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مؤكد ًا على صيانة البالد وفق خطط االمام والقائد والشهداء

نائب رئيس الجمهورية :إيران تصون أمن املنطقة وتتمتع بموقع استثنائي

مجد في
منطق التهديد غير
ٍ
مواجهة الشعب االيراني

أك ��د ال �ن��ائ��ب االول ل��رئ �ي��س اجل�م�ه��وري��ة
االس�لام�ي��ة االي��ران �ي��ة ،ان منطق التهديد ال
جي ��دي ن�ف�ع��ا يف م��واج �ه��ة ال�ش�ع��ب االي ��ران ��ي،

وقال :ان التعامل مع الشعب االيراني بسابقته
احلضارية والثقافية العريقة ،جيب ان يكون
عرب املنطق واحلوار.
ويف حديثه خ�لال م��راس��م اف�ت�ت��اح حمطة
ال �ب �خ��ار يف حم�ط��ة ال � ��دورة امل��رك �ب��ة مبدينة
جهرم (جنوب ايران) ،أكد اسحاق جهانغريي
ان احل�ك��وم��ة ب��ذل��ت ج�ه��وده��ا م��ن اج��ل تهيئة

اف�ض��ل االج ��واء لتحقيق التنمية يف ال�ب�لاد،
اال ان امريكا ال�تي تعادي الشعب االي��ران��ي،
عندما تشعر ان ايران تسارع يف مسار التنمية،
تستغل كل فرصة للحيلولة دون تقدم الشعب
االيراني.
وأض� � � � ��اف :م� ��ن ك� � ��ان ي� �ت� �ص ��ور ان دول� ��ة
كأمريكا ومع كل تلك املزاعم وبعد اشهر

وسنوات من التفاوض ،تقوم بتقويض االتفاق
ال�ن��ووي وتنسحب منه ..إن ه��ذا السلوك من
قبل دولة كأمريكا امنا يعين العناد والعداء
للشعب االيراني والسعي للحيلولة دون تنمية
البالد وتقدمها.
وأشار اىل ان ايران تتمتع مبوقع استثنائي
بني دول املنطقة ،فإيران تصون امن املنطقة،
واذا كانت ال ��دول الغربية وخ��اص��ة امريكا
تتصور انها ميكنها ان تعمل على إرساء االمن
باملنطقة دون اخذ ايران بنظر االعتبار ،فإنها
ترتكب خطأ كبريا.
وتابع :حلسن احل��ظ ،ف��إن اي��ران ت��زداد قوة
يوما بعد آخ��ر ،حيث تعرتف ال ��دول الغربية
مبا فيها امريكا بأن نطاق تأثري ايران اصبح
واسعا للغاية ،ولذلك فهذه الدول تصر على
احليلولة دون تنمية ايران.
ولفت جهانغريي ،اىل انه تقع علينا يف هذه
الظروف مسؤوليتان؛ االوىل :علينا ان نصون
كيان البالد والنظام يف االط��ار الذي خطط
له االمام والقائد والشهداء.
وأك� ��د ان م�ن�ط��ق ال�ت�ه��دي��د غ�ير جم� � ٍد يف
م��واج�ه��ة الشعب االي��ران��ي ،وينبغي ان يكون
التعامل مع الشعب االيراني مبا له من سابقة
حضارية وثقافية عريقة عرب املنطق واحلوار.
وأردف :ان مسؤوليتنا الثانية تتمثل يف زيادة
مقاومتنا يف ال�ن��واح��ي ال�تي حت ��اول امريكا
ت��وج �ي��ه ض��رب��ة ل �ن��ا ،وال� �ي ��وم مب ��ا أن ه��دف�ه��م
(االع � ��داء) ض ��رب اق�ت�ص��اد ال �ب�لاد وتنميتها،
فعلينا ان نصون مسرية تنمية ايران وتطورها.
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رئيس لجنة السياسة الخارجية :ال نرحب
بالتفاوض مع مقوضي االتفاق
نفى رئيس جلنة االمن القومي والسياسة اخلارجية يف الربملان االيراني ،ان يكون قد
رحب بالتفاوض مع امريكا ،مؤكدا اننا ال نرحب بالتفاوض مع مقوضي االتفاق.
ويف حديثه لوكالة انباء ف��ارس ،أكد حجة االس�لام جمتبى ذو النور ،ان بعض
وسائل االعالم نقلت عنه كذبا قوله «انين ارحب بالتفاوض» ،وأوضح :انين مل أقل
حنن نرحب بالتفاوض ،ومل أطلق هكذا تصريح.
ّ
وبي :لقد حرفوا كالمي ،وكذبوا ايضا ،فكالمي كان ذا قسمني؛ القسم االول
بشأن التفاوض مع اوروبا ،حيث قلت اننا مل نغلق باب التفاوض مطلقا ،وحنن اآلن ال
نعول أعمالنا على نتيجة املفاوضات ،ونواصل تقليص التزاماتنا بقوة ،ويف ذات الوقت
فإن أمامنا التفاوض مع اوروبا.
وتابع ذو النور :القسم الثاني من تصرحياتي ،كان بشأن امريكا ،وقلت لو ارادت
امريكا ان تعود ،فعليها ان تعيد مجيع حاالت احلظر املصريف والنفطي اليت فرضتها
بعد االتفاق النووي اىل سابق حاهلا ،وتقوم بإلغائها.

