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مؤكدة أن لتلك الفعاليات تأثير ًا كبير ًا على املقاومة والجهاد ضد االحتالل الصهيوني

كريمة اإلمام الخميني«رض» :يجب أن ال نتجاهل دور املسيرات
الداعمة للقضية الفلسطينية

y

أي خالف يحدث بين الدول اإلسالمية
تنعكس نتائجه السلبية على القضية

المركزية لألمة

دع��ت الس��يدة زه��راء مصطفوي كريمة اإلم��ام الخميني
(قده) ورئيس��ة جمعية الدفاع عن الش��عب الفلس��طيني ش��عوب

األم��ة اإلس�لامية ال��ى عدم اس��تصغار أهمي��ة التظاه��رات التي
تنظم بمناسبة اليوم العالمي للقدس ودورها في رفع معنويات
المقاومة والجهاد ضد االحتالل اإلسرائيلي.
وقال��ت الس��يدة زه��راء مصطف��وي ،ف��ي كلم��ة ألقته��ا
بمناس��بة احتفال الس��فارة اإليرانية في تون��س باليوم العالمي
للق��دس ،يج��ب أن ال نتجاه��ل دور المس��يرات والفعالي��ات
اإلعالمي��ة والثقافي��ة الداعمة للقضية الفلس��طينية ،مؤكدة

أن لتلك الفعاليات تأثيرا كبيرا على المقاومة والجهاد ضد
االحتالل اإلس��رائيلي .وأوضحت الس��يدة زه��راء مصطفوي أن
ي��وم الق��دس العالم��ي هو يوم تنظي��م تظاهرة ذات ص��وت واحد
إليص��ال مظلومي��ة الش��عب الفلس��طيني وإع�لان الدع��م ع��ن
فلسطين ،مؤكدة أن تلك المسيرات لها دور كبير في إحياء
القضي��ة الفلس��طينية م��ن جهة وب��ث روح المقاوم��ة في نفوس
أبناء الشعب الفلسطيني من جهة أخرى.
ودع��ت الس��يدة زه��راء مصطف��وي األم��ة اإلس�لامية ال��ى
مقاطع��ة الش��ركات اإلس��رائيلية ،موضح��ة أن هن��اك العدي��د
م��ن الش��ركات االقتصادي��ة ف��ي العال��م تعم��ل في مج��ال دعم
االقتصاد اإلس��رائيلي ،والتعامل معها وش��راء منتوجاتها يعني
دعم االقتصاد اإلسرائيلي.
وأك��دت الس��يدة زهراء مصطف��وي أن الدفاع عن القدس،
ف��ي الظ��روف الراهن��ة ،ه��و واجب إنس��اني وإس�لامي ،داعية الى
ض��رورة متابع��ة آخ��ر التط��ورات عل��ى الس��احة الفلس��طينية
بشكل يومي .كما دعت الى اتخاذ موقف من تلك التطورات،
معتبرة أن مواقف الش��عوب تدفع القادة والحكومات الى اتخاذ
مواقف مواكبة لمواقف الش��عوب .هذا وأش��ارت الس��يدة زهراء
مصطف��وي ال��ى أن اهتم��ام اإلم��ام الخمين��ي (ق��ده) بالقضي��ة
الفلس��طينية يدخل في إطار دعوته إلرس��اء دعائم الوحدة بين
الشعوب والدول اإلسالمية ،وأن اإلمام كان يؤكد ضرورة دعم
القضية الفلسطينية ،وجعلها على سلم أولوياته ،وكان يدعو
الدول والش��عوب اإلس�لامية للوحدة وتوظي��ف كافة الطاقات
واإلمكانيات من أجل محاربة العدو الصهيوني.
في هذا السياق نبهت السيدة زهراء مصطفوي الى أن أي
خالف عرقي أو طائفي أو سياسي يحدث بين الدول اإلسالمية
تنعك��س نتائج��ه الس��لبية على القضي��ة المركزي��ة لألمة؛ أي
القضي��ة الفلس��طينية .ألن الخالف��ات بي��ن ال��دول اإلس�لامية
تؤدي الى استنزاف طاقات األمة ،كما تؤدي الى حرف األنظار
عن العدو الرئيسي لألمة وهو العدو الصهيوني.
واك��دت الس��يدة زه��راء مصطف��وي ،إن��ه ال ش��ك ف��ي
أن انتص��ار الث��ورة اإلس�لامية بقي��ادة اإلم��ام الخمين��ي ،ودع��م
اإلم��ام الخمين��ي المتواص��ل للقضي��ة الفلس��طينية والش��عب

