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وتنفيذ عمليات في بيئة الحرب االلكترونية

انطالق مناورات مشتركة للدفاع الجوي بني الجيش
والحرس الثوري

y

ايران تزيح الستار عن مدفع مضاد للجو عیار  ۳۵ملم

انطلقت صباح االثنين مناورات «الوالية»
المشتركة للدفاع الجوي في مناطق واسعة

خالل لقاء مع رئيس لجنة األمن
ومكافحة الفساد في الدوما الروسي

املدعي العام يدعو لتعزيز
التعاون بني طهران
وموسكو ملكافحة اإلرهاب
أك��د المدع��ي العام اإليران��ي ،على التعاون
بي��ن إيران وروس��يا ،وق��ال  :من بين العناصر التي
يج��ب النظ��ر فيه��ا ف��ي ه��ذا المج��ال مكافح��ة
اإلرهاب البشري واإلرهاب في الفضاء السيبراني.
وأض��اف حج��ة االس�لام محم��د جعف��ر
منتظري في لقاء مع رئيس لجنة األمن ومكافحة
الفساد في الدوما الروسي والوفد المرافق له ،إن
التعاون بين إيران وروسيا في مختلف المجاالت
السياسية واألمنية والقضائية والقانونية سيكون
فعاال ،والموضوع األكثر أهمية في مجال عملنا
هو األمن والجريمة.

تبلغ مس��احتها نحو نص��ف مليون كيلومتر
مربع من شمال ووسط وغرب ايران.

وتش��ارك ف��ي ه��ذه المن��اورات الق��وة
الجوفضائية التابعة للحرس الثوري ووحدات
من س�لاح الجو بالجيش االيراني اضافة الى
ش��بكة الرص��د باش��راف مق��ر خات��م االنبي��اء

رئيس الجمهورية  :مراسم مقارعة االستكبار مؤشر
على إلتفاف الشعب حول الثورة
اك��د رئي��س الجمهورية االس�لامية االيرانية الش��يخ حس��ن روحاني خ�لال اجتماع
مجلس الوزراء ان اقامة مسيرات اليوم الوطني لمقارعة االستكبار العالمي بهذه الصورة
الرائعة مؤشر على التفاف الشعب حول الثورة االسالمية.
وعب��ر حج��ة االس�لام حس��ن روحان��ي ع��ن ش��كره للمش��اركة الفاعلة البناء الش��عب
ف��ي ه��ذه المس��يرات وقال انها تحمل رس��ائل هامة في مثل هذه الظ��روف التي اخذ عداء
اميركا للشعب االيراني ابعادا اوسع بعد انسحابها من خطة العمل المشترك الشاملة
( االتفاق النووي).
واوضح ان المسيرات الحاشدة التي اقيمت بهذه المناسبة انما تعبر عن والء الشعب
االيراني الهداف الثورة االسالمية بعد مضي  40عاما على انتصارها.

معلن ًا تفكيك  11خلية إرهابية وتبديد نشاطها خالل أيام األربعني

وزير األمن :حرس الحدود اخملتطفون جميعهم بخير
ق��ال وزي��ر األم��ن حج��ة االس�لام محمود
عل��ويّ :
إن ح��رس الح��دود المختطفي��ن
جميعه��م بخي��ر وم��ازال النش��اط مس��تمراً
لتحريره��م عب��ر تنس��يق بي��ن أركان الق��وات
المس��لحة والقي��ادة العام��ة للق��وات البري��ة
التابع��ة للح��رس الث��وري وبي��ن الجي��ش
الباكستاني.
وعل��ى هام��ش الملتق��ى الوطني الس��ابع
للدف��اع المدن��ي أعل��ن وزي��ر األم��ن أم��ام
الصحفيي��ن عن هذا الخبر مضيف �اً ّ
بأن وزير
الداخلي��ة االيران��ي ب��دأ تواص�ل ً
ا م��ع نظي��ره
الباكس��تاني في هذا الش��أن ،معرباً عن أمله
ب��أن ي��ؤدّي هذا التواص��ل ال��وزاري الى تحرير
المختطفين.
ورأى حجة االسالم علوي وجود فارق بين

