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محليات

خالل زيارته ألسرة أحد الشهداء املسيحيني

خالل تفقده األجهزة واملعدات العسكرية والقوات املتواجدة
في جزيرة ابو موسى

روحاني يشيد بدور املواطنني األرمن في الذود عن حياض الوطن

y

رئيس الجمهورية يهنئ الشيخ آملي

ً
رئيسا لمجمع تشخيص مصلحة النظام
بتعيينه

اثنى رئيس الجمهورية االسالمية االيرانية الشيخ حسن
روحاني على تضحيات وصمود المواطنين األرمن المستدامة
في الذود عن حياض الوطن ،وذلك جنبا الى جنب المسلمين

مشير ًا إلى تواصلها في هذا اجملال

قائد حرس الحدود :املفاوضات جارية لإلفراج
عن الجنود اخملتطفني

أكث��ر ما يهمنا هو حريته��م ،حيث باتوا رهينة
اآلن بايدي اإلرهابيين والمنافقين.
واش��ار ال��ى أن المش��اورات جاري��ة لتحري��ر
ح��رس الح��دود م��ن خ�لال دبلوماس��ية الحدود
مع باكستان ،قائال :نتابع قضية تحرير حرس
الحدود من خالل شيوخ القبائل.
وأع��رب قائ��د ح��رس الح��دود ع��ن أمل��ه في
أن يع��ود ه��ؤالء األحب��اء ال��ى أس��رهم ف��ي أقرب
وق��ت ممك��ن مع إج��راء محادثات على مس��توى
أجهزة أخرى ،مثل مقر القوات المسلحة ووزارة
الشؤون الخارجية.

وأعل��ن العمي��د رضائ��ي إن المعلوم��ات
ال��واردة تفي��د ب��ان ح��رس الح��دود اإليرانيي��ن
المختطفين في صحة وسالمة.
علم �اً ب��ان العدي��د من اإلرهابيي��ن فروا في
الماض��ي إل��ى أماك��ن آمنة في باكس��تان بعد
ان نف��ذوا أعمال إرهابية في أجزاء مختلفة من
محافظة سيستان وبلوجستان.
وفيما يتعلق بالتعاون الحدودي بين إيران
وال��دول المج��اورة أوض��ح قائد ح��رس الحدود :
إن إح��دى أكث��ر الخط��وات الناجح��ة الت��ي ت��م
اتخاذها لتحس��ين الوضع الحدودي عبر حدود

البالد هي تطوير دبلوماسية الحدود.
ووص��ف عالق��ات إي��ران الحدودي��ة م��ع
ال��دول المج��اورة ،جي��دة ج��دا وق��ال :زي��ادة
التعاط��ي الدبلوماس��ي بي��ن الح��دود أدى إل��ى
تطوي��ر االس��تعداد العملي في بع��ض المناطق
الحدودية.
وق��ال قائ��د ح��رس الح��دود ف��ي الش��رطة
إن توس��ع ه��ذه العالق��ات أدى إل��ى زي��ادة كفاءة
الحدود.
وص��رح العمي��د رضائي أنه من��ذ بداية هذا
العام ،عقدنا  10اجتماعات حدودية مع البلدان
المج��اورة  ،بم��ا ف��ي ذل��ك اجتم��اع م��ع ح��رس
الح��دود في تركي��ا وأذربايجان والع��راق وقطر
وأفغانستان.
وتاب��ع قائ� ً
لا إن الق��وات المس��لحة عل��ى
أعل��ى المس��تويات ،وعلى الرغم م��ن التهديدات
الخطي��رة ف��ي بع��ض ال��دول المج��اورة  ،ف��إن
اإليرانيي��ن آمنون وقواتنا ف��ي أفضل وضع على
الحدود .