الفلس��طيني أدى الى توس��ع واس��تمرار كفاح هذا الشعب ضد
الصهاينة المحتلين ،معتبرة أن االنتفاضتين األولى والثانية،
ومسيرة العودة التي تشهدها اآلن األراضي الفلسطينية ما هي
إال نتيج��ة م��ن نتائج هذا الدعم المتواصل ،وهي أحداث َغ ّي َرت
موازين القوى والصراع في فلسطين.
كم��ا ت��رى الس��يدة زه��راء مصطف��وي أن انتص��ار الث��ورة
اإلس�لامية ف��ي إي��ران كان ل��ه تاثير ف��ي المقاومة اإلس�لامية
في جنوب لبنان ،وكذلك في ظهور بعض حركات المقاومة
اإلس�لامية الت��ي اس��تطاعت أن تكب��د إس��رائيل خس��ائر فادح��ة
وتجبره على التراجع واالستسالم.
وتطرقت السيدة زهراء مصطفوي ألهم الركائز الفكرية
لإلم��ام الخمين��ي (ق��ده) بوصف��ه قائ��دا اجتماعي��ا ،موضح��ة
أن اإلم��ام الخمين��ي كان ي��رى أن الش��عب ه��و مح��ور التحرك
االجتماع��ي وأن الش��عب ه��و ال��ذي يح��دد مصي��ر األح��داث
السياس��ية واالجتماعي��ة ،مش��يرة الى كالم اإلم��ام في العديد
م��ن خطابات��ه الى النخبة ال��ى الذين يقفون في طليعة الكفاح
والجه��اد والقي��ادة :لوال جهود الش��عب لكنتم اآلن في الظلمات
وتح��ت التعذي��ب .كم��ا أش��ارت الس��يدة زهراء مصطف��وي الى
زه��د اإلم��ام في نس��ب أي انتص��ارات له ،وحرصه على أن تنس��ب
للش��عب ،إذ كان يقول إن أبناء الش��عب هم أولياء نعمتنا ،ولم
يحدث أن نس��ب انتصار الثورة اإلس�لامية الى نفس��ه أو الى فئة
محددة غير أبناء الشعب بشكل عام.
وتطرقت الس��يدة زهراء مصطفوي الى مكانة وحدة األمة
اإلس�لامية ف��ي فكر اإلم��ام الخميني (قده) ،موضح��ة أن وحدة
األمة اإلسالمية بالنسبة الى اإلمام كانت تعني أن كافة أبناء
األم��ة وال��دول اإلس�لامية يج��ب أن يرجح��وا المصال��ح العامة
لألم��ة على مصالحه��م الفردية ،مؤكدة أن اإلمام كان يع َتبر
الوحدة اإلس�لامية معتقدا دينياً إضافة الى كونه طاقة وأداة
سياسية واجتماعية يمكن من خاللها تحقيق مصالح األمة.
ه��ذا وختم��ت الس��يدة زه��راء مصطف��وي كلمته��ا بأملها أن
يتحقق وعد قائد الثورة اإلس�لامية االمام الس��يد الخامنئي الذي
قال :إن القدس هي عاصمة فلسطين األبدية ،وقدر اهلل أن فلسطين
سوف تتحرر ،وأن أمريكا وأذنابها ال يمكنهم أن يغيروا قدر اهلل.

