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مصرع  13شخصا إثر اصطدام شاحنة وقود بحافلة
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جهانغيري :تسريع عملية إرسال المساعدات

اإلغاثية والمتابعة الفورية لوضع المتضررين

قدم رئيس الجمهورية االسالمية االيرانية ،يوم األربعاء ،التعازي
ال��ى أس��ر ضحاي��ا حادثة س��نندج وأعرب عن مواس��اته له��م ،وأوعز الى
مس��ؤولي محافظ��ة كردس��تان بب��ذل اهتم��ام خ��اص به��ذه األس��ر
لتسكين آالمهم.
وف��ي بي��ان له  ،أعرب الش��يخ حس��ن روحاني عن مواس��اته وتعازيه
ألس��ر ضحايا الحادث المؤس��ف في محطة ركاب سنندج ،وطلب من
مس��ؤولي المحافظ��ة وخاص��ة المحافظ باعتباره ممث��ل الحكومة ان
يب��ادروا لدراس��ة أس��باب وق��وع ه��ذه الحادثة بدق��ة ،وان يبذل��وا جهودا
واهتماما خاصا للعناية بأسر الضحايا وتسكين آالمهم.
بدوره أعرب النائب األول لرئيس الجمهورية إسحاق جهانغيري،
ف��ي رس��الة بعثه��ا ع��ن مواس��اته بوف��اة وإصاب��ة ع��دد م��ن المواطني��ن
اإليرانيين في حادث السير المرير إلصطدام صهريج وقود مع حافلة
ركاب في مدينة سنندج (مركز محافظة كردستان بغرب البالد).
وج��اء ف��ي جان��ب م��ن رس��الة جهانغي��ري ،تلقين��ا ببال��غ الح��زن
واالس��ى نب��أ الح��ادث المرير والمأس��اوي إلصطدام صهري��ج وقود مع
حافلة ركاب في مدينة سنندج والذي أدى لألسف الشديد الى مقتل
وإصابة عدد من مواطنينا األعزاء.
وأع��رب جهانغي��ري ع��ن خال��ص مواس��اته وتعازيه لألس��ر الثكلى
والش��عب اإليراني بأس��ره ال س��يما أهالي محافظة كردس��تان الكرام
وأبن��اء مدين��ة س��نندج عل��ى وج��ه الخص��وص س��ائال الب��اري تعال��ى
الش��فاء العاج��ل للجرح��ى والرحم��ة والغف��ران للضحاي��ا والصب��ر
والسلوان وجزيل األجر ألسرهم الثكلى وذويهم.

كما طالب جهانغيري في رسالته المسؤولين المعنيين ال سيما
محافظ كردس��تان التس��ريع في عملية إرسال المس��اعدات اإلغاثية
والمتابع��ة الفوري��ة لوض��ع المتضرري��ن ف��ي ه��ذا الح��ادث والدراس��ة
الدقيق��ة ألس��باب وق��وع الح��ادث واالعالن ع��ن نتيج��ة التحقيق على
وج��ه الس��رعة .ه��ذا و لق��ي  13ش��خصا مصرعهم مس��اء الثالث��اء اثر
اصط��دام ش��احنة وق��ود بحافل��ة لنق��ل ال��ركاب ف��ي مدين��ة س��نندج
مركز محافظة كردستان غرب ايران.
وكانت ش��احنة الوقود س��ائرة في اتوستراد «الدكتور حسيني»
ف��ي مدين��ة س��نندج حي��ث اصطدم��ت ام��ام محط��ة الس��يارات بحافلة
لنق��ل ال��ركاب م��ا ادى الى ح��دوث انفجار واحت��راق الحافلة ومصرع
العديد من ركابها وجرح اخرين .واعلنت ادارة محافظة كرمانش��اه
الحداد العام في المحافظة لمدة  3ايام اثر وقوع هذا الحادث االليم.
من ناحيتها اعلنت المتحدثة باس��م الشركة الوطنية االيرانية
لتوزي��ع المش��تقات النفطي��ة فاطمة كاهي ،بان ش��احنة الوقود التي
ادت الى وقوع حادث االصطدام المروع في مدينة سنندج في محافظة
كردس��تان غ��رب ايران ،كان��ت تحمل المازوت من الع��راق الى ميناء
االم��ام جنوب اي��ران .وقالت كاهي في تصريح ادلت به لوكالة انباء
«ف��ارس» ان��ه بع��د التحقيق��ات الت��ي اجري��ت تبي��ن ان الش��احنة ه��ي
ش��احنة ترانزي��ت وكان��ت تحمل المازوت من الع��راق في طريقها الى
الميناء حينما وقع الحادث في مدينة سنندج.
واضاف��ت ،ان الش��احنة تابعة للقطاع الخاص وال تعود للش��ركة
الوطنية لتوزيع المشتقات النفطية.
وكانت الشركة الوطنية لتوزيع المشتقات النفطية قد اعلنت
قبل ذلك بان الش��احنة كانت تحمل النفط من العراق الى مصفى
كرمانش��اه (غ��رب) ال��ى ان متابع��ات وكال��ة «ف��ارس» اظه��رت بانه��ا
كانت تحمل المازوت وان مقصدها هو ميناء االمام (جنوب).