في رسالة الى رؤساء السلطات الثالث

كبير أساقفة األرمن في أصفهان:

رابطة مدرسي الحوزة العلمية تؤكد على تمتني االقتصاد
الوطني ملواجهة الحظر

أتباع األديان يتمتعون بحرية كاملة في ايران

بعثت رابطة مدرسي الحوزة العلمية في قم المقدسة (وسط) ،رسالة الى رؤساء السلطات
الث�لاث؛ مؤك��دة فيه��ا ان الس��بيل الوحيد لمواجه��ة الحظر ّ
بكل وعي وح��زم يكمن في تمتين
االقتصاد الوطني.
وف��ي اش��ارة ال��ى المش��اكل الراهن��ةّ ،
اك��دت رابط��ة مدرس��ي الح��وزة العلمي��ة ،أن نظ��ام
الجمهورية االس�لامية االيرانية بوصفه االكثر اعتمادا على س��يادة الش��عب في العالم ،يولي
اهمية خاصة الى الظروف المعيشية وضمان الرخاء والعدالة داخل المجتمع.
وتوجهت الرابطة في رسالتها الى البرلمان ،مؤكدة انه نظرا لظروف الحرب االقتصادية
المعق��دة للع��دو ينبغي على البرلمان المحترم ومن خالل مراقبته الدقيقة للقوانين ان يبادر
الى معالجة الثغرات القانونية وإزالة االرضيات التي تؤدي الى الفس��اد ،بواس��طة س� ّ�ن قوانين
راسخة في هذا االطار.
كم��ا ناش��دت رابط��ة مدرس��ي الح��وزة العلمي��ة ،الس��لطة القضائية ب��ان تواص��ل جهودها
الهادفة الى ارساء العدالة والدفاع عن تطلعات الشعب ،والتصدي الصارم للفاسدين وتحديد
ثغرات الفساد داخل المنظومة االقتصادية والعمل على ازالتها.
ودع��ت الرابط��ة ف��ي رس��التها المس��ؤولين والقائمين على الش��ؤون االقتصادية ف��ي البالد،
الى االس��تناد على الطاقات المحلية واتباع توجيهات س��ماحة قائد الثورة االس�لامية بضرورة
التركي��ز عل��ى االقتص��اد المق��اوم بوصف��ه الس��بيل الوحي��د لتح��اوز المش��اكل االقتصادي��ة
الراهنة.

إستدعاء  1700شخص بشأن قضايا الفساد االقتصادي
اعل��ن مدعي المحاك��م العامة والثورية بالعاصمة االيرانية طهران عباس جعفري دولت
آبادي بانه تم اس��تدعاء  1700ش��خص بش��ان قضايا الفس��اد االقتصادي خالل االش��هر الس��تة
الماضية.
وق��ال جعف��ري دول��ت آبادي انه تم خالل الفترة المذكورة اصدار حكم االعدام بحق  3من
المفس��دين االقتصاديين والحكم بالس��جن على  48آخرين فيما هنالك االن  160متهما قيد
االعتقال.

اكد كبير اساقفة االرمن في اصفهان وجنوب ايران سيبان كاشاجيان ان اتباع االديان المختلفة
في ايران يتمتعون بالحرية الكاملة ويمارس��ون ش��عائرهم الدينية بحرية تامة خالفا لما يروجه االعالم
الغرب��ي .وق��ال االس��قف كاش��اجيان ف��ي تصريح الرن��ا :كزعيم ديني مس��يحي كنت في لبنان وس��وريا
وكن��دا لكنن��ي راي��ت ب��أم عين��ي ان حري��ة ال��رأي موجودة ف��ي إي��ران وان أتب��اع األديان المختلف��ة يقيمون
طقوسهم في أمن وحرية .واضاف ان السبب الرئيسي وراء الدعايات المزيفة ضد ايران هو أن السلطات
االيرانية ال تريد أن تكون تحت سيطرة ونفوذ القوى العالمية العظمى.
ودع��ا كبي��ر اس��اقفة االرم��ن ف��ي اصفه��ان وجنوب اي��ران جميع الش��عوب ف��ي العالم الى ع��دم التأثر
بالدعايات الغربية وزيارة ايران ورؤية قيمها الثقافية عن كثب مؤكدا إن العالقة بين المواطنين األرمن
والمس��لمين ف��ي اي��ران كان��ت وس��تبقى جي��دة ومبنية على االحت��رام المتبادل دائما .واش��ار ال��ى انه وفقاً
للمادة  13من الدستور االيراني ،يتمتع المسيحيون بحرية تامة في حياتهم الشخصية والتقاليد واللغة
األرمينية .وقال األسقف كاشاجيان حول عالقته مع علماء الشيعة والحوزه العلمية في أصفهان :لحسن
الحظ هناك عالقة جيدة جدا بيننا وبين رجال الدين الشيعة في أصفهان ،وزرت خطيب جمعة أصفهان
عدة مرات وعالقتنا أخوية جدا .ويسكن نحو سبعة االف مواطن مسيحي ارمني في محافظة أصفهان.

