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ورئيس الجمهورية يؤكد أن على املسؤولني اتخاذ الالزم لتفادي هكذا حوادث

قائد الثورة يع ّزي بوفاة عدد من طالب الجامعة االسالمية الحرة
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مدعي عام طهران :إعتقال شخصين

تعالى للمصابين بالش��فاء العاجل ولعوائل الضحايا بالصبر
واالجر الجزيل.
بدوره بعث رئيس الجمهورية حجة اإلسالم حسن روحاني
رسالة عزاء اثر وفاة عدد من طالب الجامعة اإلسالمية الحرة
(قس��م العلوم واألبحاث) ،أكد فيها ضرورة إجراء المسؤولين
المعنيين دراسة دقيقة حول أسباب وقوع هذا الحادث وإعتماد
كافة اآلليات الالزمة لتفادي تكرر حوادث من هذا القبيل.
وج��اء خ�لال رس��الة ع��زاء الرئي��س روحان��ي ،ان الح��ادث
المؤل��م إلنق�لاب حافلة الطالب في حرم الجامعة اإلس�لامية
الحرة (قس��م العلوم واألبحاث) ،والذي أس��فر عن وفاة وإصابة
عدد من الطالب الجامعيين األعزاء في بالدنا ،بعث على بالغ
الحزن واألسى لدى أبناء الشعب اإليراني الشريف.
وخ�لال رس��الته س��أل روحان��ي الب��اري تعال��ى أن يتغم��د
ضحايا الحادث الذين كانوا يشكلون رصيدا قيما لمستقبل
البالد ،بواسع رحمته ومغفرته وان يلهم أسرهم وذويهم جميل
الصبر والسلوان وأن يمن بالشفاء العاجل على المصابين.

على خلفية إنقالب حافلة الطالب

ع��زى س��ماحة قائ��د الث��ورة االس�لامية آي��ة اهلل العظم��ى
الس��يد عل��ي الخامنئ��ي ،بوف��اة ع��دد م��ن ط�لاب الجامع��ة
االسالمية الحرة – قسم العلوم واالبحاث.
واف��اد مكت��ب حف��ظ ونش��ر اعم��ال آي��ة اهلل العظم��ى
الخامنئي ،ان رس��الة العزاء الصادرة عن س��ماحته جاءت على
الشكل التالي :
باسمه تعالى
ان الح��ادث المؤل��م الذي وقع و أدى الى وفاة  10أش��خاص
م��ن الطلب��ة االع��زاء واصاب��ة عدد اخري��ن ،يبعث عل��ى الحزن
واالسى الشديدين.
انن��ي اذ اع��رب عن تضامني مع (األس��ر) الثكلى والوس��ط
الجامع��ي ،اع � ّزي ذوي ه��ؤالء االع��زاء جميع��ا واس��أل الب��اري

مسؤول بوزارة الدفاع :ايران الالعب الرئيس في منطقة غرب آسيا

خالل تسلم أوراق اعتماد السفير االيراني الجديد
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شبستري يؤكد ضرورة تنمية