خالل لقائه النائب األول لرئيس الجمهورية

مستقب ًال محافظ بوشهر

آية الله مظاهري :األعداء
يحاولون إثارة الخالفات
بني املسؤولني

هاشمي :أرنا تضطلع بدور كبير في تعزيز روح االمل
وحيوية البالد

اكد المدير العام لوكالة الجمهورية االس�لامية لالنباء (ارنا) ،س��يد ضياء هاشمي ،على دور
ارنا في تعزيز روح االمل واالعتداد بالقدرات الذاتية لدى الشعب االيراني وضمان حيوية المجتمع؛
وذلك من خالل نشر االخبار الصحيحة والحقيقية والتعريف بالخدمات واالنجازات التي حققتها
الحكومة والجمهورية االسالمية االيرانية.
واش��ار هاش��مي خالل اللقاء مع محافظ بوشهر (جنوب) عبد الكريم غراوند في مقر الوكالة
بطه��ران ،ال��ى االمكان��ات والطاق��ات الكبي��رة الت��ي تتمت��ع به��ا وكال��ة ارن��ا ف��ي مختل��ف المجاالت
والنتاج��ات االعالمي��ة والخبري��ة .ولف��ت ال��ى ان وكالة الجمهورية االس�لامية لالنب��اء هي وكالة
تابعة لنظام الجمهورية االس�لامية والحكومة والش��عب ،وعليه تضع سياساتها الرئيسية ومواقفها
االساسية في مجال االعالم وفقا لهذه الرؤية .وتابع القول ،ان وكالة ارنا تضع على س ّلم اولوياتها
ف��ي ظ��ل الظ��روف الراهنة ،التعريف بالخدم��ات واالنجازات التي تقدمها الحكومة الى جانب نش��ر
القضايا والمشاكل والمطالب الشعبية القانونية وذلك بهدف تعزيز الوحدة واالنسجام الوطني
والدفع بروح االمل والتعويل على الذات في البالد .ونوه المدير العام لوكالة ارنا ،بالطاقات الزاخرة
ف��ي محافظة بوش��هر؛ مؤكدا اس��تعداد وكالة الجمهورية االس�لامية لالنباء ،للتع��اون في مجال
استقطاب االستثمارات والتعريف باالمكانات المتوفرة لدى المحافظة في المجاالت ذات الصلة.