العميد نقدي :احتفاليات الذكرى األربعني للثورة االسالمية مهمة كالثورة ذاتها
أكد مس��اعد القائد العام لحرس الثورة االسالمية للشؤون
الثقافي��ة واالجتماعي��ة العمي��د محم��د رض��ا نق��دي ان إقام��ة
احتفاالت الذكري األربعين النتصار لثورة االسالمية ليست أقل
أهمية وعظمة من الثورة نفسها.
وخ�لال اجتم��اع ش��رح انجازات الث��ورة اإلس�لامية الذي أقيم
في مدينة أهواز مركز محافظة خوزستان (جنوب غرب) ،أضاف

العميد نقدي :ان إحتفاالت هذا العام بالذكرى االربعين النتصار
الث��ورة االس�لامية س��تكون مكلل��ة باإلنج��ازات الثوري��ة الباه��رة.
وتاب��ع ان الش��عب االيران��ي وعب��ر اطاحته بالنظ��ام الطاغوتي في
الب�لاد ،ش��عر وللم��رة األول��ى بالحري��ة واالس��تقالل ،بعدم��ا كان
ي��رزح س��نين متمادي��ة تح��ت هيمن��ة دول أجنبي��ة كان��ت تحك��م
في إيران.

وف��ي جان��ب آخ��ر ،أردف العميد نقدي ان الب�لاد تواجه حاليا
العديد من المش��اكل االقتصادية ،لكن هذه المش��اكل هي أقل
ما تواجهه الجمهورية االسالمية من تحديات في الوقت الراهن؛
مؤك��دا انه��ا كم��ا صم��دت طيل��ة فت��رة ح��رب الثمان��ي س��نوات
المفروض��ة عليه��ا ،س��تبقى صام��دة أم��ام كل ه��ذه المش��اكل
وسوف تتغلب عليها باذن اهلل.

اللواء باقري :ايران لديها تواجد عسكري
حاسم الى جانب عقيدتها الداعية للسالم

ق��ال رئي��س هيئ��ة االركان العامة للقوات المس��لحة االيرانية الل��واء محمد باقري:
ليعلم االعداء االقليميين بان الجمهورية االسالمية لديها تواجدا عسكريا قويا وحازما
الى جانب عقيدتها الداعية للسالم.
وخ�لال زي��ارة له لتفقد األجهزة والمعدات العس��كرية واالطالع عن كثب على مدى
جهوزي��ة الق��وات العس��كرية المتواجدة في جزيرة ابو موس��ى جنوبي الب�لاد ،اعتبر اللواء
باق��ري االم��ن الت��ام ال��ذي يس��ود مضيق هرم��ز والخليج الفارس��ي بانه ثم��رة التضحيات
والقدرات المرموقة للقوات المسلحة االيرانية وقال ان االمن الذي تشهده جزر الخليج
الفارسي تم تحقيقه بفضل تواجد قوات كفوءة واستخدام احدث المعدات العسكرية.
واشار الى توجيه بعض الدول المطلة على جنوب الخليج الفارسي الدعوة الميركا
لحياك��ة المؤام��رات؛ قائ�لا ان��ه ينبغ��ي لالع��داء االقليميي��ن ان يعلموا ب��ان الجمهورية
االس�لامية لديها تواجدا عس��كريا قويا وحازما الى جانب عقيدتها الداعية للسالم وانها
تداف��ع بالتأكي��د عن س��يادة اراضيها اذا اقتض��ت الضرورة وتعتبر ال��دول التي تقدم هذا
االقتراح (ألميركا) بانها مسؤولة أيضا عن تبعاته المستقبلية.
واك��د ان��ه عل��ى بع��ض ال��دول (ف��ي المنطق��ة) أال تعق��د اآلم��ال عل��ى امي��ركا الن
اميركا نفس��ها لم تجد حال س��وى االنس��حاب من س��وريا بعد س��نوات طويلة من العنف
والدعوة الى الفوضى.
كما اش��ار باقري الى الس��مة األخالقية لدى االيرانيين في الدعوة للس�لام على مر
التاريخ؛ قائال ان الجمهورية االسالمية االيرانية كانت على الدوام تحمل راية الصداقة
والدعوة للسالم وحتى المناورات العسكرية التي تجريها ،تحمل ذات الرسالة في طياتها.
واك��د ان ضم��ان االم��ن ف��ي المنطق��ة ال يتس��نى تحقيق��ه اال عب��ر ت��آزر جمي��ع دول
المنطقة؛ مشددا ان التواجد االجنبي يخل بتحقيق هذا الهدف.