ّ
ألن نف��س ه��ذه القضاي��ا موج��ودة ف��ي بع��ض
ال��دول كالس��عودية الت��ي يت��م فيه��ا انته��اك
ه��ذه الحق��وق بش��دة دون إدان��ة م��ن جان��ب
االستكبار.
وع��زا عل��وي ه��ذا الع��داء االس��تكباري
الى اإلس��تقالل السياس��ي والنف��وذ االقليمي
اليران.
ونف��ى وزي��ر األم��ن أن يك��ون الخي��ار
العس��كري ض��د اي��ران ف��ي أجن��دة الوالي��ات
المتحدة واستراتيجيتها حالياً مؤكداً على
ّ
أن األعداء باتوا يتخذون اس��لوب االس��تنزاف
للث��روات ورؤوس األم��وال دون أن يعلم��وا ب� ّ
�أن
الثروة االيرانية محصنة ال ُتق َت َحم.
وأشار الوزير الى كذبة اتهام ايران بأنها
تهدي��د للعال��م م��ع تأكيده على ض��رورة رفع

مؤكد ًا بأنها القوة التي تجعلنا اكثر مقاومة امام التهديدات

وزير الداخلية :العمل بالدفاع املدني ضروري لتقليل االضرار والخسائر
ق��ال وزي��ر الداخلي��ة عبدالرض��ا رحمان��ي فضل��ي ان العم��ل بمبادئ
الدف��اع المدن��ي ضروري لتقليص االضرار والخس��ائر وان بلدنا يتعرض
لتهدي��دات ف��ي ش��تى المج��االت المختلف��ة العس��كرية والسياس��ية
واالقتصادية لذا فان االهتمام بهذا الموضوع ضروري جدا.
واض��اف رحمان��ي فضل��ي خ�لال الملتق��ى الوطن��ي الس��ابع للدف��اع
المدني في طهران ان القوة التي تجعلنا اكثر مقاومة امام التهديدات
واالضرار هي الدفاع المدني.
واعتبر وزير الداخلية دعم الشعب للثورة االسالمية مهم جدا وقال
ان مس��يرات يوم  4نوفمبر (اليوم الوطني لمقارعة االس��تكبار) اثبتت ان
الش��عب االيران��ي يح��ب ثورته ويس��اند مبادئها ونحن المس��ؤولون يجب
علين��ا االخ��ذ بنظ��ر االعتبار احتياجاته��م ورفع المش��اكل االقتصادية
في البالد.
وبين ان االهتمام بالقضايا االجتماعية والسعي لتقليل المشاكل
االقتصادية هو شكل من اشكال الدفاع المدني .
واش��ار ال��ى الدف��اع المدن��ي في مختل��ف الدول وق��ال ان اغلب تلك
ال��دول ملتزم��ة بالدف��اع المدن��ي ف��ي الوق��ت ال��ذي ال تتع��رض للتهديد

فالعق��ل يحت��م االلتزام بمبادئ وقوانين الدف��اع المدني لتقليل االضرار
والخسائر.
واضاف وزير الداخلية انه يجب علينا تحصين الشعب في مواجهة
الهجمات الثقافية الغربية والوقوف صفا واحدا في مواجهتها وهي من
مصاديق الدفاع المدني .
واشار الى تهديدات االعداء منذ بداية الثورة وخالل االشهر االخيرة
وق��ال اذا اس��تطعنا تقيي��م تل��ك التهدي��دات ومعرف��ة مصادره��ا ومن ثم
العمل للتغلب عليها وكذلك رفع مش��اكل الش��عب فنكون قد طبقنا
أهم مبادئ الدفاع المدني وهو حماية الشعب ازاء الضرر والخسائر.
واكد رحماني فضلي على ضرورة تدريب الشعب على اسس الدفاع
المدن��ي وذل��ك لتقلي��ل االض��رار والخس��ائر ومواجهة التهدي��دات التي
يتعرض لها .
وص��رح وزي��ر الداخلي��ة ان��ه نظ��را لظروفن��ا ف��ي المنطق��ة فنح��ن
نتعرض وبشكل مستمر لتهديدات االعداء وخاصة امريكا وحلفائها لذا
ف��ان العق��ل والحكمة تقتضي منا تحصين انفس��نا وتعلم مب��ادئ الدفاع
المدني.