تحرير مواطن ايراني اختطف في افغانستان
اعل��ن المتح��دث باس��م محاف��ظ ه��رات ف��ي غ��رب افغانس��تان
جيالني فرهاد عن تحرير مواطن ايراني تم اختطافه قبل عشرة ايام
في المدينة.
واوض��ح فره��اد ف��ي تصريح ادلى به لمراس��ل ارنا عب��ر الهاتف ان

القوات االمنية تمكنت من انقاذ المواطن االيراني المختطف خالل
عمليات اجرتها في مدينة زوال التابعة لمحافظة هرات .وتابع قائال
ان اح��د المختطفي��ن قت��ل خ�لال ه��ذه العمليات و ت��م اعتقال االخر
ويجري التحقيق معه.
واكد ان المصادر االمنية االفغانية س��تعلن عن هوية المواطن
االيران��ي ال��ذي اختطف .يذكر ان رج��ال االعمال و عوائلهم كثيرا
ما يتعرضون لالختطاف في افغانستان بدوافع مالية.

خالل إجتماعها بوزيرة الشؤون الخارجية االندونيسية

ابتكار :مساندة العالم لإلتفاق النووي ضرورة للحفاظ على السلم العاملي
y

الرئيس روحاني يعزي أسر ضحايا حادث سنندج
ويطالب بدراسة أسباب وقوعه بدقة

إلتق��ى النائب األول لرئي��س الجمهورية
إس��حاق جهانغي��ري ،خ�لال زيارت��ه ال��ى
محافظة إصفهان (وس��ط) ،المرجع الديني،
رئي��س الح��وزة العلمي��ة به��ذه المحافظة آية
اهلل حسين مظاهري.
وق��ال آي��ة اهلل مظاه��ري خ�لال ه��ذا
اللق��اء ،ان األع��داء وضام��ري الس��وء لنظ��ام
الجمهوري��ة اإلس�لامية المق��دس يعتم��دون
سياسة إثارة الخالفات بين المسؤولين.
وأض��اف ،إفتع��ال الخالف��ات بي��ن
المس��ؤولين ،ي��ؤدي ال��ى عرقل��ة تقدي��م
الخدم��ات ال��ى الش��عب وبالتال��ي ينته��ي
باث��ارة المش��اكل ف��ي المجتمع .كما أش��ار
ال��ى وج��ود ثم��ة نقائ��ص ف��ي البالد ،ال س��يما
المش��اكل اإلقتصادي��ة والمعيش��ية مؤكدا
ض��رورة الحف��اظ عل��ى الوح��دة والوئ��ام
والوف��اق بي��ن كاف��ة أركان الجمهوري��ة
اإلس�لامية قائال ،اننا من دون شك ،سنخرج
م��ن المش��اكل الحالي��ة مرفوع��ي ال��رأس
كالس��ابق  .كم��ا قدم النائ��ب األول لرئيس
الجمهوري��ة تقري��را ع��ن برام��ج الحكوم��ة
والخط��وات الت��ي تتخذه��ا إلزالة المش��اكل
اإلقتصادية ومواجهة مخططات أالعداء.
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توصلت اليه االطراف خالل اجتماع اللجنة المشتركة بفيينا
مرسودي تعلن عن ارتياحها لما
ّ

قال��ت المبعوث��ة الخاص��ة للرئي��س الش��يخ
حس��ن روحان��ي ،معصوم��ة إبت��كار ي��وم األربع��اء:
إ ّن تع��اون المجتم��ع الدولي وبلدا كأندونيس��يا
بإعتباره��ا أكب��ر بل��د اس�لامي وم��ن زعم��اء
حركة عدم اإلنحياز ضروري وهام يس��اعد على
إس��تتباب الس�لام العالم��ي الفتة ال��ى اإلجراءات
األمريكي��ة غي��ر الش��رعية والخارج��ة ع��ن إط��ار
األعراف الدولية التي طعنت باالتفاق النووي.
وخ�لال إجتم��اع له��ا بوزي��رة الش��ؤون
الخارجي��ة االندونيس��ية رتن��و مرس��ودي ف��ي
العاصم��ة جاكرت��ا أضاف��ت إبت��كار ب��أ ّن اإلتفاق
الن��ووي لي��س مج��رد وثيق��ة تع��اون موقع��ة بي��ن
اي��ران ودول غربي��ة ب��ل ه��ي وثيق��ة دولي��ة تص��ب
في مصلحة الس�لام العالمي واإلستقرار الدولي
واليجب المجازفة بها من جانب دولة واحدة.
ه��ذا ّ
وأكدت وزيرة الخارجية االندونيس��ية
خ�لال اإلجتم��اع عل��ى ض��رورة األخ��ذ بعي��ن
االعتب��ار اآللي��ات الدولي��ة والحف��اظ عل��ى
اإلتفاق��ات والمعاه��دات الدولي��ة وقال��ت :إ ّن
الحكومة االندونيس��ية ترى العمل الدبلوماس��ي
خي��ر آلي��ة لتس��وية القضايا العالمي��ة وإ ّن بلدها
يدعم اإلتفاق النووي ويطالب الجميع بااللتزام
به بغية استتباب السالم واالستقرار في العالم.