خالل استقباله السفير السوري في طهران

عبداللهيان :الجمهورية االسالمية ستستمر
بدعم سوريا

عشائر العراق تعلن إستعدادها لحماية ايران ضد التهديدات الخارجية

أكد ع��دداً من زعماء العشائر العراقية على محاية
اجلمهورية االسالمية ضد أي اعتداء او تهديد تتعرض
ال �ي ��ه .وخ �ل�ال ل�ق��ائ�ه��م س �ف�ير اجل �م �ه��وري��ة االس�لام �ي��ة
االيرانية يف بغداد ايرج مسجدي اكد زعماء العشائر
ال �ع��راق �ي��ة ع�ل��ى اس �ت �ع��داده��م ل �ل��دف��اع ع��ن اجل�م�ه��وري��ة
االسالمية معتربين ان احلرب ضد ايران هي حرب ضد
العراق .واش��ار الزعماء اىل دعم اجلمهورية االسالمية
ل�ل�ع��راق خ�لال ح��رب��ه ض��د اجمل��ام�ي��ع االره��اب �ي��ة وداع��ش
مؤكدون ان اجلمهورية االسالمية اثبتت انها مناصرة
للشعوب املظلومة يف العامل وخاصة الشعب الفلسطيين.

إعتقال خلية إعالمية على صلة بعناصر معادية للثورة

اعلن مدعي احملاكم العامة والثورية يف مدينة رباط كريم يف ضواحي طهران عن إعتقال خلية
اعالمية مؤلفة من  3اف��راد على صلة بعناصر معادية للثورة يف مدينيت رب��اط كريم ونصري شهر
التابعتني حملافظة طهران.
وقال حجة االسالم حممد حسني قاسم بور ان هؤالء االفراد كانوا يرسلون مادة إعالمية كمقاطع
فيديو للقنوات املعادية للثورة اليت تبث من اخلارج يف سياق خططها وبراجمها الثارة السخط والتذمر
يف اوساط اجملتمع ازاء احلصول على مبالغ كانت تودع يف حساباتهم البنكية .واوضح هذا املسؤول
القضائي بان االموال اليت كان افراد اخللية يتسلمونها تأتيهم عرب تركيا واضاف ،ان التحقيقات
جارية حول تفاصيل ارتباط هؤالء االفراد بالقنوات املعادية للثورة.

إستشهاد  3من قوات الحرس
الثوري في اشتباك مع الزمر
االرهابية في بيرانشهر
أع �ل��ن ق��ائ�م�م�ق��ام ق �ض��اء ب�يران�ش�ه��ر التابع
حملافظة اذرباجيان الغربية (مشال غرب ايران)،
إن  3من ق��وات احل��رس ال�ث��وري استشهدوا يف
اشتباك مع الزمر االرهابية يف مدخل مدينة
بريانشهر من جهة مدينة سردشت .ويف حديثه
مل��راس��ل وك��ال��ة ان �ب��اء ف� ��ارس ،ق ��ال س�ي��د علي
ت��راب��ي :وقعت مساء ال�ث�لاث��اء ح��ادث��ة ارهابية
ن�ف��ذه��ا ع�ن��اص��ر م �ن��اوئ��ون ل�ل�ث��ورة وم ��ن ال��زم��ر

