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محليات

مؤكد ًا بأن أمريكا قلقة من الوجود الثقافي اإليراني في املنطقة

خالل إجتماعه بكبار املسؤولني في جهاز القضاء

مساعد مكتب قائد الثورة :الجمهورية اإلسالمية ملتزمة بالدفاع عن املظلومني
*نشاطات ايران العسكرية واإلستشارية في بعض
الدول هي بطلب من حكوماتها الشرعية

قال مس��اعد مكتب قائد الثورة االس�لامية للش��ؤون الدولية
حج��ة االس�لام محس��ن قم��ي ي��وم الثالث��اء ان الجمهوري��ة
اإلس�لامية اإليراني��ة تحظ��ى بحض��ور ثقافي الفت ف��ي بلدان
المنطقة مشيرا الى ان نشاطات ايران العسكرية واالستشارية

في بعض الدول هي بطلب من حكوماتها الشرعية.
واوض��ح حج��ة االس�لام قم��ي في تصريح لمراس��ل ارن��ا ،حول
التهم من الدول الغربية وبعض الدول العربية الموجهة اليران
بنشر التشيع :ان الثورة اإلسالمية حققت االنتصار وذاع صيتها

خالل لقائه مجموعة من طالب الحوزات العلمية في اهواز

املرجع مكارم شيرازي :الوهابية والتكفير
يلفظان أنفاسهما األخيرة
ق��ال المرج��ع الدين��ي في مدينة قم المقدس��ة آية اهلل ناصر مكارم ش��يرازي ان الوهابية
والتكفير يلفظان انفاسهما االخيرة ويقتربان من نهايتهما مؤكدا على ضرورة مواجهة
مخططاتهما بشكل جهادي.
واض��اف آي��ة اهلل مكارم ش��يرازي ي��وم الثالثاء خالل لقائه مجموعة م��ن طالب الحوزات
العلمية في مدينة اهواز التابعة لمحافظة خوزستان (جنوب غرب) ان الوهابية والتكفير
وبأم��وال الس��عودية يس��تمران بمزاول��ة حياتهم��ا الق��ذرة وتنفي��ذ مخططاتهم��ا الخبيثة
مشيرا الى ضرورة تبيينها للشعب وتنوير المغفلين منهم.
واشار الى هجمات االعداء التي يتعرض لها رجال الدين والحوزات العلمية والمرجعية
الديني��ة مبين��ا اس��بابها مضيف��ا ان االع��داء يتلق��ون الضرب��ات م��ن المرجعي��ة الديني��ة
وعاش��وراء االم��ام الحس��ين علي��ه الس�لام فه��م اعلنوه��ا وبصراح��ة بأنه��م اليس��تطيعون
مواجهة اتباع اهل البيت عليهم السالم والشيعة ما دام هذان المبدآن موجودان.
وبين المرجع الديني المكانة الخاصة لمحافظة خوزس��تان وقال ان خوزس��تان ومدينة
اهواز لهما جغرافية خاصة وحساسة وان االعداء يخططون لها لذا علينا الحذر والحيطة
والسعي للرد على الشبهات التي يطرحونها .

السفير الفلسطيني بطهران:

الذين يط ّبعون مع الكيان
الصهيوني هم في غفلة
من الليل املظلم
اعتب��ر الس��فير الفلس��طيني ف��ي طه��ران ص�لاح
ال��زواوي التطبي��ع م��ع الكي��ان الصهيون��ي الغاص��ب
م��ن قب��ل بعض االنظم��ة العربية بأنه أم��ر مرفوض؛
مؤك��دا أن الذي��ن يطبع��ون مع هذا الكي��ان المجرم
ه��م ف��ي غفل��ة م��ن الي��ل المظل��م؛ فإس��رائيل تس��عى
للمساس بأهم مقدسات األمة االسالمية.
وج��ه ال��زواوي
وف��ي ح��وار خ��اص م��ع مراس��ل إرن��اّ ،
خطابه للقاصي والداني قائال  :إن الكيان الصهيوني
ع��دو مش��ترك لألمة اإلس�لامية والبد م��ن أن يعامل
كعدو.
وتاب��ع ،أن اس��تقبال اي صهيون��ي ح��رام وإج��رام
ألن��ه يقصد الش��ر ل��كل المنطقة والمس��لمين وكل
القومي��ات واالع��راق والعقائ��د والب��د م��ن إزالت��ه من
الوجود.
وق��ال الس��فير الفس��طيني ف��ي طه��ران أن كل
وجه نحو هذا العدو مرفوضة ،والتطبيع
بندقية ال ُت ّ
ح��رام ش��رعا ودين��ا وقومي��ة وقانون��ا وانس��انيا ،ونحن
لن��ا م��ع هذا الع��دو مكان واحد للتطبيع وهي س��احة
المعركة.
و وص��ف الزواوي العالقات العربية واالس�لامية في
الوق��ت الراه��ن بأنها محزنة ومؤس��فة للغاية؛ مردفا
أن التاريخ س��يلعننا اذا قبلنا به��ذا الوضع وان عدونا
واح��د وه��و الع��دو الصهيون��ي الذي يتطلع لمش��روع
من النيل الى الفرات ومصادرة كل الثروات العربية،
فمن ظن أن عدونا ايران فقط اخطأ.
وجه الس��فير الفلسطيني في األخير حديثه
كما ّ
ال��ى كل ال��دول االس�لامية المتحارب��ة م��ع بعضه��ا
قائ�لا  :أعي��دوا توجي��ه البن��ادق ال��ى راس عدون��ا
المشترك اسرائيل وسيدتها االمبريالية األمريكية.
وتاب��ع  :ل��و اجتمع��ت  10دول اس�لامية وتكاتف��ت
م��ع بعضه��ا البع��ض و وضعت قضاياها المش��تركة
لتمكن��ت م��ن تس��وية كاف��ة الخالف��ات .وخلص الى
الق��ول :إن االمتين العربية واالس�لامية في االس��اس
هم��ا ام��ة واح��دة؛ وليس��ت هن��اك خالف��ات حقيقي��ة
وجوهرية بين الدول والمذاهب االسالمية.