وأعرب��ت الوزيرة االندونيس��ية ع��ن ارتياحها
توصلت اليه االطراف خالل اجتماع اللجنة
لما ّ
المش��تركة المتابع��ة لالتف��اق الن��ووي الت��ي
اقيم��ت ف��ي فيين��ا مؤك��د ًة عل��ى رغب��ة حكوم��ة
بلده��ا بالتوص��ل ال��ى حل��ول عملي��ة تص��ون هذا
اإلتف��اق وتس��اعد عل��ى تطبي��ق بن��وده بطريق��ة
تؤمّن لجميع االطراف مصالحها.
وتب��ادل الجانب��ان خ�لال اإلجتم��اع
وجه��ات النظ��ر ح��ول العالق��ات االقتصادي��ة
الثنائي��ة واإلس��تثمارات المش��تركة وإقام��ة
لجن��ة اقتصادي��ة مش��تركة وتطوي��ر العالق��ات
المصرفي��ة والتع��اون النفط��ي بي��ن طه��ران
وجاكرتا.
م��ن جان��ب آخ��ر أعلن��ت مبعوث��ة رئي��س
الجمهوري��ة االس�لامية االيراني��ة ،أن رئي��س
ال��وزراء المالي��زي ماهاتي��ر محم��د أعل��ن دعم��ه
إليران بشأن االتفاق النووي.
وفي ختام زيارتها الى كواالالمبور ،مبعوثة
خاص��ة م��ن قب��ل رئي��س الجمهوري��ة االس�لامية
االيراني��ة ،قال��ت معصوم��ة ابت��كار :ان االوض��اع
الجدي��دة بع��د انس��حاب امي��ركا م��ن االتف��اق
الن��ووي بحاج��ة ال��ى سياس��ات وظ��روف جدي��دة،
وق��د جرت محادثات بهذا الش��أن خالل اللقاءات

م��ع كب��ار المس��ؤولين الماليزيي��ن ،فض�لا ع��ن
تنمية العالقات الثنائية في مختلف المجاالت.
وأضاف��ت :ج��رت محادث��ات جي��دة خ�لال
اللقاءات مع رئيس الوزراء ومس��اعدته في شؤون
الم��رأة واألس��رة ووزي��ر الخارجي��ة بش��أن أهمي��ة
التعاون الثنائي وتعزيزه وتنميته.
وتابعت :نظرا للوضع الجديد بعد انسحاب
امي��ركا م��ن االتف��اق الن��ووي ،وتأثي��ر الظ��روف
الجدي��دة على الدور ال��ذي تلعبه دول كماليزيا
ويمكنه��ا ان تلعب��ه ..الظ��روف الجدي��دة بحاج��ة
الى سياسات جديدة وتدابير جديدة وخاصة من
الناحية االقتصادية.
وأك��دت مس��اعدة الرئي��س االيران��ي ف��ي
ش��ؤون الم��رأة واألس��رة ،ان اي��ران وماليزي��ا
كان��ت تجمعهم��ا عالق��ات جي��دة للغاي��ة من��ذ
الق��دم ،وم��ع تول��ي ماهاتي��ر محم��د والحكوم��ة
الجدي��دة إدارة البل��د ،نأم��ل ان تش��هد العالق��ات
بي��ن البلدي��ن وتي��رة متنامية ،مضيف��ة ان رئيس
ال��وزراء المالي��زي أعل��ن ع��ن دعمه إليران بش��أن
االتفاق النووي.
ولفت��ت الس��يدة ابت��كار ال��ى انه��ا س��لمت
كذل��ك دع��وة رس��مية م��ن حس��ن روحان��ي ال��ى
ماهاتير محمد للقيام بزيارة الى ايران.