إحباط هجوم سايبري صهيوني على البنى التحتية لالتصاالت

وأض��اف أن بع��ض الجرائ��م ،عاب��رة للحدود،
م��ا يتطل��ب المش��اركة والتع��اون بي��ن مختل��ف
البل��دان لمكافح��ة الجريم��ة العاب��رة للح��دود.
عل��ى س��بيل المث��ال ،االتج��ار بالبش��ر ،وقضاي��ا
المخ��درات ،والفض��اء الس��يبراني والجريم��ة
الس��يبرانية ،والجرائ��م التي تع��ود الى األمن بين
ال��دول .وأك��د منتظري على الحاج��ة الى تبادل
الخب��رات بي��ن الجمهوري��ة اإلس�لامية اإليراني��ة
والجمهوري��ة الروس��ية ،مضيف��ا أن تب��ادل ه��ذه
التج��ارب يمك��ن أن يك��ون مفيدا ل��كال الجانبين.
ويج��ب تعزي��ز العالق��ات والتع��اون بي��ن البلدين.
وم��ن بي��ن العناص��ر الت��ي ينبغي النظ��ر فيها في
هذا المجال مكافحة اإلرهاب البش��ري واإلرهاب
في الفضاء السيبراني.
وف��ي إش��ارة ال��ى اقت��راح قدم��ه ال��ى ال��دول
االعض��اء في منظمة ش��نغهاي للتعاون في س��ان
بطرس��بورغ إلنش��اء لج��ان تنفيذية بي��ن البلدان
لمكافح��ة الجريم��ة الس��يبرانية ورح��ب به��ا
المدع��ي الروس��ي ،أك��د :نتوق��ع تعزي��ز التع��اون
والتفاعل في العمل والتنفيذ بين إيران وروسيا.
م��ن جانب��ه دع��ا فاس��يلي بيس��كارف ،رئي��س
لجن��ة األم��ن ومكافحة الفس��اد التابعة لمجلس
الدوم��ا الروس��ي ،ال��ى اس��تخدام تجرب��ة إي��ران
ف��ي مج��ال األم��ن الس��يبراني ومكافح��ة اإلرهاب
والمخدرات بش��كل فعال .وأضاف :نحن مهتمون
باس��تخدام تج��ارب الجمهوري��ة اإلس�لامية
اإليرانية في مجال األمن السيبراني ،ألن تهديد
الفضاء اإللكتروني ليس أقل من اإلرهاب ،ويجب
أن نك��ون قادرين على اس��تخدام التجارب الفعالة
للجمهورية اإلسالمية اإليرانية.

(ص) للدفاع الجوي ضمن الش��بكة الموحدة
لهذه القوة الدفاعية.
وته��دف المن��اورات ال��ى اج��راء تدريب��ات
ف��ي مج��ال ش��بكة القي��ادة ورص��د وتحدي��د
وض��رب االه��داف المعادي��ة وتنفي��ذ عملي��ات
الدف��اع الج��وي في بيئ��ة الح��رب االلكترونية
واس��تخدام المنظوم��ات الدفاعي��ة الجوي��ة
ف��ي الطائ��رات العادي��ة والمس��يرة والتص��دي
للصواري��خ المض��ادة لل��رادارات وصواري��خ
كروز.
كم��ا ازي��ح الس��تار ع��ن المدف��ع المضاد
للجو «سراج» من عيار  35ملم خالل المناورات
المشتركة للدفاع الجوي االيراني.
واف��ادت اللجن��ة االعالمي��ة للمن��اورات
المش��تركة للدفاع الجوي االیراني «الوالية
 »97ان ه��ذا المدف��ع المضاد للجو يس��تخدم
قذائ��ف مط��ورة ويتضم��ن رادارا ومنظوم��ة
بصرية جديدة.
وم��ن الخط��ط التي نفذت ف��ي المناورات
المش��تركة لض��رب االه��داف الجوي��ة،
اس��تخدام ع��دد كبي��ر م��ن منظوم��ات
المدفعية المضادة للجو الى جانب المعدات
الصاروخية.
وبامكان منظومة الدفاع الجوي «سراج»
كش��ف وض��رب االه��داف الجوي��ة ومنه��ا
االش��ياء الطائ��رة الصغي��رة .وم��ن النق��اط
الالفت��ة ف��ي المن��اورات ،رد الفعل الس��ريع من
طواقم المنظومات المختلفة ومنها منظومة
«سراج» في الكشف عن االهداف وتدميرها.
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اعل��ن رئي��س مجل��س ادارة ش��ركة االتصاالت حميد فتاحي عن احباط هجمات س��ايبرية
عشوائية من الكيان الصهيوني الغاصب على البنى التحتية لالتصاالت في ايران.
وقال فتاحي في تغريدة له على صفحته في تويتر ان هذه الهجمات العشوائية التي تعود
الى الكيان الصهيوني الغاصب ،بدأت اليوم أال انه تم احباطها بالكامل.
واض��اف لي��س م��ن المس��تغرب للعالم بان هن��اك البعض ممن يتش��دق بحقوق االنس��ان و
يرتكب جرائم بحق شعوب العالم وفي الوقت نفسه يتهم ايران بشن هجمات سايبرية في حين
انهم يشنون مثل هذه الهجمات.
يذكر انه كانت هناك هجمات س��ايبرية قد خططت لها في الس��ابق باس��تخدام فيروس
استاكس نت التجسسي والمدمر لتعطيل المنشآت النووية االيرانية.