مستشار قائد الثورة :حكام السعودية الحاليون أكثر خيانة من أسالفهم لفلسطني واالسالم

الناطق باسم الحرس
الثوري :إنتصار الثورة
االسالمية أحبط
االستراتيجيةالصهيونية
اعل��ن الناط��ق باس��م ح��رس الث��ورة
االس�لامية العمي��د رمض��ان ش��ريف ان انتص��ار
الث��ورة االس�لامية أحب��ط االس��تراتيجية
الصهيوني��ة ومخططه��ا الرام��ي ال��ى طم��س
قضية فلسطين .
وق��ال ش��ريف ان تيار المقاوم��ة ودعم مبدأ
تحري��ر الق��دس الش��ريف عق��ب انتص��ار الثورة
االس�لامية ش��هد مس��ارا تصاعدي��ا واض��اف
ان الصهاين��ة قب��ل انتص��ار الث��ورة م��ا كان��وا
يرض��ون باقل م��ن الهيمنة على جغرافيا الدول
االس�لامية وان اول عل��م للكي��ان الصهيون��ي
الغاص��ب كان يتضم��ن عناص��ر ترم��ز ال��ى
دولته��م م��ن الني��ل ال��ى الف��رات ما يكش��ف عن
نواياهم الحقيقية الشيطانية .
واوض��ح ان الكيان الصهيوني كان يحاول
دوم��ا ف��ي ظ��ل ه��ذه الظ��روف ال��ى االيح��اء بان
قضي��ة فلس��طين ه��ي قضي��ة الع��رب فحس��ب
وبم��وازاة ذل��ك كان يح��اول توظي��ف االجواء
االعالمي��ة اليج��اد الخالف��ات عب��ر تقديم كل
مرة أحد الحكام العرب كقائد للعالم العربي.
واش��ار ش��ريف ال��ى ان فتن��ة داع��ش ه��ي
مخط��ط اخر لنقل النزاع��ات من حدود الكيان
الصهيون��ي ال��ى داخ��ل ال��دول العربي��ة ولك��ن
مخططهم هذا باء بالفشل بحكمة قائد الثورة
االسالمية وكان النصر النهائي لصالح سوريا
حكومة وشعبا .
ولف��ت ال��ى تدمير البن��ى التحتي��ة للعراق
وس��وريا وق��ال ان ه��ذه الح��رب الت��ي اندلع��ت
بتموي��ل آل س��عود وادت ال��ى تش��ريد ولج��وء
االالف م��ن المس��لمين ال��ى دول اوروب��ا كان��ت
ته��دف ال��ى تقس��يم الش��رق االوس��ط وارت��كاب
المج��ازر بح��ق االم��ة االس�لامية وص��وال ال��ى
ضمان امن الكيان الصهيوني .
واك��د ش��ريف ان االوض��اع والتط��ورات
االقليمية اليوم قد تغيرت عما كانت عليه في
السابق وفي هذا السياق ايضا اخذ يوم القدس
العالمي طابعا وبعدا جديدا .

ن �دّد مستش��ار قائ��د الث��ورة الل��واء يحي��ى
صف��وي بخيان��ات ح��كام الس��عودية ،واصف��ا
خيان��ات الح��كام الحاليي��ن بأنه��ا االش��د عل��ى
القضي��ة الفلس��طينية واالس�لام من��ذ تأس��يس
نظامه��م عل��ى ي��د البريطانيي��ن قب��ل نح��و 87
عاما.
واش��ار صف��وي ،ف��ي كلم��ة القاه��ا ف��ي
مدين��ة كرمان بمناس��بة يوم الق��دس العالمي،
ال��ى االس��تراتيجية الرئيس��ية النق��اذ الق��دس
الش��ريف ،موضح��ا ان ح��ق الع��ودة ووح��دة
المس��لمين واس��تمرار الجه��اد المس��لح يع��د
االستراتيجية الوحيدة النقاذ القدس الشريف
وارض فلسطين برمتها.
ولف��ت ال��ى تقدي��م نم��وذج لتضام��ن ودع��م
الش��عب االيراني العظيم لش��قيقه الفلسطيني
المظل��وم به��ذا الي��وم ،معتب��را ان نتائ��ج
مس��يرات ي��وم الق��دس العالم��ي الكب��رى تظه��ر