مسؤول في املقر املركزي لخاتم االنبياء(ص)

إستحالة هزيمة الشعب االيراني حقيقة ال ريب فيها
y

أك��د قائ��د ح��رس الح��دود التاب��ع لق��وى
األم��ن الداخل��ي اإليراني��ة تواص��ل المفاوضات
إلطالق سراح حرس الحدود اآلخرين الذين تم
اختطافه��م على الحدود بين إيران وباكس��تان
عبر الحوار مع شيوخ القبائل بالمنطقة.
يذك��ر إن  12جندي��ا م��ن ق��وات التعبئ��ة
وح��رس الحدود كانوا قد اختطفوا في مدينة
«ميرجاوَه» شرقي ايران في  16أكتوبر الماضي
عل��ى ي��د جماع��ة جي��ش الظل��م اإلرهابي��ة ،وتم
نقلهم إلى باكستان.
وق��د س��لمت الحكوم��ة الباكس��تانية
خمس��ة م��ن ح��رس الح��دود ف��ي  15نوفمبر إلى
إي��ران ،ولك��ن الزال  6آخري��ن في أيدي الجماعة
االرهابي��ة وفقا لقائد مقر القدس التابع للقوة
البرية لحرس الثورة اإلسالمية في جنوب شرق
البالد.
وفيم��ا يتعل��ق بباق��ي ح��رس الح��دود
المختطفين أوضح العميد قاسم رضائي ،قائد
حرس الحدود في الش��رطة ،لمراس��ل «إرنا» :إن

من ابناء الشعب االيراني.
جاء ذلك خالل زيارة قام بها الرئيس روحاني في عش��ية
راس الس��نة الميالدية  ،2019ألس��رة الش��هيد من اتباع الديانة
المسيحية الفرد كبري.
واف��اد الموق��ع االعالم��ي لمكت��ب رئاس��ة الجمهوري��ة ان
روحان��ي اع��رب خ�لال اللق��اء الودّي ع��ن امله بان تكون الس��نة