رئيس حركة النهضة االسالمية املاليزية:

على الدول معارضة الحظر االمريكي الظالم ضد ايران
اعتبر رئيس حركة النهضة االسالمية الماليزية الدكتور احمد فاروق موسي الحظر
االمريكي ضد ايران بالظالم وقال :يجب على جميع الدول المعارضة للحظر الوقوف بوجه
هذا االجراء الذي يدعم الكيان الصهيوني.
وبين الدكتور فاروق موس��ي في حوار مع مراس��ل ارنا في كوااللمبور ان اعادة الحظر
النفط��ي والمصرف��ي االمريك��ي ض��د ايران مدعاة لالس��ف واضاف من المؤكد ان السياس��ة
التي ينتهجها ترامب ضد ايران تصب في خانة دعم الكيان الصهيوني ومن غير المس��تغرب
ان يحتف��ل نتنياه��و رئي��س وزراء الكيان بعودة الحظر ويقدم الش��كر لترام��ب ويعتبر االجراء
بالتاريخي.
وقال ايضا ان االتحاد االوروبي عارض قرار االنسحاب االمريكي من االتفاق النووي ولكن
ترامب ولدعم الكيان الصهيوني أبدى مقاومة ومن ثم نفذ قراره باالنسحاب.
وف��ي اجابت��ه ع��ن س��ؤال لم��اذا ه��ذا التش��دد االمريك��ي تج��اه اي��ران ف��ي ح��ال ان الكي��ان
الصهيون��ي ه��و الوحي��د الذي يمتلك االس��لحة النووية في الش��رق االوس��ط ق��ال الدكتور
فاروق :ان هذا الحظر هو لحماية الكيان الصهيوني ودعمه وان تاريخ امريكا يثبت ذلك حيث
ان جمي��ع م��ا قام��ت به الوالي��ات المتحدة االمريكة في الش��رق االوس��ط كان يصب لصالح
اسرائيل.
واكد مؤسس حركة النهضة االسالمية الماليزية ان اعادة الحظر ضد ايران هو انتهاك
لحقوق االنسان والكرامة االنسانية وعلى جميع الدول التي عارضته النهوض ضد هذا الظلم .
واض��اف ان��ه يمكن اعتب��ار هذا االجراء اع�لان حرب ضد الجمهورية االس�لامية والذي يجب
على المجتمع الدولي ادانته.
وانتقد موس��ى منظمة المؤتمر االس�لامي معربا عن اس��فه الن هذه المنظمة لم تقف
امام االجراء االمريكي بما يتالءم مع مكانتها لدى الشعوب االسالمية.