تداعي��ات الهزائ��م التي يمنى به��ا االميركيون
والصهاينة بش��كل اعم��ق كل عام وهو ما يدلل
عل��ى مؤش��رات االنتص��ار النهائي ف��ي المنطقة
بفضل اهلل تعالى.
ون��وه ال��ى ان ال��رد الح��ازم لكتائ��ب القس��ام
والقص��ف الصاروخ��ي لقواع��د ومواض��ع
الصهاين��ة خ�لال االس��بوع الماض��ي دل��ل عل��ى
ان االراض��ي المحتل��ة باتت غير آمنة للصهاينة
وان اح�لام صن��ع االمن للمهاجري��ن االوروبيين
اليه��ود وغيره��م م��ن غاصب��ي القدس الش��ريف
باتت اوهاما جوفاء.
واش��ار صف��وي ال��ى خيان��ات بع��ض ق��ادة
البل��دان العربي��ة ازاء القضي��ة الفلس��طينية،
موضح��ا ان تكات��ف ح��كام الس��عودية الج��دد
م��ع الصهاين��ة به��ذه القضي��ة ق��د كش��ف عن��ه
الصهاين��ة حي��ث التق��ى ول��ي العه��د الس��عودي
محمد بن س��لمان بممثلي المنظمات اليهودية

مؤكد ًا بأن شعوب العالم لن تنسى أبدا الحق التاريخي واملشروع للشعب الفلسطيني

رئيس مكتب رعاية املصالح االيرانية بالقاهرة :الكيان الصهيوني ليس حليفا صادقا ألي بلد إسالمي
أك��د رئي��س مكت��ب رعاي��ة المصال��ح االيراني��ة ف��ي مص��ر ،أن الكي��ان
الصهيون��ي لي��س حليف��ا حقيقي��ا وصادق��ا ألي بل��د ف��ي العالمي��ن العرب��ي
واالس�لامي ،وفيما اذا انتهى من قضية فلس��طين ،فإنه س��يتطاول ايضا على
الدول والشعوب العربية واالسالمية.
وخ�لال مأدب��ة إفط��ار أقيم��ت بمناس��بة ي��وم الق��دس العالم��ي ،ش��ارك
فيه��ا عدد كبير من الش��خصيات السياس��ية والديني��ة والعلمية واالعالمية
فض�لا ع��ن جم��ع م��ن س��فراء ودبلوماس��يي ال��دول االس�لامية واالجنبي��ة
المقيمي��ن بالقاه��رة ،اعتب��ر ناص��ر كنعاني مب��ادرة االم��ام الخميني (رض)
بتس��مية الجمع��ة االخي��رة م��ن ش��هر رمض��ان المب��ارك يوم��ا للق��دس ،بأنه��ا
ش��كلت خارطة طريق أمام الش��عب الفلس��طيني والش��عوب المس��لمة وجميع
االح��رار ف��ي العال��م ،من اجل وضع القضية الفلس��طينية ف��ي مقدمة قضايا
العال��م االس�لامي ولئ�لا يتم نس��يان تحرير هذه االرض المقدس��ة من براثن
المحتلين أبدا.
وأض��اف كنعان��ي :ان ي��وم الق��دس العالم��ي ،والتجمع��ات العالمي��ة في
ه��ذا الي��وم ،تتضم��ن رس��الة هام��ة وقاطع��ة م��ن قب��ل ش��عوب العال��م وخاصة
الش��عوب المس��لمة ،بأنها لن تنس��ى أبدا الحق التاريخي والمش��روع للش��عب
الفلس��طيني في تحرير ارضه وتش��كل دولة فلس��طين المس��تقلة وعاصمتها
الق��دس ف��ي كنف التعايش الس��لمي بين اتباع جميع األديان الس��ماوية في
هذه االرض المقدسة.
وف��ي جان��ب آخ��ر م��ن كلمت��ه ،ق��ال كنعاني :ال ش��ك ان نقل الس��فارة
االميركي��ة ال��ى الق��دس ،والجهود التي تبذلها واش��نطن إلضفاء الش��رعية
عل��ى الكي��ان الصهيوني اللقي��ط في إطار «صفقة الق��رن» ،يعتبر من أخطر