وتعزيز التعاون الثنائي

قال رئيس جمهورية كوريا الجنوبية «مون جاي إن» :
إ ّن العالق��ات بي��ن طه��ران وس��يئول تاريخية ،واصف �اً ايران
بأنها شريكة هامة وموثوقة بها.
وخ�لال تس��لم اوراق اعتماد الس��فير االيراني الجديد
لدى سيئول «سعيد بادامجي شبستري» ،أضاف (جاي إن)
ي��وم االربع��اء أ ّن مس��ار التع��اون بي��ن البلدي��ن اس��تمر ف��ي
أحلك الظروف خالل السبعينات وأيام الحرب المفروضة
على ايران ،و وابلغ تحياته الحارة للرئيس االيراني الشيخ
حسن روحاني.
وأك��د عل��ى العم��ل عل��ى ازال��ة العقبات والمش��اكل
الت��ي تعت��رض العالق��ات الثنائي��ة بي��ن البلدي��ن معلناً عن
ش��كره لدعم ايران السياس��ات القائمة على احالل الس�لام
في شبه الجزيرة الكورية.
من جانبه أبلغ السفير االيراني الجديد لدى سيئول
خ�لال اللق��اء تحي��ات الرئي��س االيران��ي ال��ى «م��ون ج��اي
إن» الفت �اً ال��ى الخلفية التاريخية للعالق��ات بين البلدين
وض��رورة تنمي��ة وتعزي��ز التع��اون الثنائ��ي ف��ي المج��االت
السياسية واالقتصادية والثقافية والبرلمانية.
ولف��ت شبس��تري الى دور كوري��ا الجنوبية في عملية
نزع األس��لحة النووية في ش��به الجزيرة الكورية معلناً دعم
ايران لسياسات وبرامج سيئول في هذا المجال.
وتط��رق ال��ى اإلنس��حاب غي��ر الش��رعي واألح��ادي
للوالي��ات المتح��دة م��ن اإلتف��اق الن��ووي و المش��اكل
الناجم��ة عن��ه و الت��ي الق��ت بظالله��ا عل��ى العالق��ات بي��ن
طهران سيئول خاصة في القطاع المصرفي والمالي خالل
الش��هور األخي��رة وأع��رب ع��ن أمل��ه بأن ُت��زال ه��ذه العقبات
بمساعدة ومتابعة الرئيس الكوري.
وكان س��عيد بادامجي شبس��تري ق��د وصل العاصمة
الكورية في الحادي عشر من اكتوبر  2018كسفير ايران
الجديد هناك.
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رئيس جمهورية كوريا
الجنوبية :طهران شريكة
موثوق بها لدى سيئول

وأكد روحاني خالل رس��الته على المس��ؤولين المعنيين،
الى جانب إجراء دراس��ة دقيقة حول أس��باب وقوع هذا الحادث،
إعتم��اد كاف��ة اآللي��ات الالزمة لتف��ادي تكرر ح��وادث من هذا
القبي��ل؛ موع��زا بإتخ��اذ كافة اإلج��راءات الطبي��ة والعالجية
الالزمة للمساعدة على تسريع شفاء وتعافي المصابين.
ب��دوره اع��رب وزي��ر الخارجي��ة محم��د ج��واد ظري��ف ع��ن
مواس��اته اث��ر وق��وع ح��ادث انق�لاب حافل��ة طالب قس��م العلوم
واالبحاث في الجامعة االسالمية الحرة.
وذك��ر ظري��ف خالل رس��الة عزاء بعثها بالمناس��بة  :لقد
تلقيت ببالغ الحزن واالس��ى نبأ وفاة واصابة عدد من الطالب
الشباب ،المؤلم والمرير خالل حادث مروع.
واض��اف :انن��ي اتقدم بواج��ب العزاء الى الش��عب االيراني
االبي والصبور وايضا العوائل الثكلى والوسط االكاديمي في
البالد؛ سائال الباري تعالى للمصابين بالشفاء العاجل.
من ناحيته أعرب المتحدث باسم الخارجية بهرام قاسمي
عن أس��فه الش��ديد حيال الحادث األليم لوفاة عدد من طالب
الجامع��ة اإلس�لامية الحرة-قس��م العل��وم واألبح��اث؛ مقدم��ا
خال��ص الع��زاء والمواس��اة ال��ى األس��ر الثكل��ى وذوي ه��ؤالء
الطالب والوسط الجامعي في البالد.
ب��دوره اعلن المدعي العام بطهران «عباس جعفري دولت
آب��ادي» اعتق��ال متعه��د النق��ل والمس��ؤول ع��ن المنش��آت ف��ي
جامع��ة العل��وم واالبح��اث التاب��ع للجامع��ة االس�لامية الحرة
عل��ى خلفي��ة انق�لاب حافل��ة داخ��ل الح��رم الجامع��ي صب��اح
الثالثاء ما أدى الى مقتل  10واصابة  28آخرين.
وقال دولت آبادي حول آخر التحريات الجارية حول حادث
انق�لاب حافل��ة ال��ركاب داخ��ل جامع��ة العل��وم واالبح��اث ،ان
اثنين من مساعديه يتابعان هذه القضية.
واض��اف :إس��تنادا الى اع�لان قاضي التحقي��ق ،فان لجنة
مكون��ة م��ن  7اعض��اء تتاب��ع ه��ذه القضي��ة وت��درس ابعاده��ا
المختلفة.
واش��ار مدع��ي ع��ام طه��ران ال��ى اعتق��ال واس��تدعاء ع��دة
اش��خاص عل��ى خلفية هذا الح��ادث ،وقال :ت��م اعتقال متعهد
النق��ل ومس��ؤول المنش��آت ،واس��تدعاء اثني��ن م��ن مس��ؤولي
الجامعة.
واض��اف :يج��ب فح��ص م��ا إذا كان��ت الحافلة مش��مولة
بالتأمين وما هي المشاكل التي كانت هناك ،تفاقم الحادث
عندما اصطدمت الحافلة بمحطة إمدادات المياه ،مشيرا الى
سائق الحافلة لقي مصرعه في هذا الحادث.

