وماتيس يستبعد نجاح التحالف
العسكري بني روسيا والصني

موسكو :يمكن تأجيل محاربة
التنظيمات اإلرهابية في إدلب
ولكن يجب حل هذه القضية

موسكو مستعدة
الستخدام أسلحة نووية
ضد الناتو إذا هاجمها
في البلطيق

أوامر للخوذ البيضاء
بنقل مواد كيميائية
إلى قلعة املضيق
وكفرنبوده
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خالل اجتماع مجلس الوزراء

خالل لقائه الرئيس التركماني ضمن زيارته لعشق آباد

الرئيس روحاني :حلفاء أمريكا اليوم
ال ينسجمون سياسي ًا مع مسؤولي البيت األبيض
y

الشعب اإليراني يتأسّ ى
بعاشوراء لمواجهة الحرب
االقتصادية
الى رغم من مواجهة ايران
حربا اقتصادية مفروضة عليها اال
إن معنويات وصمود شعبها
مثال يحتذى

y

أك���د رئ �ي��س اجل �م �ه��وري��ة ح �س��ن روح���ان���ي ،إن
الشعب اإليراني يتأسى بعاشوراء ملواجهة احلرب
االقتصادية ،وق ��ال :إن النمو االق�ت�ص��ادي للبالد
خالل السنوات األربع املاضية سجل ارتفاعا مبعدل
مرتني مقارنة للسنوات اخلمس والثالثني املاضية.
وأضاف الرئيس روحاني :اننا نواجه اليوم حرباً
واضحة من قبل جمموعة تواجه أسوأ األوضاع يف
بلدانها ،وال تلقى أي دعم سياسي وفكري ّإل من
بعض ضئيل من الدول.
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في ذكرى أحداث  11سبتمبر

أدان وزي ��ر اخل��ارج�ي��ة اإلي��ران��ي حممد ج��واد
ظ� ��ري� ��ف ،يف ذك� � ��رى أح � � ��داث  11س�ب�ت�م�بر،
اإلج� � ��راءات االم�يرك �ي��ة يف دع ��م اإلره��اب �ي�ين،
م ��ؤك ��دا ان ام�ي�رك ��ا ق ��د س �خ ��رت سياستها
اخلارجية لرعاة اإلره ��اب .ويف تغريدة له على
ص�ف�ح�ت��ه يف (ت ��وي�ت�ر) أدان ظ��ري��ف س�ي��اس��ات
ام�يرك��ا يف دع ��م مم��ول��ي اإلره� ��اب يف ال�ع��امل.
وكتب ظريف؛ انه بعد  17عاماً على احداث
 11سبتمرب مت فرض غرامة على إيران (البلد
املسلم االول الذي أدان أحداث  11سبتمرب ونعى
ضحاياه وأقدمت على اجراءات حقيقية
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y