االره��اب �ي��ة ،يف م��دخ��ل م��دي�ن��ة ب�يران�ش�ه��ر من
جهة مدينة سردشت .وصرح :إثر هذه العملية
االره��اب �ي��ة استشهد ث�لاث��ة م��ن ق ��وات احل��رس
الثوري ،وأصيب آخر جبراح.
ك�م��ا اس�ت�ش�ه��د ض��اب��ط ب��رت�ب��ة م �ل�ازم أول
واص�ي��ب آخ��ر يف اشتباك م��ع عصابات تهريب
امل �خ��درات يف مدينة ميناب التابعة حملافظة
ه��رم��زك��ان .ويف االش �ت �ب��اك ال���ذي وق ��ع ق��رب
خمفر « شهيد جغادري» استشهد امل�لازم أول
«حجت اهلل دشتباني» واصيب امل�لازم ثاني «
صفدر ساالري» بعيارات نارية نقل على اثرها
اىل املستشفى لتلقي العالج.
وق�ب��ل حن��و شهر واح ��د استشهد اث�ن��ان من
افراد حرس احلدود البحرية يف نفس املنطقة
على يد العصابات املسلحة لتهريب املخدرات
ومت القبض على اجلناة يف وقت الحق.

م ��ن ج��ان �ب��ه وص� ��ف س �ف�ير اجل �م �ه��وري��ة االس�لام �ي��ة
االي��ران �ي��ة يف ب �غ��داد اي ��رج م�س�ج��دي خ�ل�ال ال�ل�ق��اء دور
العشائر العراقية يف تاريخ البلدين باملهم وقال ان شعبينا
واح��د وأي تهديد او هجوم على اي واح��د منهما يعترب
ضد االخر.
واع� ��رب س�ف�ير اجل �م �ه��وریة االس �ل��امیة ع��ن تقديره
ملوقف العشائر العراقية يف اعالنهم االستعداد للدفاع
عن ايران وقال حنن على اطمئنان انه كما دافعت ايران
عن العراق يف مواجهة التهديدات اليت تعرض هلا فأن
الشعب العراقي سيدافع عن الشعب االيراني.

خالل لقائه رئيس مكتب اللجنة الدولية للصليب االحمر

رئيس الهالل االحمر االيراني :الحظر االميركي أثر
على األنشطة االنسانية
اك��د رئيس مجعية اهل�لال االمح��ر االي��ران��ي علي اصغر بيوندي خ�لال لقائه الرئيس
اجلديد ملكتب اللجنة الدولية للصليب االمح��ر يف طهران رتو آدري��ان شتوكر ،على حل
املشاكل النامجة عن احلظر االمريكي وامكانية نقل املساعدات االنسانية الدولية ملنكوبي
السيول يف ايران.
ويف اللقاء اشار بيوندي اىل احلظر االمريكي الظامل واحادي اجلانب ضد ايران وقال،
انه وفقا للقوانني الدولية ال ينبغي للحظر ان يؤثر على االنشطة االنسانية واملنكوبني ولكن
يف حادثة السيول االخرية مل تتمكن مجعية اهلالل االمحر بسبب غلق حساباته من استالم
املساعدات من الدول االخرى واالحتاد الدولي للصليب االمحر واهلالل االمحر الدولي.
ونوه اىل ان مجعية اهلالل االمحر االيراني تنشط يف جماالت توزيع وانتاج االدوية واالجزة
الطبية وصنع االعضاء الصناعية لالفراد املعاقني واضاف ،انه ويف ضوء احلظر االمريكي
فاننا حباجة اىل تسهيالت خاصة لشراء املواد اخلام لالستخدامات الطبية للمرضى.
من جانبه اعرب الرئيس اجلديد ملكتب اللجنة الدولية للصليب االمحر يف طهران عن
اعتزازه بالتعاون مع مجعية اهلالل االمحر االيراني كجمعية ذات طاقات وق��درات عالية
جدا ليس على املستوى الداخلي فقط بل على الصعيد الدولي ايضا.
واش��ار شتوكر اىل تنظيم دورات تدريبية ح��ول االخطار النامجة عن االلغام من قبل
اللجنة الدولية للصليب االمحر وبدعم من مجعية اهلالل االمحر االيراني واضاف ،انه يتم
يف ايران التخطيط للكثري من املشاريع اجلديدة اليت ميكنها تقديم سبل مؤثرة يف جمال
التوعية والوقاية من االضرار اليت قد تلحق باملوطنني .وقال ،ان تنفيذ هذه االفكار واملشاريع
ميكنه ان جيعل من ايران دولة متقدمة يف جمال االنشطة االنسانية.

