحــرس الثــوري، 
ــم اســتهدافها  ــي ت ــة الت ــان المجموعــات االرهابي ب
والقضــاء عليهــا باســتخدام صواريــخ نقطويــة دقيقــة 
اليــوم، كانــت قــد تورطــت فــي توجيــه ودعــم اعمــال 
المناطــق  داخــل  االخيــرة  الشــغب واالضطرابــات 

ــاد. ــة للب الشــمال غربي
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