ضبط  1190كيلوغراما من
االفيون في محافظة بوشهر
اعلنت قوى االمن الداخلي بمحافظة بوشهر
(جنوب) عن ضبط  1190كيلوغراما من االفيون
خالل عمليات قامت بها في المحافظة.
وفي بيان صدر عن دائرة قوى االمن الداخلي
ف��ي محافظ��ة بوش��هر ف��ان ه��ذه الكمي��ة ضبط��ت
خ�لال عمليتي��ن ف��ي كل م��ن مدينت��ي بوش��هر
وكن��كان وت��م القب��ض عل��ى اعض��اء عصاب��ات
التهريب و ضبط عجلتين كانت بحوزتهم.
واض��اف البي��ان ان��ه بع��د انج��از عملي��ة رصد
واج��راءات اس��تخبارية ت��م اكتش��اف ان المهربين
ين��وون نقل ش��حنة من المخدرات م��ن المحافظة
الش��رقية للب�لاد ونقله��ا ال��ى ه��ذه المحافظ��ة
فوضع��ت الخطط الالزم��ة للقبض عليهم وخالل
عملي��ات قام��ت به��ا ق��وات االم��ن ت��م ضب��ط 1190
كيلوغراما من االفيون والقبض على المهربين .

الخارجية تسلم تقريرها الحادي
عشر حول االتفاق النووي للبرملان
اعل��ن رئي��س اللجن��ة النووية التابع��ة للجنة
االم��ن القوم��ي والسياس��ة الخارجي��ة ف��ي مجلس
الشورى االسالمي مجتبى ذوالنوري ان الخارجية
قدم��ت تقريره��ا الحادي عش��ر ح��ول خطة العمل
المشترك الشاملة (االتفاق النووي) للمجلس.
واضاف ذوالنوري في حديث لمراس��ل ارنا ،ان
اللجن��ة النووي��ة تعكف حاليا على مناقش��ة تقرير
الخارجية.
واوض��ح ان��ه عل��ى الخارجي��ة أن تق��دم تقريرا
فصلي��ا اخ��ر للمجل��س عل��ى أن تناقش��ه اللجن��ة
الع��داد التقري��ر الس��ادس للجن��ة االم��ن القوم��ي
والسياسة الخارجية .
وتاب��ع قائ�لا ان��ه نظ��را ال��ى االج��واء الدولية
الس��ائدة تج��اه الحظر االمريكي ض��د ايران ،فاننا
نعمل على التعجيل في مناقشة هذا التقرير .

قطاع��ات الدف��اع المدني العس��كرية واالمنية
واالس��تخبارية والصناعي��ة واالقتصادي��ة
والثقافي��ة واالعالمي��ة والتجاري��ة يج��ب
التخطي��ط ل��كل قط��اع منه��ا عل��ى ح��دة
وبطريقة تالئم كل حقل.
وع ّب��ر الوزي��ر ع��ن إعتق��اده ب� ّ
�أن ط��رق
الموجه��ة م��ن األع��داء
مواجه��ة التهدي��دات
ّ
يج��ب أن تتن��وع حس��ب نوعي��ة التهدي��د ف��إن
كانت ذات طابع تهاجمي عسكري تستوجب
مواجهته��ا بطريق��ة مماثل��ة وإن كان��ت عبر
تطبيقات وآليات افتراضية يجب تبني وسيلة
اُخرى لتبديدها.
ً
ولفت علوي الى قيام العدو أحيانا بتكرار
قضي��ة واإللح��اح عليه��ا ك��ي يُوس��وس إلين��ا
ويحثن��ا عل��ى تطبيقه��ا عبر تجمي��ل صورتها
وإرس��ال عناوي��ن خاطئ��ة إلين��ا مثلم��ا فع��ل
الشيطان بحواء وآدم وأخرجهما من الجنة.
ودع��ا وزي��ر األم��ن ال��ى انته��اج معرف��ة
النفس القائمة على الواقعية خالل ممارسات
االفراد نشاطاتهم في الدفاع المدني ،معتبراً
يحص��ن الف��رد أم��ام
التح ّل��ي بالوع��ي درع �اً ّ
صدمات العدو.
وق��ال عل��وي :ال يج��ب اإلرتع��اب م��ن قوة
العدو بل يجب توظيف جميع طاقات الشعب
للصم��ود أم��ام ه��ذا الع��دو م��ع األخ��ذ بعي��ن
االعتب��ار أهمي��ة التح ّل��ي بالبصي��رة العميقة
للتخلص من األفخاخ التي ينصبها األعداء.
وأعرب علوي عن إعتقاده ّ
بأن السبب وراء
عدائية االس��تكبار العالمي للثورة االس�لامية
اليعود الى قضايا كحقوق االنس��ان وحقوق
المرأة وإصدار أحكام إعدام في البالد فحسب