االجراءات ضد القدس اولى القبلتين.
وتابع :ان االعتراف بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني ،يتعارض تماما
مع قرارات الجمعية العامة وكذلك مجلس االمن الدولي وقرارات االتحاد
االوروبي فضال عن قرارات منظمة التعاون.
وأكم��ل :ال يوج��د ش��عب عل��ى م��ر التاري��خ ،واج��ه هك��ذا آالم وممارس��ات
جائ��رة ..نع��م انه��ا حقيق��ة مري��رة ومؤلم��ة ،لكنه��ا ليس��ت كل الحقيق��ة ،ألن
المش��روع الصهيون��ي ،اكب��ر م��ن الهيمن��ة عل��ى ارض فلس��طين ..انه��ا مش��روع
معق��د للس��يطرة السياس��ية واالمني��ة واالقتصادي��ة والثقافي��ة والعس��كرية
االس��رائيلية الش��املة عل��ى جمي��ع ال��دول االس�لامية ..وه��ذا االمر ال��ذي اواله
االمام الخميني (رض) وقائد الثورة االسالمية االهتمام الخاص ،وحذروا منه.
ولفت رئيس مكتب رعاية المصالح االيرانية في مصر الى ان الصراعات
بي��ن الس��نة والش��يعة ه��ي فتنة صهيونية إلضع��اف العالم االس�لامي وتوفير
هامش آمن للكيان الصهيوني ..كما ان التخويف من ايران واستعداء ايران
لدى العرب والش��عوب االس�لامية ،مؤامرة خطيرة إليجاد الش��قاق في االمة
االسالمية واستبدال مكان الصديق والعدو.
وأردف ناصر كنعاني ان الكيان الصهيوني ليس حليفا حقيقيا وصادقا
ألي من الدول العربية واالسالمية ،وفيما اذا انتهى من القضية الفلسطينية
فسيتطاول بالتدريج على سائر الدول والشعوب العربية واالسالمية ،مشددا
عل��ى ان الجمهوري��ة االس�لامية االيرانية تمد ي��د الصداقة الى جميع الدول
العربي��ة واالس�لامية وخاص��ة جمهوري��ة مص��ر العربي��ة باعتباره��ا م��ن اه��م
الدول العربية واالسالمية ومن أكثرها تأثيرا ،وترى ان هذه الصداقة تصب
في مصلحة جميع دول المنطقة وشعوبها.

خالل حفل إفطار أقامته السفارة اإليرانية ببيروت

فتح علي :الهجمات الشرسة على ايران هي الحتضانها القضية الفلسطينية واملقاومة
ش��دد س��فير الجمهوري��ة اإلس�لامية اإليرانية في
لبن��ان محم��د فت��ح عل��ي ،عل��ى أن ي��وم القدس ه��و يوم
تقري��ر مصي��ر الش��عوب المس��تضعفة الت��ي تعان��ي من
هيمن��ة الجباب��رة المس��تكبرين وف��ي طليعتها الش��عب
الفلس��طيني ال��ذي يعان��ي ظل��م االحت�لال الصهيون��ي
وعنصريته.
واض��اف إن��ه كلم��ا اقتربن��ا م��ن طري��ق تحري��ر
فلس��طين كلم��ا ازدادت المؤام��رات وحيك��ت الفت��ن

حيث لم تعد القضية الفلس��طينية في اولويات
السعودية بل ادرجت ايران على صدر اولوياتها.
ولف��ت الى الممارس��ات الخطيرة الميركا
ف��ي دع��م الصهاين��ة المحتلي��ن ،موضح��ا ان
اس��تالم زم��ام االم��ور م��ن قب��ل رئي��س صهيون��ي
تمام��ا ف��ي ه��ذا البل��د وتبعيت��ه للوبي��ات
الصهيوني��ة ودع��م االقلي��ة اليهودي��ة لحمالت��ه
االنتخابي��ة ادى تقدي��م الدع��م الكام��ل
للصهاين��ة وزي��ادة التهدي��دات ض��د الجمهوري��ة
االس�لامية االيراني��ة والضغ��وط عل��ى جبه��ة
المقاوم��ة الس��يما ف��ي س��وريا وفلس��طين
ولبن��ان والتدخ��ل في الش��ؤون الداخلية للعراق
الس��يما ف��ي االنتخاب��ات االخي��رة تدل��ل عل��ى
تبعي��ة الحكوم��ة االميركي��ة للصهاين��ة والتي
منه��ا خطوته��ا االخي��رة بنق��ل س��فارتها من تل
ابي��ب ال��ى الق��دس الش��ريف واعالنه��ا عاصم��ة
للكيان المحتل.