الميالدي��ة الجدي��دة مفعم��ة بالخي��ر والبرك��ة للمواطني��ن
المسيحيين؛ مشيداً بصمود وصبر وتضحيات والدي الشهيد
الفرد كبري.
وقال رئيس الجمهورية مخاطبا اسرة الشهيد كبري :أن
ابنكم ضحى بنفسه للدفاع عن الوطن؛ وبما ان فقدان االبناء
لهو مصاب جلل ،لكن ابنكم ارتقى شهيدا في سبيل الذود عن
الشعب والوطن وهو ما يمنح قوة الصبر على هذا المصاب.
كم��ا هن��أ الرئي��س حس��ن روحان��ي ،آي��ة اهلل ص��ادق املي
الريجان��ي بتعيين��ه بقرار س��ماحة قائ��د الثورة االس�لامية في
منص��ب رئيس مجمع تش��خيص مصلحة النظ��ام وايضا أحد
فقهاء مجلس صيانة الدستور في ايران.
واف��اد الموق��ع االعالم��ي لرئي��س الجمهوري��ة ان روحان��ي
أحيا في رس��الة التهنئة ،ذكرى الرئيسين الفقيدين لمجمع
تش��خيص مصلح��ة النظام والجهود العملي��ة المخلصة التي
بذل��ت م��ن اجل المض��ي باالهداف والسياس��ات الس��تراتيجية
له��ذه المؤسس��ة نحو االم��ام؛ مقدما اح ّر التهان��ي الى آية اهلل
امل��ي الريجان��ي بمناس��بة تعيين��ه بق��رار س��ماحة قائ��د الثورة
االسالمية في منصب رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام
وايضا احد فقهاء مجلس صيانة الدستور.
وتطل��ع رئي��س الجمهوري��ة ال��ى نج��اح مجم��ع تش��خيص
مصلح��ة النظام ،وبفض��ل الجهود الحكيمة لرئيس��ه الجديد
وتع��اون س��ائر المس��ؤولين ،ف��ي معالجة المزي��د من معضالت
الب�لاد واتخ��اذ اج��راءات مؤث��رة لل � ّرد عل��ى ش��كوك المعاندين
بش��أن الحكوم��ة االس�لامية واداء الجمهوري��ة االس�لامية
االيرانية وضمان المصالح الوطنية المستدامة في البالد.
كم��ا بعث القائ��د العام لح��رس الثورة االس�لامية اللواء
محم��د عل��ي جعف��ري رس��الة تهنئ��ة ال��ى آي��ة اهلل ص��ادق آملي
الريجاني بمناس��بة تعيينه رئيس��ا لمجمع تشخيص مصلحة
النظام.
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نائب قائد الحرس الثوري:

أمريكا لن تتمكن من تغيير سيادة
الدول بفرض الحظر

ق��ال مس��ؤول قس��م التفتي��ش ف��ي المق��ر
المرك��زي لخات��م االنبي��اء(ص) محم��د جعف��ر
أسدي :إ ّن هزيمة الشعب االيراني مستحيلة وهذه
الحقيق��ة َّ
مؤك��دة الري��ب فيه��ا ،مش��دداً عل��ى أ ّن
النظام َس َلب أعداءه فرصة القيام ّ
بأي هجوم.
وخ�لال كلم��ة ل��ه في مراس��م إحي��اء ذكرى
الش��هداء ف��ي مدين��ة ورامي��ن أض��اف أس��دي ب��أ ّن
ايران االس�لامية اليوم بفضل دماء ش��هدائها باتت
متمتع��ة بع��زة واقت��دار وأم��ن ل��م تج ّربه��ا عل��ى مر
التاريخ قط.
وص � ّرح أس��دي ب��أ ّن الصم��ود والمقاوم��ة أم��ام
عال��م الكف��ر هم��ا صفت��ان يتحل��ي بهم��ا الش��عب
االيران��ي وحقيقت��ان إعت��رف العال��م بهم��ا اليران،
موضحاً هذه المقاومة جعلت من الشعب االيراني
ش��عباً يتباه��ى بنفس��ه وبتاريخ��ه خالف �اً لبع��ض
الشعوب التي تحاول الفرار من ماضيها.
ّ
وذك��ر أس��دي بأ ّي��ام الح��رب المفروضة على
البالد وتقديم اإلس��تكبار لصدام البعثي األس��لحة
الكيماوي��ة وأكثر المقاتالت تطوراً وعدم الس��ماح
اليران بشراء أبسط المعدات.
ّ
وأك��د مس��ؤول قس��م التفتي��ش ف��ي المق��ر
المرك��زي لخات��م االنبي��اء(ص) عل��ى أ ّن األع��داء
يهدف��ون ال��ى فص��ل الش��عب ع��ن الدي��ن واإليم��ان
والعقي��دة عب��ر الت��ذ ّرع بقضاي��ا نووي��ة وملف��ات
صاروخي��ة وحق��وق اإلنس��ان محاولي��ن النجاح في
النيل من إستقامة الشعب.
واعتب��ر أس��دي صم��ود ومقاوم��ة الش��عب
االيران��ي ،عنصرين مهمش��ين للهيمن��ة االمريكية
جع�لا رئيس الواليات المتحدة يس��افر الى العراق