النائب االول لرئيس السلطة القضائية:

إقتدارنا وتأثيرنا اإلقليمي أصبح أكبر من ذي قبل

أك ��د ال�ن��ائ��ب االول ل��رئ�ي��س السلطة القضائية يف اجلمهورية
االسالمية االيرانية ،ان الشيطان االكرب (امريكا) شن حتى اآلن
هجمات كربى على قواتنا املسلحة واحلرس الثوري ،ألن هذه القوات
تصدت ومازالت تتصدى للعدوان.
وخ�لال مراسم توديع وتقديم امل�س��ؤول السابق واجل��دي��د ملساعد
رئيس السلطة القضائية يف الشؤون املالية واإلسناد والعمران ،قال
حجة االسالم واملسلمني غالم حسني حمسين اجئي :أن احدى مهام
ال�ن�ظ��ام ،تتمثل يف حتقيق ال�ع��دال��ة يف مجيع اجل��وان��ب ،وق��د م��ارس
الشيطان االكرب (أمريكا) طيلة الـ 40عاما املاضية ،هجمات كربى
ضد حماكم الثورة ،ألنه يدرك ان هذه احملاكم تتصدى لألشخاص
الفاسدين والظلمة والذين ينهبون بيت املال ،وينزل العقاب حبقهم.
مدير عام «ارنا»:

وزارة الخارجية
تقف في الخط
االمامي ملقارعة
أميركا سياسي ًا

وأض��اف :منذ بداية الثورة وحتى اآلن فإن الشيطان االكرب شن
هجمات كربى ضد قواتنا املسلحة واحلرس الثوري ،ألن هذه القوات
هي اليت تصدت ومازالت تتصدى للعدوان حتى يومنا هذا.
وأض��اف حمسين اجئي :اآلن وقد تعززت أسس النظام االسالمي،
والعدو ال ميكنه ان يقوم بأي اجراء ضدنا ،واذا قام بذلك فسيتلقى
الرد ،ولذلك فمن املتوقع ان متضي اجلمهورية االسالمية االيرانية
حنو حتقيق اهلدف االساس وهو حتقيق العدالة ،وبالطبع فإن هناك
توقع خاص يف هذا اجملال من السلطة القضائية .وأكمل :اننا اليوم
افضل م��ن ال�س�ن��وات السابقة ،وم��ن امل��ؤك��د ان اق�ت��دارن��ا وشوكتنا
وتأثرينا االقليمي واالقليمي اصبح اكرب من ذي قبل ،مشددا على
اننا نواجه ظروف حرب اقتصادية مفروضة علينا ،وسنتجاوزها ،وقد

اك��د امل��دي��ر ال�ع��ام لوكالة اجلمهورية االسالمية لالنباء «ارن ��ا» ضياء
هامشي ،بان وزارة اخلارجية تقف يف اخلط االمامي ملقارعة امريكا سياسيا،
مؤكدا ضرورة ان تبادر وسائل االعالم لدعم اخلارجية يف الظروف الراهنة.
وخ�لال استقباله للمتحدث باسم وزارة اخلارجية عباس موسوي الذي
ق��ام بزيارة اىل مقر وكالة «ارن ��ا» ،ق��ال هامشي ،ان��ه ويف ض��وء التصرحيات
االخ�ي�رة لقائد ال �ث��ورة االس�لام�ي��ة املبنية على ان�ن��ا االن يف ظ ��روف احل��رب
واملقارعة السياسية واالقتصادية واالعالمية مع امريكا  ،فان وزارة اخلارجية
والدبلوماسيني يعدون االن اح��د اه��م حم��اور وارك��ان ه��ذه املقارعة .واكد
ضرورة دعم وسائل االعالم ل��وزارة اخلارجية يف الدفاع عن املصاحل الوطنية
يف ضوء ظروف احلرب السياسية واالقتصادية واالعالمية والدعائية للبالد

بلغتين بشارات بأن احلظر اجلائر أدى اىل زيادة ثقة شبابنا وعلمائنا
وشعبنا بأنفسهم ،داع�ي��ا اىل حسن االدارة واالس �ت �ف��ادة املثلى من
االمكانات واعتماد السبل اليت تقتصر املسافات وتقلل من اإلنفاق،
وإعادة النظر يف جمموعة االعمال االدارية.