مشير ًا إلى شن العدو حرب ًا نفسية على البالد

ملتقي ًا مساعد رئيس مجلس الشورى االسالمي

رئيس منظمة التعبئة :اذا
تحلينا باالستقامة فمن املؤكد
سيكون النصر اإللهي حليفنا

السفير الروسي في طهران :إيران حليف مهم لروسيا

أكد رئيس منظمة تعبئة المستضعفين
ف��ي الجمهورية االس�لامية االيرانية ،العميد
غ�لام حس��ين غي��ب ب��رور ،ان التهدي��د االول
م��ن قب��ل االع��داء ه��و ش��ن الح��رب النفس��ية
ض��د الش��عب االيراني والتي بدأه��ا بمختلف
ابعادها.
وف��ي كلم��ة ل��ه ف��ي حش��د م��ن الطلب��ة
الجامعيي��ن التعبويي��ن ف��ي محافظ��ة ف��ارس
جن��وب البالد قال العميد غيب برور :هنالك
مشاكل في البالد في مختلف المجاالت اال
ان االعداء يضخمون هذه المشاكل كثيرا
ويعمل��ون عل��ى تش��ويه ص��ورة الجمهوري��ة
االسالمية.
وبي��ن ب��ان الث��ورة االس�لامية تم��ر ف��ي
الوق��ت الحاض��ر بظ��روف صعب��ة وحساس��ة،
واض��اف ،انن��ا ومن��ذ  40عام��ا نواجه مختلف
ان��واع التهدي��دات واالخط��ار اال ان جانب��ا من
مش��اكل اليوم يعود الى سوء االدارة من قبل
البعض.
وأض��اف :اذا تحلين��ا باالس��تقامة ف��ي
طري��ق اه��داف وقي��م الث��ورة االس�لامية فمن
المؤك��د س��يكون النص��ر اإلله��ي حليفن��ا
وقريب��ا ج��دا ،ويمكنن��ا ان نح��ول تهدي��دات
االعت��داء ال��ى ف��رص ،والنص��ر ال يتحق��ق اال
من خضم التهديدات ،وهذه التهديدات اليوم
تضاعف��ت ف��ي مجالي��ن؛ الح��رب النفس��ية
والحرب االقتصادية.
واعتب��ر ان التهديد الثان��ي اليوم ،يتمثل
ف��ي التهدي��د االقتص��ادي ،وال��ذي يب��رز ف��ي
ثالث��ة مج��االت؛ النف��ط والعمل��ة الصعب��ة
وتهريب السلع.
وبش��أن التهدي��د النفط��ي ،بي��ن العمي��د
غي��ب ب��رور انن��ا بحم��د اهلل اتخذن��ا خط��وات
جيدة في هذا المجال ،وقد انحس��ر اعتمادنا
على النفط كثيرا ،لكن مازالت بعض موارد
الب�لاد تعتمد على النفط ،ولكننا في القوات
المسلحة نساند الشعب.
واكد تصريحات رئيس الجمهورية باننا
س��وف لن نقف مكتوفي االيدي امام صادرات
االخري��ن م��ن النفط ان لم يصدر نفط ايران
واض��اف ،ل��م يم��ص وق��ت طوي��ل عل��ى اس��ر
الجن��ود االميركيين بي��د قواتنا وان االدعاء
يدرك��ون قدراتنا جيدا وعلى المعتوه ترامب
القبول بقدرة ايران االقليمية والدولية.
وف��ي جان��ب آخر م��ن حديث��ه ،ق��ال العميد
غي��ب ب��رور :لدين��ا الي��وم  5جبه��ات للمقاوم��ة،
ف��ي فلس��طين ولبن��ان والع��راق واليمن وس��وريا،
فالث��ورة االس�لامية تمكن��ت من النم��و في رقعة
جغرافي��ة معين��ة ،وق��د توص��ل الع��دو ال��ى ه��ذه
النتيج��ة وه��ي أن��ه ال يمكن��ه مواجه��ة ايران من
الناحي��ة العس��كرية ،لذل��ك ق��رر ان يعم��ل على
تفريقه��ا م��ن الداخ��ل ،وعلين��ا ان نتح��دث م��ع
العدو بمنطق القوي ،وال ينبغي ان نخشى منه.