لي� ً
لا ودون أض��واء ،واصف �اً هذا الن��وع من التصرف
الجدي��د بأن��ه تبي��ان لوهمي��ة و هشاش��ة الق��وة
االمريكية المزعومة في المنطقة.
بدوره قال نائب قائد الحرس الثوري للش��ؤون
السياس��ية العمي��د عل��ي قاس��مي ،إن الحظ��ر
األمريكي لم يتمكن من تغيير سيادة أي دولة حتى
بلدان اصغر من الجمهورية االسالمية االيرانية.
وأضاف قاس��مي أن العقوب��ات األمريكية تؤثر
غالب��ا بع��د 80يوم��ا من فرضه��ا عل��ى المجتمعات
المس��تهدفة لك��ن اإليرانيي��ن كان��وا قد اس��تعدوا
للحظر الجديد قبل  70يوما من فرضه.
وتابع قائد الحرس الثوري للشؤون السياسية،
أن استراتيجية الحرب االقتصادية واضحة وهناك
ع��دة ط��رق لمواجه��ة الع��دو؛ مضيف �اً أن أس��اليب
الح��رب االقتصادية فيها عدة تقلبات وأن الواليات
المتح��دة اس��تخدمت أكث��ر أس��اليب الح��رب
االقتصادي��ة ش��مو ًال ض��د اي��ران ال��ذي تمث��ل ف��ي
فرض الحظر.
وأش��ار العمي��د قاس��مي ال��ى أن الوالي��ات
المتح��دة فرض��ت الحظ��ر عل��ى ثلث��ي العالم منذ
ع��ام 1922كم��ا ف��ي الوق��ت الحاض��ر تواج��ه 16
دول��ة الحظ��ر األمريك��ي؛ مضيف��ا إنه م��ن الواضح
أن الحظ��ر يلع��ب دورا هام��ا ف��ي تحقي��ق األه��داف
األمريكي��ة وعل��ى ه��ذا االس��اس الزال��ت واش��نطن
تستخدمه ضد الدول.
وتاب��ع  :الب��د م��ن توظي��ف ق��درات االتح��اد
األوروب��ي ودول أخرى مث��ل الصين والهند وتركيا
وروس��يا وقط��ر به��دف مواجه��ة المش��اكل الت��ي
يخلفها الحظر االمريكي ضد ايران.
وأوض��ح القائد العس��كري االيراني أن الحظر
ق��د ت��م فرض��ه عل��ى إي��ران ف��ي الماض��ي ولك��ن في
العديد من الحاالت تمكنا بالتخطيط واإلدارة من
تحويله الى فرص.

ضبط طنني من اخملدرات جنوب شرقي البالد

قال قائد حرس الحدود في محافظة سيس��تان و بلوجس��تان (جنوب ش��رق) العميد س��عيد
كميليّ :
إن قوات حرس الحدود في مدينة زابُل ضبطت طنين و 150كيلوغراماً من المخدرات.
ونق ً
ال عن الموقع االعالمي لقيادة حدود محافظة سيس��تان و بلوجس��تان ،أضاف العميد
كميل��ي ب� ّ
�أن ق��وات ح��رس الحدود في زابل تلقت معلومات حول نية المهربين في نقل ش��حنة
كبي��رة م��ن المخ��درات ال��ى داخ��ل الب�لاد فقام��ت بتغطي��ة أمني��ة للمنطقة ورص��د تحركات
المهربين و تمكنت من ضبط هذه الكمية من المخدرات بعد تبادل اطالق النار مع المهربين.
وص ّرح العميد كميلي ّ
بأن قوات حرس الحدود ظبطت خالل هذه العملية جرارتين وسيارة
ش��حن صغي��رة م��ن طراز تويوتا ودراج��ة نارية واحدة وطني��ن و 150كيلوغرام �اً من المخدرات
كانت بحوزة المهربين.
وهيرمند تقع
وتض��م منطق��ة سيس��تان خم��س مدن وه��ي زا ُب��ل و َز َهك وهام��ون ونيم��روز
َ
جميعها في شمال المحافظة و على الحدود المشتركة مع أفغانستان.