قائد عسكري :قوات الجيش تمتلك جاهزية عالية في الدفاع عن الحدود

اك��د رئي��س ش��ؤون التفتي��ش
واالس��ناد ب��وزارة الدف��اع العمي��د س��عيد
ش��عبانيان ،انه وفي ظل اتباع اوامر قائد
الثورة االسالمية فقد تحولت ايران الى
دولة مقتدرة واصبحت الالعب الرئيس
في منطقة غرب آسيا.
وف��ي تصري��ح ادل��ى به خ�لال زيارته
لمدين��ة ب��م بمحافظ��ة كرم��ان جنوب
ش��رق اي��ران ق��ال العمي��د ش��عبانيان،
ان��ه حينم��ا كان��ت الث��ورة االس�لامية
ناش��ئة لم تس��تطع امي��ركا ارت��كاب اي
خط��أ والي��وم حيث تحول��ت الجمهورية
االس�لامية ال��ى ش��جرة عظيم��ة ف��ان
اميركا ال يمكنها ايضا ان تفعل شيئا.
واض��اف ،ان ل��م نك��ن العبي��ن
اقوي��اء ف��ان امي��ركا تخط��ط الكثي��ر
م��ن المؤام��رات ضدن��ا مثلم��ا قام��ت
بالتخطي��ط وف��رض ح��رب االع��وام
الثمانية بمعية  23دولة علينا.
وتاب��ع قائ�لا ،ان��ه عل��ى امي��ركا
ان تعل��م بانه��ا الي��وم بتاسيس��ها
الجماع��ات االرهابي��ة واغتي��ال علمائنا

النوويي��ن وف��رض الضغ��وط السياس��ية
واالقتصادي��ة علين��ا انم��ا هي الخاس��رة
في الحرب.
واش��ار الى تهديدات اميركا قائال،
ان الش��عب االيران��ي االب��ي ل��ن يخش��ى
خي��ارات امي��ركا عل��ى الطاول��ة ونح��ن
بانتظ��ار خياراته��م الموضوع��ة تح��ت
الطاولة ايضا.
واض��اف ،ان االع��داء قام��وا باعمال
ارهابي��ة ف��ي مدينت��ي اه��واز وجابه��ار
لكنه��م قام��وا بال��رد س��ريعا عل��ى ذلك
وعل��ى امي��ركا والكي��ان الصهيون��ي ان
يعلما بان عهد اضرب واهرب قد ولى.
وص��رح باننا سنش��هد ف��ي الذكرى
االربعي��ن النتص��ار الث��ورة االس�لامية
( 11-1ش��باط /فبراي��ر) ازاح��ة الكثي��ر
م��ن المنج��زات ف��ي مج��ال الصناع��ة
الدفاعية.
من ناحيته اكد قائد مقر الجيش
االيران��ي في غرب الب�لاد العميد فرهاد
آريانفر بان قوات الجيش تمتلك قدرات
وجهوزية عالية ف��ي الدفاع عن الحدود،