أك��د الس��فير الروس��ي لدى طه��ران ل��وان جاغاري��ان ،ان الجمهورية اإلس�لامية اإليرانية،
حليف مهم لروسيا قائال ان ،طهران تتمتع بمكانة هامة ومتميزة في إطار السياسية الخارجية
لموسكو.
وأضاف لوان جاغاريان خالل لقائه المس��اعد الخاص لرئيس مجلس الش��ورى اإلس�لامي
للش��ؤون الدولي��ة أمي��ر عب��د اللهي��ان ،ان العالق��ات الممت��ازة بي��ن البلدي��ن تص��ب ف��ي مصلحة
المنطقة وتعزيز السالم واإلستقرار الدوليين وتفشل التصرفات األحادية ألميركا.
وتابع بالقول ،ان التعاون الناجح بين البلدين لخفض األزمة في س��وريا ،يش��كل أنموذجا
بال��غ األهمي��ة للمس��اعدة عل��ى إس��تعادة األم��ن ف��ي المنطق��ة ومواجه��ة السياس��ات المثي��رة
للحروب.
وأردف جاغاري��ان ،لحس��ن الح��ظ ،ان التش��اور ج��ار بي��ن مس��ؤولي البلدي��ن عل��ى مختل��ف
المستويات لتطوير العالقات والتعاون الثنائي أكثر فأكثر.
وق��ال ان الجمهوري��ة اإلس�لامية اإليراني��ة ،حلي��ف مهم لروس��يا مؤكدا ان طه��ران طالما
كانت لها مكانة هامة ومتميزة في سياسية موسكو الخارجية.
ب��دوره ،أش��ار المس��اعد الخ��اص لرئيس مجلس الش��ورى اإلس�لامي للش��ؤون الدولية أمير
عب��د اللهي��ان ،ال��ى عالق��ات الصداق��ة بي��ن طهران وموس��كو خ�لال الس��نوات األخي��رة قائال ،ان
اللق��اءات العدي��دة الت��ي تجري بين المس��ؤولين السياس��يين والبرلمانيي��ن الرفيعين للبلدين
وكذلك حجم التبادل التجاري الثنائي يؤكد المستوى العالي للعالقات الوثيقة بينهما.
وفيما أشار الى إجراءات أميركا لتصعيد الضغوط على الجمهورية اإلسالمية اإليرانية
بهدف حرف الرأي العام والتقليل من أعباء فشل مشاريعها وسياساتها الخاطئة في المنطقة
ق��ال ان امي��ركا ل��ن تتمك��ن بتات��ا م��ن زعزع��ة إرادة الش��عب وان المس��ؤولين اإليرانيي��ن طالما
عملوا على إرساء اإلستقرار واألمن في المنطقة والعالم.
ووص��ف عب��د اللهي��ان سياس��ات أمي��ركا للحد من تصدي��ر نفط إيران ،بالفاش��لة مؤكدا
ضرورة التزام الجميع باتفاق أوبك األخير.
كم��ا أش��ار المس��اعد الخ��اص لرئي��س مجل��س الش��ورى اإلس�لامي للش��ؤون الدولي��ة الى
تطوي��ر العالق��ات بين البلدين في ش��تى المج��االت مؤكدا اهمية توظي��ف الطاقات المتوفرة
لدى برلماني البلدين لما يخدم تطوير العالقات الثنائية.
ووصف الجانبان ،المسار السياسي لمكافحة اإلرهاب في سوريا بااليجابي مؤكدا ضرورة
تبني الحل السياسي في اليمن.