بي��ن أبن��اء األمة الواح��دة لحرفها وصرفه��ا عن عدوها
األساس��ي الذي يتربص بها لتنش��غل بنفسها عما يُراد
لها من ذل واستعباد تفرضه إرادة االستكبار األميركي
الصهيوني.
جاء ذلك في كلمة له خالل حفل إفطار أقامته
الس��فارة اإليرانية ببيروت لمناس��بة ي��وم القدس ،وح ّيا
فتح علي الجهاد البطولي للش��عب الفلس��طيني الذي
يتحمل ما يتحمل من الظلم واالعتداءات واالعتقاالت

وانته��اك حق��وق اإلنس��ان .معتب��راً أن كل خط��وة م��ن
خط��وات المتظاهرين المنتفضين وجهادهم س��تخلد
ف��ي التاري��خ؛ لجه��اد ش��عب ح � ّر أب� ّ�ي يواج��ه االحت�لال
الصهيون��ي ف��ي ظ��روف صعبة وفي ظ��ل انحياز وصمت
المجتم��ع الدول��ي ومنظمات حقوق اإلنس��ان عن كل
جرائ��م الع��دو وانتهاكات��ه .مش��دداً عل��ى أن قضي��ة
فلس��طين ه��ي قضي��ة كل الموحدي��ن والمؤمني��ن
واألح��رار ف��ي ه��ذا العال��م؛ وه��ي بالنس��بة للجمهوري��ة
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مساعدة رئيس
الجمهورية :طهران
ال يمكنها الصبر الى
ما ال نهاية لنيل تأييد
االتفاق النووي
قالت مس��اعدة رئيس الجمهورية في
ش��ؤون المرأة واالس��رة معصومة ابتكار ان
طهران ال تستطيع الصبر الى ما ال نهاية
لنيل تأييد االتفاق النووي .
وقال��ت ابتکار ،في تصريح صحفي
ف��ي فيلني��وس ،ان طه��ران عل��ى اس��تعداد
لزي��ادة نش��اطات تخصي��ب اليورانيوم وان
التمهي��دات به��ذا الش��أن جاري��ة ف��ي اطار
االتفاق النووي.
واضاف��ت ،ان اي��ران تدع��و ال��دول
االوروبي��ة وروس��يا والصي��ن ال��ى العم��ل
على تأييد هذا االتفاق باس��رع وقت النها
ال تس��تطيع الصب��ر ال��ى االب��د وه��و م��ن
حقوقها البديهية.
وتابع��ت :ان اي��ران ملتزمة بتعهداتها
وق��د بذلت قصارى جهودها وأبدت حس��ن
نواياها في منطقة مضطربة للغاية.
ووصفت ابتكار الحفاظ على االتفاق
الن��ووي بان��ه يكتس��ب االهمي��ة النه ليس
اتفاق��ا نووي��ا فحس��ب ب��ل يع��د اتفاق��ا في
مجال حظر االنتشار النووي.
ونوه��ت ال��ى ان االتف��اق الن��ووي بانه
ليس مهما على صعيد السالم واالمن في
المنطقة بل على الصعيد العالمي ايضا.
ودع��ت االتح��اد االوروب��ي ال��ى اتخ��اذ
خط��وات اش��د حزم��ا ف��ي مواجه��ة اي��ة
تصرف��ات احادي��ة الجان��ب تعرقل الس�لام
واالس��تقرار وتبع��ث عل��ى س��لب الثق��ة
بين البلدان.