حيث يقف الدكتور ظريف يف اخلط االمامي هلذه املقارعة.واعترب مدير عام
«ارنا» ان من اهم اولويات الوكالة تطوير التعاون مع وسائل االعالم الدولية
املؤثرة واداء الدور على الصعيد العاملي ،موضحا بان الوكالة تبث اخبارها
فضال عن اللغة الفارسية بـ  8لغات عاملية حية وستضاف اليها اللغة الصينية
قريبا ايضا .من جانبه اكد املتحدث باسم اخلارجية االيرانية على العالقات
الوثيقة بني اخلارجية ووكالة «ارن��ا» وق��ال ،اننا متعاونان معا ومنضي يف
مسار واح��د وان مل تكن «ارن ��ا» بيتنا االول فهي بيتنا الثاني .واض ��اف ،ان
االجهزة التنفيذية خاصة وزارة اخلارجية لن تكون قادرة على اداء دور يذكر
من دون مواكبة وتعاون من قبل وسائل االعالم وتبيني الظروف والتطورات
للمواطنني.

اشار املساعد اخلاص لرئيس جملس الشورى
االسالمي «حسني امريعبداللهيان» اىل املتغريات
االق�ل�ي�م�ي��ة وال ��دول��ي ��ة وق � ��ال :ان س ��وري ��ا ق��ام��ت
خبطوات مهمة وجيدة يف جمال تقوية االستقرار
املستدام واحلفاظ على وحدة اراضيها .
واض ��اف خ�لال استقباله السفري ال�س��وري يف
طهران عدنان حممود ،ان اجلمهورية االسالمية
ستستمر بدعم سوريا حتى تتمكن من الوصول
اىل االستقرار والسالم املستدام هناك.
واع��ت�ب�ر ع �ب��د ال �ل �ه �ي��ان حت ��رك ��ات ال�ع�ن��اص��ر
االره��اب�ي��ة يف ادل ��ب وم�س��ان��دة ام��ري�ك��ا واس��رائ�ي��ل
هلم بانه اجراء يتعارض مع االمن واالستقرار يف
املنطقة.
ب���دوره ق ��ال س�ف�ير س��وري��ا يف ط �ه��ران «ع��دن��ان
حم � �م� ��ود» :ان امل ��وق ��ف االي� ��ران� ��ي م ��ن احل �ظ��ر
االمريكي هو دليل على قوتها واقتدارها  ،مشددا
على ض��رورة تنمية التعاون الثنائي بني دمشق
وطهران يف مواجهتهما احلرب االقتصادية.
واعرب حممود عن تقديره جلهود اجلمهورية
االسالمية يف ثبات االم��ن و االستقرار يف بالده
معتربا ان املتغريات املستمرة يف املنطقة تصب يف
مصلحة ايران .
واش��ار السفري ال�س��وري اىل احلظر االمريكي

اجلائر ضد ب�لاده واض��اف ان موقف اجلمهورية
االسالمية من ه��ذا احلظر هو دليل على قوتها
واقتدارها .واعترب توقيف ناقلة النفط االيرانية
اج��راءا اوروبيا غري متزن ما تسبب بفقدان ثقة
الكثري من دول العامل بالدول االوروبية .مؤكداً
سفري سوريا على ض��رورة تنمية التعاون الثنائي
ب�ي�ن دم �ش ��ق وط� �ه ��ران يف م��واج �ه �ت �ه �م��ا احل ��رب
االقتصادية.
*لبنان مير بظروف حساسة ومعقدة
م� ��ن ج ��ان ��ب آخ� � ��ر ،أك � ��د امل� �ب� �ع ��وث اخل� ��اص
ل�لأم��م امل�ت�ح��دة اىل لبنان ي��ان ك��وب�ي��ش ،خالل
ل�ق��ائ��ه ام ��س امل �س��اع��د اخل���اص ل��رئ�ي��س جملس
الشورى االسالمي للشؤون الدولية حسني امري
عبداللهيان ،أكد إن لبنان مير بظروف حساسة
ومعقدة معتربا ان من الصعوبة حتقيق التوازن
يف هذا البلد وان أي حترك غري مدروس ميكن ان
يزيد االوضاع سوءا.
وت� �ط ��رق امل �ب �ع��وث األمم � ��ي اىل ال�ت�ق�س�ي�م��ات
الطائفية يف لبنان مشريا اىل ان هذه التقسيمات
هلا أهمية كبرية  ،وان الدستور اللبناني يوجب
على هذه الطوائف التعاون فيما بينها  ،وبدون
ذل��ك الميكن التوصل اىل س�لام واستقرار دائم
يف لبنان.