مساعد وزير الصحة :تشديد
الحظر االميركي لن يؤثر على
توفير األدوية واملعدات الطبية
أك��د مس��اعد وزي��ر الصح��ة ان زي��ادة
الحظ��ر االميرك��ي ،وف��ي الظ��روف الت��ي
تواجهه��ا الب�لاد ،ل��ن تؤثر على توفي��ر األدوية
والمع��دات الطبية ،وقد تم التخطيط واتخاذ
الترتيبات الالزمة لذلك.

وأش��ار محم��د ه��ادي اي��ازي ال��ى زي��ادة
الحظ��ر عل��ى اي��ران ،وق��ال :ان زي��ادة الحظ��ر
االميرك��ي ،وف��ي الظ��روف الت��ي تواجهه��ا
البالد ،لن تؤثر على القطاع الصحي.
وأض��اف :ان الع��دو يختل��ق الحظ��ر
والمش��كالت االقتصادية للبالد ،لكن ال توجد
مشكلة لتوفير األدوية والمعدات الطبية ،وقد
ت��م التخطيط لجميع الترتيب��ات الالزمة في
البالد.
ودع��ا اي��ازي ال��ى ض��رورة المش��اركة
الش��عبية ف��ي قطاع الصحة والس�لامة ،وزيادة
الوعي الصحي لدى المواطنين.

خاتمي :ايران ستظل دوما داعمة لحزب الله وفلسطني
اكد عضو الهيئة الرئاس��ية بمجلس خبراء القيادة آية اهلل الس��يد
احم��د خاتم��ي ،بان الجمهورية االس�لامية االيرانية ل��ن تتراجع اطالقا
ع��ن موقفه��ا ف��ي القضي��ة الفلس��طينية حت��ى خط��وة واح��دة ،وس��تظل
داعمة لحزب اهلل وفلسطين دوما.
وف��ي كلم��ة القاها في مراس��م الحي��اء ذكرى الش��هداء من رجال
الدي��ن ف��ي مدين��ة بروج��ن اش��ار آي��ة اهلل خاتم��ي ،ال��ى فش��ل المخط��ط
االميرك��ي ف��ي الش��رق االوس��ط للهيمن��ة عل��ى لبن��ان والعراق وس��وريا
واض��اف ،ان االع��داء كان له��م مخط��ط خ��اص للبن��ان اال ان تي��ار
المقاوم��ة وح��زب اهلل ق��د انتصروا في االنتخابات وعليه��م (االعداء) ان

يعلموا بان ايران لن تتراجع حتى خطوة واحدة عن موقفها في القضية
الفلسطينية وستظل داعمة لفلسطين وحزب اهلل دوما.
واك��د عض��و الهيئ��ة الرئاس��ية بمجل��س خب��راء القي��ادة قائ�لا،
بان��ه عل��ى االع��داء ان يعلم��وا ب��ان الدع��م لح��زب اهلل ه��و جزء م��ن امن
الجمهورية االسالمية االيرانية.
واض��اف ،لق��د اعلنا صراحة بانه لو اراد الكي��ان الصهيوني االضرار
بايران فاننا سنسوي تل ابيب مع االرض .وتابع آية اهلل خاتمي ،ان العدو
حس��اس ج��دا تج��اه الصواريخ االيراني��ة واراد ان يكون مداه��ا ال يتجاوز
 600كم اال ان اقتدار ايران الصاروخي هو ورقتها الرابحة.