ظريف :اميركا ّ
تسخر
سياستها الخارجية
لرعاة اإلرهاب

خوشرو :العمليات العسكرية االميركية في سوريا
غير مشروعة ويجب ان تنتهي

واعظي :سياسة ايران االستراتيجية
تتمثل بتوطيد األواصر مع الجوار
ال سيما تركمانستان
ع� ّد مدير مكتب الرئيس االي��ران��ي حممود واعظي ،توطيد االواص��ر
مع بلدان اجل��وار ال سيما تركمانستان سياسة اسرتاتيجية تتبناها
اجلمهورية االسالمية االيرانية.
واك��د حممود واعظي ،خالل لقائه الرئيس الرتكماني قربانقلي
بردي حممداف ،أمس االربعاء ،ضمن زيارته لعشق آباد على رأس وفد
سياسي واقتصادي رفيع ،على عزمية اجلمهورية االسالمية االيرانية يف
توطيد العالقات الشاملة مع دول اجلوار ومنها تركمانستان.
وأش� ��اد مب��واق��ف ت��رك�م��ان�س�ت��ان ال �ب �ن��اءة ح �ي��ال ال �ع�لاق��ات الثنائية
واالقليمية ،معتربا متتني األواص��ر مع اجل��وار ال سيما تركمانستان
ضمن السياسات االسرتاتيجية الي ��ران .وأع ��رب ع��ن استعداد طهران
الس �ت �خ��دام مج�ي��ع ط��اق��ات�ه��ا يف تنمية ال �ع�لاق��ات م��ع ال�ب�ل��د الصديق
تركمانستان .ولفت اىل تشديد التطرف يف املنطقة ،موضحا انه من
أجل احلفاظ على السالم واالستقرار يف املنطقة من الضروري تعزيز
التعاون بني البلدين واالستفادة من مجيع الطاقات واالمكانيات املتاحة
يف كليهما مبجال مكافحة االرهاب.
ووص��ف واعظي توطيد العالقات التجارية مع تركمانستان بانها
تكتسب أهمية كبرية ،معتربا حتسني ال�ظ��روف لتعزيز التعاون بني
البلدين يف جمال النقل واملواصالت والرتانزيت بهدف تنمية التعاون
التجاري بني البلدين واملنطقة ضروري.
من جهته أكد الرئيس الرتكمانستاني قربانقلي حممداف ،على
توطيد العالقات الشاملة ومنها العالقات االقتصادية بني البلدين.
ووصف ايران بأنها بلد جوار كبري ويكتسب االحرتام لبالده وعالقاتهما
متتد جذورها يف الشؤون الثقافية والتارخيية واحلضارية ،معربا يف ذات
الوقت عن ارتياحه لتوطيد العالقات السياسية بني البلدين.
ونوه اىل ان تركمانستان حظيت ،منذ استقالهلا ،بدعم اي��ران على
ال ��دوام كما ان البلدين وقفا اىل جانب بعضهما البعض يف مجيع
ال�ت�ط��ورات وه��و مايكتسب االه�ت�م��ام .واك ��د على اس�ت�خ��دام البلدين
لطاقاتهما ال سيما يف القطاعات االقتصادية وامل��واص�لات والثقافة،
معتربا ان ايران متتلك القدرات الالزمة لسد حاجات تركمانستان يف
اجملاالت االقتصادية والتجارية.

خالل اجتماعه بعلماء الدين الشيعة والسنة في مدينة الرستان بمحافظة فارس

الريجاني :الوفاق الوطني يحبط املغامرات االميركية

الرؤساء في قمة طهران أكدوا على ضرورة التعاون لتعزيز عملية سياسية
بقيادة سوريا

أكد مندوب إيران يف االمم املتحدة غالم علي خوشرو( ،إن رؤساء إيران وروسيا وتركيا ناقشوا يف
قمة طهران حتقيق السالم الدائم يف سوريا ،واصفاً العمليات العسكرية االمريكية يف سوريا بغري
املشروعة وجيب ان تنتهي.
كالم مندوب إيران الدائم لدى االمم املتحدة جاء ،الثالثاء ،خالل جلسة جمللس األمن الدولي حول
نتائج قمة طهران الثالثية اليت جرت بني إيران وروسيا وتركيا.
وأض��اف :أكد أعضاء قمة طهران على التزامهم القوي جتاه سيادة سوريا واستقالهلا ووحدتها
وسالمة أراضيها).
وتابع( :وقد رفضنا يف القمة كل حماوالت إنشاء واقع جديد على األرض حبجة مكافحة اإلرهاب،
وكضحية لألسلحة الكيميائية فإن إيران تدين بأشد العبارات أي استخدام هلذه االسلحة من أي
طرف ويف أي مكان).
وأردف( :هناك رسالة أخرى من القمة تتمثل يف أن الرؤساء الثالثة مصممون على القضاء على كل
اإلرهاببني أي داعش والنصرة وكل األفراد واجلماعات والكيانات املرتبطة بالقاعدة).
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إستئناف عمل القنصلية اإليرانية بالبصرة في مقرها الجديد

أك��د رئيس جملس ال�ش��ورى اإلس�لام��ي ،علي
الرجي ��ان ��ي ،ب ��أن إح �ب��اط امل �غ��ام��رات االم�يرك�ي��ة

رد ًا على التهديدات االميركية..