خالل منتدى السالم العاملي

السفير االيراني لدى الصني :نلتزم باالتفاق النووي بما
يتناسب مع إلتزام أوروبا بتعهداتها
اك��د السفري االي��ران��ي يف بكني حممد كشاورز زادة ب��ان اي��ران تلتزم باالتفاق النووي
مادامت االط��راف االوروبية ملتزمة بها وستعمل ازاء االتفاق بذات االسلوب والقدر الذي
تعمل به االطراف االخرى.
ويف كلمته خالل منتدى السالم العاملي الثامن املنعقد يف العاصمة الصينية بكني قال
السفري كشاورز زادة بان ايران ورغم خروج امريكا من االتفاق النووي فقد ابدت الكثري من
ضبط النفس لفرتة عام كامل.
واوض��ح بان االط��راف االخ��رى يف االتفاق النووي مل تتمكن من تنفيذ تعهداتها بصورة
كاملة واض��اف ،انه يف هذا السياق مت جتاهل مصاحل اي��ران االقتصادية واصبحت حتت
ضغوط اجراءات احلظر االمريكية القاسية ومل يبق سبيل امامها سوى العبور من بعض
القيود.
واعترب السفري االيراني نهج التفرد من قبل احلكومة والرئيس االمريكي عنصرا خمربا
للجهود اجلماعية الرامية اىل منع االنتشار النووي ،الفتا اىل نقض وخرق امريكا للعهود
على الصعيد الدولي ومنها اخلروج من االتفاق النووي مع ايران ومعاهدة احلد من الصواريخ
الباليستية ومعاهدة حظر الصواريخ النووية متوسط املدى املعروفة باسم «آي ان اف”.
ودع��ا اجملتمع العاملي لبذل جهود مضاعفة للسيطرة على وت�يرة التسلح وق��ال ،رغم ان
سياسات السيطرة على التسلح خ�لال نصف القرن املاضي كانت ناجحة يف الكثري من
احلاالت ومت اختاذ خطوات يف سياق التنمية العلمية والتقنية ولكن من جانب اخر ادت اىل
انتاج املزيد من االسلحة االكثر تطورا وبالتالي زيادة قتل االف��راد لذا فانه على اجملتمع
العاملي بذل جهود مضاعفة للسيطرة على التسلح.
واكد السفري االيراني انه ويف موضوع دبلوماسية نزع االسلحة والسيطرة على التسلح
جيب ان يكون املعيار مفاهيم التعددية والدبلوماسية املبنية على قاعدة «اجلميع رابح» كما
ان التكنولوجيا جيب ان تتطابق مع هذه السياسات وان يتم التخلي عن نهج التفرد واملعايري
املزدوجة وال يسمح هلا خبلق التحدي امام اجلهود االمنية اجلماعية.
واكد كشاورز زادة بان ايران بصفتها عضوا يف اجملتمع الدولي تعتقد بان وجود االسلحة
النووية يشكل تهديدا للمجتمعات البشرية يف كل احناء العامل واضاف ،ان احملو التام هلذه
االسلحة ضمان لالمن يف العامل.
وصرح بان موقف ايران هو اخالء منطقة الشرق االوسط من االسلحة النووية واضاف ،ان
ايران بصفتها العبا مهما يف املنطقة تدعم تنفيذ القرار  1995حول حظر انتاج االسلحة
النووية يف منطقة الشرق االوسط وبرنامج العمل للعام  2010يف املنطقة.
وصرح السفري االيراني يف ختام كلمته بان املضي بربامج السيطرة على التسلح وحفظ
هذا النظام حباجة اىل جهود مجاعية وهو بطبيعة احلال امر صعب للغاية يبقى كتحد
قائم امام اجملتمع البشري.