خالل لقاء رئيس الوزراء األرميني والسفير االيراني

طهران وايروان تؤكدان على تعزيز العالقات الثنائية

اك��د الس��فير االيران��ي ف��ي يريف��ان كاظ��م س��جادي ورئي��س وزراء ارميني��ا نيكول باش��ينيان
ض��رورة متابع��ة وتنفي��ذ التفاهم��ات الت��ي ت��م التوصل اليه��ا في اط��ار اللجنة المش��تركة للتعاون
االقتصادي بين البلدين.
واش��ار رئي��س ال��وزراء االرميني خالل اللقاء الى العالق��ات الوثيقة والودية بين ايران وارمينيا،
مؤك��دا الق��ول ان��ه ال ينبغ��ي االكتف��اء بالمس��توى الراه��ن للعالق��ات بي��ن البلدي��ن .كم��ا اكد
باش��ينيان عل��ى ض��رورة مواصلة الجهود لتطوير التعاون على اس��اس المصال��ح المتبادلة وقال ،ان
ايران وارمينيا ستبقيان الى جانب بعضهما بعضا بناء على االواصر العريقة والمصالح الوطنية.
م��ن جانب��ه اعل��ن الس��فير االيراني اس��تعداد ايران لتنفيذ المش��اريع المش��تركة على اس��اس
المصالح المتبادلة وكذلك المساعدة بتطوير العالقات االقتصادية بين البلدين.
ورح��ب بزي��ادة حج��م التبادل التجاري بين البلدين واضاف ،ان القب��ول بانضمام ايران التحاد
اوراس��يا وكذلك انش��اء منطقة اقتصادية حرة في منطقة مغري يمكنه ان يؤدي دورا كبيرا في
تنمي��ة التب��ادل التج��اري بين ارميني��ا وايران ودول المنطقة .وتباحث الجانبان خالل اللقاء بش��أن
بعض القضايا المطروحة في جدول اعمال البلدين.

ضبط مخدرات واعتقال سبعة
مهربني جنوب شرقي البالد
اعل��ن قائ��د ق��وى االم��ن الداخل��ي ف��ي
محافظ��ة سيس��تان وبلوجس��تان (جن��وب ش��رق
ايران) العميد محمد قنبري ضبط  5اطنان من
المخدرات واعتقال  7مهربين في المحافظة.
وقال العميد قنبري انه تم خالل العمليات
الت��ي قام��ت به��ا وح��دات ق��وى االم��ن الداخل��ي
ضب��ط  5اطن��ان م��ن المخ��درات واعتق��ال 7
مهربي��ن .واض��اف ،ان��ه ت��م كذل��ك ف��ي ه��ذه
العملي��ات ضب��ط بندقيت��ي كالش��نكوف م��ع

كمي��ات ملحوظ��ة م��ن االعت��دة وس��يارتي
الندكروز.
كم��ا استهش��د اح��د اف��راد ق��وي االم��ن
الداخلي و اصيب اخر اثر اشتباكات وقعت مع
مهربي المخدرات في مدينة جيرفت بمحافظة
كرم��ان .واوض��ح رئي��س المجل��س البل��دي
لجيرف��ت احمد اميني روش إنه تم ضبط اكثر
م��ن  500كيلوغرام من االفيون و س��يارة خالل
هذه االشتباكات.
م��ن جانب��ه اعل��ن المدعي العام ف��ي مدينة
جيرف��ت حس��ين س�لامي عن اعتق��ال اثنين من
االش��رار الضالعين في استشهاد فردين سنجري
و اصابة بهزاد بور بعد اقل من س��ت س��اعات من
ارتكاب هذه الجريمة.
اإلس�لامية اإليراني��ة أم��ر بني��وي أساس��ي ناش��ئ م��ن
االعتقاد اإلسالمي والقيم اإلنسانية.
وجدّد فتح علي التأكيد على أننا في الجمهورية
اإلس�لامية اإليراني��ة وفي ظل القي��ادة الحكيمة للولي
القائ��د اإلم��ام الخامنئ��ي دام ظل��ه الش��ريف وحكوم��ة
الرئي��س الدكتور حس��ن روحاني ،ندع��م هذه القضية
ألنه��ا قضي��ة مبدئي��ة وعقائدي��ة ينبغي متابعته��ا؛ وما
الهجمات الشرسة التي تشهدها الجمهورية اإلسالمية
ومحاربته��ا إال الحتضانه��ا القضي��ة الفلس��طينية
وجميع حركات المقاومة ضد العدو الصهيوني والتي
س��تبقى داعم��ة له��ا لترس��يخ نه��ج المقاوم��ة وتحقي��ق
االنتصار وتحرير فلس��طين؛ كل فلس��طين؛ من النهر
الى البحر من براثن االحتالل الصهيوني.