في مباحثات رباعية أقيمت بجنيف

االتحاد األوروبي يدعم احملكمة الجنائية الدولية

اإلتفاق مبدئي ًا على قوائم املرشحني للجنة الدستورية من
قبل الحكومة السورية واملعارضة

أكد االحتاد األوروبي ،الثالثاء ،دعمه للمحكمة اجلنائية الدولية ،والتزامه باحلفاظ على استقالليتها،
وفعاليتها.
ج��اء ذل��ك بعد تصرحيات مستشار األم��ن القومي األمريكي ،ج��ون بولتون ،ال�تي ه��دد فيها بفرض
عقوبات ،على قضاة احملكمة اجلنائية الدولية .وأفاد متحدث باسم االحتاد بأن ضحايا اجلرائم الدولية،
يستحقون العدالة أينما كانوا ،وجيب تقديم مرتكيب هذه اجلرائم ،إىل احملاكمة وحماسبتهم ،يف أي
بقعة وجدوا .وقال املتحدث :إن (االحتاد األوروبي مستمر يف دعم دور القانون ،واجلهود لتحقيق العدالة
ضد أبشع اجلرائم ،ومستمر يف متكني احملكمة اجلنائية الدولية ،من القيام بدورها) .يذكر أن مستشار
األمن القومي األمريكي ،جون بولتون ،هدد احملكمة اجلنائية الدولية ،يف خطاب ألقاه يوم االثنني ،وقال:
إن بالده تدرس اختاذ خطوات يف جملس األمن الدولي ،لتقويض سلطات احملكمة ،وستمنع قضاتها من
دخول األراضي األمريكية ،وستالحقهم يف النظام القضائي األمريكي ،وستفرض عقوبات على مموليهم،
إذا ما الحقت احملكمة قضائيا ،املواطنني األمريكيني ،أو مواطين الدول احلليفة للواليات املتحدة.
ش��ارك سفري اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية ل��دى العراق (اي��رج مسجدي) ،الثالثاء ،يف مراسم
استئناف عمل القنصلية اإليرانية يف البصرة يف بناية جديدة بعد إحراق بنايتها السابقة من قبل
عناصر مندسة يف التظاهرات االحتجاجية على س��وء اخل��دم��ات ،فيما أب��دت احلكومة احمللية يف
احملافظة ترحيبها بإعادة افتتاح القنصلية.
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إيران تشارك في املنتدى البرملاني الدولي في اندونيسيا
إنطلق املنتدى الربملاني الدولي للتنمية املستدمية ،أمس االربعاء ،يف اندونيسيا مبشاركة ممثلني
من خمتلف دول العامل مبا فيها إيران.
ويشارك يف املنتدى رؤساء واعضاء برملانات  47دولة اىل جانب ممثلني عن بعض املنظمات الدولية
كما يشارك فيه وفد من جملس الشورى اإلسالمي يف إيران برئاسة حممد تربيت جناد عضو اهليئة
الرئاسية للمجلس .ويهدف االجتماع اىل مناقشة السبل الكفيلة بتحقيق التنمية املستدمية من
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حب��اج��ة اىل صيغة معينة ي�ك��ون فيها للتالحم
والوفاق الوطين مكانة خاصة.