وبرصدها االستخباراتي الكامل تحبط
في المهد اي تهديد في المنطقة.
وف��ي تصري��ح ادل��ى ب��ه لمراس��ل
وكال��ة ارنا خالل تفق��ده لمدينة نفط
ش��هر الحدودي��ة ق��ال العمي��د آريانف��ر،
ان الزي��ارة الت��ي ق��ام به��ا وف��د لجن��ة
االمن القومي والسياس��ة الخارجية في
مجلس الشورى االسالمي تاتي في اطار
االطمئن��ان الى اجراءات ضبط الحدود
م��ن قب��ل قوات الجي��ش الت��ي تقف بكل
صالب��ة ام��ام اي تهدي��د وتداف��ع ع��ن
الحدود.
واض��اف ،ان االم��ن مس��تتب ف��ي
الح��دود ونح��ن نطمئ��ن باننا س��نحبط
اي تهدي��د ف��ي المنطق��ة .وتابع العميد
آريانف��ر ،ان االم��ن المس��تديم مس��تتب
ف��ي ط��ول الش��ريط الحدودي ف��ي غرب
الب�لاد م��ع الع��راق وان الق��وات التابع��ة
لمقر الجي��ش في غرب البالد متواجدة
عل��ى امتداد هذه الح��دود البالغ طولها
 242ك��م ف��ي محافظة كرمانش��اه مع
العراق (من باويسي حتى تلخاب).

إيران وجورجيا تدرسان إستكمال نظام إلغاء تأشيرات الدخول بينهما
اجتمع مسؤول دائرة العالقات القنصلية بوزارة الخارجية
االيراني��ة عل��ي اصغر محم��دي م��ع مندوب��ي وزارة الخارجية
الجورجية للبحث في استكمال نظام الغاء تاشيرات الدخول
بين البلدين.
واف��اد موق��ع ني��وز جورجي��ا نق�لا ع��ن وزارة الخارجي��ة
الجورجي��ة بان��ه ت��م االع�لان
ف��ي ه��ذا اللقاء ال��ذي حضره
ايض��ا الس��فير االيران��ي ف��ي
تبليس��ي ج��واد قوام ش��هيدي
بانه ينبغي استكمال اتفاقية
الغ��اء تاش��يرات الدخول بين
جورجي��ا واي��ران للحيلول��ة
دون وق��وع اي ح��دث س��يئ في
المستقبل.
ووفق��ا لتقرير الخارجية
الجورجي��ة فق��ط تم��ت ف��ي
االجتم��اع دراس��ة اتفاقي��ة
الغ��اء تاش��يرات الدخول بين
البلدي��ن ،وج��رى التاكي��د عل��ى ض��رورة اس��تكمال نص��وص
االتفاقية بهدف الحد من حاالت سوء االستغالل.

يذك��ر ان��ه خ�لال االش��هر االخي��رة منع��ت الس��لطات
الجورجية دخول عدد من االيرانيين الى هذا البلد رغم عدم
الحاجة لتاشيرات الدخول بين البلدين.
وق��د اعلن��ت وزارة الداخلية الجورجية ب��ان فرض القيود
عل��ى الداخلي��ن ال��ى جورجيا لم يش��مل االيرانيي��ن فقط بل
ج��رى من��ع  1151ش��خصا من
مختل��ف ال��دول م��ن ضمنه��م
 434ايراني��ا م��ن الدخ��ول الى
االراض��ي الجورجي��ة خ�لال
شهر نوفمبر الماضي.
يذك��ر ان العالق��ات
الدبلوماس��ية بين الجمهورية
االس�لامية االيراني��ة ب��دات
ع��ام  1992وت��م اعتم��اد نظ��ام
الدخ��ول بي��ن البلدي��ن م��ن
دون تش��يرات دخ��ول ف��ي العام
 2011وفي الع��ام  2013جمدت
تبليس��ي العم��ل باالتف��اق اال
انه��ا ع��ادت لتطبيقه في العام  2016اثر انتقادات ش��ديدة من
المعارضة والمجتمع الجورجي.
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شخصيات إيرانية وإسالمية تعزي بوفاة آية
الله سيد محمود هاشمي شاهرودي