الكف��اءة الدفاعية للبالد ومنها اُس��س الدفاع
المدني.
وق��ال عل��ويّ :
إن اعداء الثورة االس�لامية
يس��تهدفون النف��وذ االيران��ي ف��ي المنطق��ة
للتقليل منه ألنهم اليطيقون وجود حزب اهلل
ومحور المقاومة كثروة ورأس مال.
كم��ا وص��ف وزي��ر األم��ن ،والي��ة الفقيه
بأنها أهم رأس مال للثورة االسالمية االيرانية
في مواجهتها ألعداء النظام االسالمي منوهاً
ال��ى مس��اعي األع��داء لض��رب ه��ذا االقت��دار
وهذه الثروة العظيمة .
ّ
وأك��د وزير األم��ن االيراني عل��ى ضرورة
اإلنتب��اه والمواجه��ة لم��ا تق��وم ب��ه الجماعات
المناهض��ة للث��ورة خ��ارج الب�لاد ودخوله��ا
الحقل العس��كري بتوظيف مؤامرات تحيكها
واش��نطن وبريطاني��ا واألم��وال الس��عودية
ومساعيها الستقطاب الشباب االيرانيين.
ه��ذا ولف��ت عل��وي الى هدف آخ��ر يتابعه
العدو متمث ً
ال في خلق مناخ يش��عر فيه الفرد
بع��دم األمان اإلقتصادي واإلس��تثماري داخل
البلد.
وأعل��ن وزي��ر األم��ن ع��ن التع��رف على 11
خلي��ة إرهابي��ة وتبدي��د نش��اطها خ�لال أي��ام
مس��يرات األربعي��ن عل��ى ي��د عناص��ر األم��ن
االيراني��ة لتك��ون ع��دد هذه الخالي��ا المفككة
خ�لال الفت��رة األخي��رة  300خلي��ة إرهابية أي
م��ا يع��ادل تبدي��د  95بالمائ��ة م��ن المؤام��رات
المحاك��ة ض��د الب�لاد .ووص��ف وزي��ر األم��ن
اي��ران الي��وم بأنه��ا مزدان��ة بالتف �وّق والس��مو
أكث��ر من ذي قب��ل وحاقنة للرعب في نفوس
أعدائها.

ازدياد أعداد السياح االجانب الى محافظة همدان بنسبة  52باملائة
اعل��ن المدي��ر الع��ام لدائ��رة الت��راث الثقافي بمحافظة هم��دان /غ��رب ايران /زي��ادة اعداد
السياح االجانب الى المحافظة خالل العام الجاري بنسبة  52بالمائة مقارنة مع العام الماضي.
وقال «علي مالمير» في مؤتمر صحفي بمناسبة انعقاد الدورة االربعين للجمعية العامة
العض��اء منظم��ة الس��ياحة العالمي��ة :ف��ي الوق��ت الحاض��ر يعم��ل  7بالمائة م��ن العاملين في
محافظ��ة هم��دان في قطاع الصناعات اليدوية ،وان  10بالمائة من صادرات الصناعات اليدوية
تتعلق بالمحافظة.
واشار الى اختيار همدان عاصمة للسياحة اآلسيوية العام  ،2018الفتا الى نمو السياحة في
المحافظة ،وقال :ان اعداد السياح االجانب الذي زاروا همدان نمت بنسبة  52بالمائة.
يذك��ر ان ال��دورة االربعي��ن للجمعية العامة العضاء منظمة الس��ياحة العالمية س��تعقد
للفت��رة م��ن  12لغاي��ة  16نوفمبر/تش��رين الثان��ي الجاري باس��تضافة مجمع غ��ار «علي صدر»
السياحي بمحافظة همدان ،وبمشاركة ممثلين من اسبانيا ،المانيا ،جنوب افريقيا ،تركيا،
نيجيري��ا ،االرجنتي��ن ،ايطالي��ا ،فنلن��دا ،ماليزي��ا ،اميركا ،البرتغال ،اندونيس��يا ،الهن��د ،بيرو،
تايلن��د ،كوري��ا الجنوبي��ة ،الياب��ان ،كولومبي��ا ،باكس��تان ،كرواتي��ا ،اوزبكس��تان ،االم��ارات،
جمهورية آذربايجان ،االردن وبلغاريا.