وخالل اجتماعه الثالثاء بعلماء الدين الشيعة
والسنة يف مدينة الرستان مبحافظة فارس جنوب
إيران قال الرجياني :إن الوحدة اليوم بني التيارات
السياسية وال��دي�ن�ي��ة يف ال �ع��امل اإلس�لام��ي أم��ر
ض��روري وجيب بذل املزيد من االهتمام بالسبل
ّ
املركزة على الوحدة.
واضاف :إن القلق الذي يبثه العدو يف أوساط
اجملتمع ليس له طابع عقالني وميكن يف أسوأ
الظروف ادارة املصادر املالية بصورة صحيحة ويف
ه��ذا السياق ف��إن احباط املغامرات االمريكية
حباجة اىل صيغة معينة يكون للتالحم والوفاق
الوطين فيه مكانة خاصة.
وق ��ال رئ �ي��س جم�ل��س ال �ش ��ورى اإلس�ل�ام ��ي :إن
اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية اكثر عقالنية
م��ن ان ت��واج��ه باملثل اس�ت�ف��زازات ال �ع��دو .وأك��د
الرجياني حق إيران يف اإلستخدام السلمي
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أعلنت وزارة اخلارجية اإليرانية ،أن املشاركني يف املباحثات الرباعية حول سوريا يف جنيف اتفقوا
مبدئياً بشأن قوائم املرشحني للجنة الدستورية من قبل احلكومة السورية واملعارضة.
وجاء يف بيان وزارة اخلارجية اإليرانية ان ممثلي الدول الضامنة ملسار أستانة ،حسني جابري انصاري
وسريغي الفرنتيف وسادات أونال ،اجتمعوا يف جنيف يومي  10و 11سبتمرب مع املبعوث األممي اىل
سوريا دي ميستورا ،وخالل اللقاء جرى مناقشة تشكيل وتنظيم اللجنة الدستورية ،ما يعترب مرحلة
هامة يف إطار جهود حتقيق التسوية السياسية لألزمة السورية .وطبقاً للموقع اإللكرتوني للوزارة ،إنه
يف نهاية االجتماع املكثف ملمثلي الدول الثالث و(دي مستورا) ،أكدت الدول الثالث الضامنة للسالم يف
سوريا استمرار التعاون لدعم العملية السياسية حلل األزمة السورية وتسهيل تشكيل اللجنة الدستورية.
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تأكيد ايراني على تطوير التعاون الدفاعي مع باكستان إلرساء األمن باملنطقة
أك��د وزي��ر ال��دف��اع واس�ن��اد ال�ق��وات املسلحة االيرانية العميد ام�ير حامتي ،على تطوير التعاون الدفاعي مع باكستان يف
سياق ترسيخ األم��ن واإلس�ت�ق��رار باملنطقة .ويف إت�ص��ال هاتفي أج ��راه أم��س االرب �ع��اء م��ع وزي��ر ال��دف��اع الباكستاني اجلديد
برويز ختك ،ه ّنأ العميد حامتي ملناسبة االق��ام��ة الناجحة لالنتخابات الربملانية يف باكستان وانتخابه وزي��را للدفاع يف
احلكومة اجلديدة.
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املتحدث باسم الخارجية تعقيب ًا على بيان البيت األبيض:
إعترب املتحدث باسم وزارة اخلارجية ،بهرام قامسي ،أمس االربعاء،
ان البيان الصادر عن البيت األبيض خبصوص أعمال الشغب اليت
شهدتها البصرة العراقية خالل األي��ام األخ�يرة ،بأنه يفتقد إىل أي
مصداقية وهو مثري للحرية وحمرض وغري مسؤول وندد به.
وأكد قامسي ان السياسات املثرية للتوتر واملمارسات اليت تنطوي

عراق آمن ،من أولويات ايران

التدخالت العدوانية ل�لإدارة االمريكية ،هي السبب الرئيسي لعدم
االستقرار وأعمال العنف وإث��ارة التوترات والفرقة يف املنطقة ،وان
ال�س�ي��اس��ات االم��ري�ك�ي��ة يف ال �ع ��راق ،مل ت�ف��ض إال ع��ن زع��زع��ة األم��ن
واالستقرار.
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موغريني :اوروبا تواصل
دعمها لإلتفاق النووي
ج� ��ددت م �س��ؤول��ة ال�س�ي��اس��ة اخل��ارج �ي��ة ل�لاحت��اد
االوروبي ،فدريكا موغريين ،تأكيدها على مواصلة
االحتاد االوروبي دعمه لإلتفاق النووي مع إيران.
وأمام اجتماع الربملان االوروبي الذي عقد ملناقشة
عالقات االحتاد االوروبي وامريكا ،قالت موغريين:
إن ل��دى اجلانبني خ�لاف��ات ب�ش��أن ال�ت�ع��اون متعدد
االط��راف .واوضحت؛ ان اوروب��ا تؤكد على تعزيز
التعاون متعدد االط��راف ومن هذا املنطلق تواصل
دعمها لإلتفاق النووي مع إيران وكذلك
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