أصدر س��ماحة المرجع الديني آية اهلل العظمى الس��يد علي السيس��تاني بياناً عزى
فيه الحوزات العلمية والعلماء وذوي الفقيد بمناس��بة وفاة آية اهلل س��يد محمود هاشمي
شاهرودي.
كم��ا أص��در المرج��ع الدين��ي آية اهلل العظمى الش��يخ اس��حاق الفياض بي��ان تعزية
بهذه المناسبة.
ه��ذا وع��زى المرج��ع الدين��ي آية اهلل العظمى الش��يخ محمد اليعقوبي بوفاة الس��يد
محم��ود الهاش��مي الش��اهرودي  ،فيما أش��ار ال��ى ان عطاء الراحل ل��م يقتصر على العلوم
الحوزوية المتعارفة بل امت ّد الى الحقول الفكرية والمعرفية األخرى.
وذك��ر مكت��ب المرج��ع اليعقوب��ي ف��ي بيان ل��ه ،ان األمة اإلس�لامية عام��ة والحوزات
العلمية الدينية خاصة ُفجعت اليوم برحيل أحد ابنائها البررة الذي نذر عمره الش��ريف
لالرتق��اء به��ا ف��ي آف��اق الع��زة والكرام��ة وه��و س��ماحة آي��ة اهلل الس��يد محم��ود الهاش��مي
الشاهرودي (قدس اهلل نفسه الزكية).
من ناحيته أبرق رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري الى قائد الثورة اإلسالمية
ف��ي اي��ران آية اهلل العظمى الس��يد علي الخامنئي معزياً بوفاة رئيس مصلحة تش��خيص
النظ��ام ف��ي الجمهوري��ة اإلس�لامية اإليراني��ة العالم��ة آي��ة اهلل الس��يد محم��ود هاش��مي
شاهرودي.
بدوره أصدر تيار اإلصالح الوطني العراقي برئاسة الدكتور ابراهيم الجعفري بيان
تعزية بمناسبة وفاة اية اهلل الفقيد السيد هاشمي الشاهرودي.
وعالما ،ومتصديًا ،ومداف ًعا عن اإلس�لام
وأوض��ح البي��ان «أن األمة خس��رت مجاه��داً،
ً
والمس��لمين» ،متاب ًع��ا «أن الس��يد الش��اهرودي كان م��ن مقارع��ي الدكتاتوري��ة ،وم��ن
الرج��ال الذين يفكرون بمصير االمة اإلس�لامية ونهضته��ا وتقدمها ،وخ ّلف وراءه الكثير
مما ينتفع به”.
هذا وقدم علماء البحرين العزاء بمناس��بة وفاة الس��يد محمود هاش��مي ش��اهرودي،
وقال بيان العلماء «لم يمت عال ٌم ترك من خلفه ما ترك سماحة الفقيد الراحل”.
عمر حافل بالعلم والجهاد ونصرة الحق والمستضعفين ،يترجل
ولفت إلى «أنه بعد ٍ
دوما في طليعة الس ّباقين للدفاع عن حياض الدّين والوقوف في وجه
الفارس الذي كان ً
تفجر
الص��ف األول ّ
الطواغي��ت والمس��تكبرين ،ف��كان من ق��ادة ّ
للصحوة اإلس�لامية التي ّ
السيد الصدر”.
نورها على يد إمام األمة الخميني العظيم (رض) وشهيد العصر َّ
وأوضح «أن شعب البحرين مدين لهذا المرجع ال ّرباني ومواقفه المشهودة في نصرة
شعبنا وقضيته العادلة منذ ال ِقدَم وإلى آخر عمره َّ
الشريفَّ ،
وإن فقده آلمنا كثي ًرا ،كما
َّأنه بحق قد انثلم في اإلسالم ثلمة ال يسدّها شيء”.
كما أصدرت كتائب حزب اهلل في العراق بياناً ع ّزت فيه س��ماحة اإلمام الخامنئي
بمناسبة رحيل آية اهلل الشاهرودي.
من جهته ،نعى الس��يد علي فضل اهلل ،ببيان ً
قائل «إذا مات العالم ،ثلم في اإلس�لام
ثلمة ال يسدها شيء إلى يوم القيامة”.
وأض��اف «أن الس��يد الش��اهرودي ال��ذي عاش حياته في خدمة اإلس�لام والمس��لمين،
كانت له مكانة راس��خة ودور كبير في الجمهورية اإلس�لامية وفي الحركة اإلس�لامية
والفكر والفقه اإلسالمي”.
بدوره بعث المكتب السياسي ألنصار اهلل في اليمن برقية تعزية بوفاة آية اهلل محمود
الهاش��مي الش��اهرودي وجاء في برقية العزاء :نتقدم بالعزاء والمواس��اة إلى قيادة الثورة
اإلس�لامية ف��ي الجمهوري��ة اإليرانية وإلى الش��عب اإليراني المس��لم العزي��ز بوفاة رئيس
مجمع تشخيص مصلحة النظام آية اهلل محمود الهاشمي الشاهرودي”.
كم��ا أص��در يوم االربع��اء العالمة «راجا ناصر عباس جعف��ري» األمين العام لحزب
مجل��س وحدة المس��لمين الباكس��تاني والذي يُعتبر م��ن االحزاب الرائدة الش��يعية في
هذا البلد بياناً قدّم فيه التعازي بمناسبة رحيل آية اهلل سيد محمود هاشمي الشاهرودي
رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام.
ونق ً
ال عن مكتب حزب مجلس وحدة المسلمين ،وصف العالمة جعفري هذا الفقيد
بأنه كان من المقربين الى س��ماحة قائد الثورة االس�لامية آية اهلل س��يد علي الخامنئي
دام ظله العالي.
ّ
وأك��د العالم��ة جعف��ري خ�لال البي��ان عل��ى ّ
أن رحي��ل آي��ة اهلل الش��اهرودي س��يبقى
ملحوظاً ومشهوداً في مجموعة الثورة االسالمية ونظام الجمهورية االسالمية ،الفتاً الى
عدم نسيان مساعي هذا العالم الراحل التي بدأت منذ انتصار الثورة االسالمية واستمرت
في أيّام زعامة سماحة قائد الثورة االسالمية وكان لها دور هام.
بدوره��ا ،أص��درت مؤسس��ة الب�لاغ بياناً ع��زت فيه س��ماحة قائد الثورة االس�لامية آية
اهلل العظم��ى الس��يد عل��ي الخامنئ��ي والمراج��ع العظام بمناس��بة رحيل آية اهلل هاش��مي
شاهرودي .واعتبرت أن الفقيد حمل فقه مدرسة الشهيد محمد باقر الصدر (رض) وقدم
التضحيات وتحمل أشد ألوان التعذيب على يد النظام العراقي المقبور ،وكرس حياته
في طلب العلم وتدريس العلوم الدينية واالجتهاد العلمي ،حيث ترك خلفه موروثاً غنياً
لدى العلماء والطالب المثابرين لنش��ر التعاليم االس�لامية المضيئة وثقافة أهل البيت
(ع).
من جانبه اوضح العميد «ابو الفضل شكارجي» ،أن آية اهلل هاشمي شاهرودي» ،كان
خبيرا باالعداء وكافح الظلم ورحيله ترك ثلمة كبيرة في الثورة والنظام اإلسالمي.
و أش��ار العمي��د «أب��و الفضل ش��كارجي» ،على هامش مراس��م تش��ييع جثم��ان اية اهلل
هاش��مي ش��اهرودي» ،إل��ى ان رحي��ل ش��اهرودي ت��رك فج��وة كبي��رة ف��ي الث��ورة والنظ��ام
اإلس�لامي وق��د ق��دم خدم��ات كبي��رة وكان الصاحب الص��ادق لالمام الرح��ل الخميني
«قدس» وقائد الثورة.
وأضاف لقد بقي حتى اخر عمره محاربا للظلم واالستكبار العالمي متابعا كما انه
كان والئيا وخبيرا باالعداء ومكافحا للظلم.
كما كتب مدير عام وكالة الجمهورية االسالمية االيرانية لألنباء ضياء هاشمي
ف��ي مق��ال ّ :
إن الراح��ل آية اهلل الش��اهرودي كان مظهراً لإلعتدال في ايران وعلى صعيد
العالم االسالمي وقد تب ّينت مواقفه في طيات أفكاره وسيرته العملية بوضوح.
وأضاف هاش��مي خالل المقال الذي كتبه ونش��رته وكالة إرنا ّ
بأن هذه الش��خصية
فرعي الفقه واالصول وش��خصية صاحبة
كانت ضمن الش��خصيات الفقهية البارزة في َ
رأي وذات نمط اجتهادي حصري ،جعلت منه بين أوس��اط الحوزات العلمية في مدينتي
قم والنجف وباقي المحافل العملية شخصية ُتع َرف بالعالم والخبير االسالمي.