بطابعها االسالمي ،وليس باعتبارها مدعومة من الشيعة.
واض��اف :ان إج��راءات إي��ران الحالي��ة ف��ي المنطق��ة ليس��ت
المث��ل العلي��ا للث��ورة
به��دف نش��ر التش��يع ،وانم��ا لتحقي��ق ُ
االس�لامية..على س��بيل المثال ،إذا كان هدفنا نش��ر التش��يع
في المنطقة فلماذا ندعم فلس��طين وافغانس��تان فيما قدمنا
أكبر دعم لفلسطين خالل  40سنة من الثورة االسالمية وهي
دولة سنية .
واكد مساعد مكتب قائد الثورة االسالمية للشؤون الدولية
إن الجمهوري��ة اإلس�لامية اإليراني��ة ملتزم��ة بالدف��اع ع��ن
المظلومي��ن ،نافي��ا نش��ر االدب الش��يعي في المنطقة ،مش��يرا
ال��ى ان الوالي��ات المتح��دة االمريكي��ة وبع��ض ال��دول األخرى
قلقة من الوجود الثقافي اإليراني في المنطقة.
وتاب��ع حج��ة االس�لام قم��ي :من الطبيع��ي ان يش��عر اولئك
الذي��ن يري��دون الس��يطرة عل��ى المنطق��ة ونه��ب كل حق��وق
الش��عب الفلس��طيني ف��ي الس��نوات القادم��ة بقل��ق م��ن تعزيز
ثقافة المقاومة ،فوجهوا أصابع االتهام إليران من أجل خداع
الرأي العام االقليمي والعالمي.
واك��د عل��ى يقظ��ة ال��رأي الع��ام ف��ي المنطق��ة والعال��م
وقدرت��ه عل��ى فه��م أي ن��وع م��ن الخط��اب والثقاف��ة اللذي��ن
يس��ببان العن��ف في المنطقة مش��يرا ال��ى أن جميع الوثائق
البحثي��ة واألبح��اث تظه��ر أن الخطاب الوهاب��ي الذي تروج
ل��ه الحكومة الس��عودية ه��و مصدر العنف ف��ي منطقة غرب
آس��يا مشددا ان الغرب يتجاهل الخطاب السعودي الوهابي
وفي المقابل يهاجم ايران باعتبارها منافسا لهذا الخطاب
ليمهد الطريق لنشر الوهابية.

قائد عسكري باكستاني :البحرية اإليرانية
ّ
توفر أمن ممرات احمليط الهندي
اش��اد قائد دورية س��فن «السالم والصداقة» الباكستانية االدميرال محمد سالم بنشاطات
البحرية اإليرانية في توفير أمن ممرات المحيط الهندي.
ووصف محمد سالم ،في تصريحه خالل مراسم مأدبة عشاء حضرها الملحقون العسكريون
الترك��ي وااللمان��ي والباكس��تاني ومس��اعد الس��فير البريطان��ي والس��فيران االس��ترالي
والباكستاني على متن مدمرة خيبر ،العالقات مع ايران بالمتجذرة وتربطهما قواسم وطنية
ودينية وهو ما وطد العالقات العسكرية بين البلدين بشكل الفت.
ولفت الى ان بحريتي البلدين تبادلتا الزيارات لمينائي بندر عباس وكراتشي كما شاركت
البحرية االيرانية في مناورات عمان .واشار سالم الى اهمية إرساء االمن في المنطقة ،موضحا
ان حكوم��ة ب�لاده تؤم��ن باالرتقاء بالمس��توى االمني في المنطقة وفي س��ياق هذا الهدف فان
البحرية الباكستانية لديها تواجد مستمر في المحيط الهندي لمكافحة القرصنة البحرية.
وأشار إلى الممر التجاري بين باكستان وإيران ،قائال :إن تكثيف األنشطة التجارية في مينائي
غوادر الباكس��تاني وجابهار االيراني وتوفير األمن البحري من قبل بحريتي البلدين س��يعزز
النشاط االقتصادي واالزدهار بينهما .من جهته قال األدميرال مجتبى محمدي ،القائد األول
لمنطقة اإلمامة التابعة للبحرية االيرانية :إن إيران وباكستان البلدان الصديقان تربطهما
قواسم مشتركة على الصعد الدينية والوطنية واللغة ،ما يساهم في توطيد العالقات بينهما.
ووصف التعاون بين البلدان المطلة على سواحل المحيط الهندي السيما بين بحريتي ايران
وباكستان يؤدي دورا مهما في توفير االمن المالحي بالمحيط الهندي.

مساعد وزير الداخلية :العدو يسعى لزعزعة أمن واستقرار البالد
صرح مساعد وزير الداخلية االيراني
لش��ؤون االم��ن والش��رطة حس��ين
ذوالفق��اري ب��ان اله��دف النهائي للعدو
هو زعزعة امن واستقرار وهدوء البالد،
وم��ن الممك��ن ان يقوم ب��اي اجراء لهذا
الغرض.
وخ�لال مراس��م اقيم��ت لتقدي��م
محافظ فارس الجديد قال ذوالفقاري،
انن��ا جميع��ا نعل��م ون��رى ب��ان امي��ركا
والمواكبي��ن له��ا يس��عون لف��رض
الضغ��وط عل��ى الب�لاد والش��عب م��ن
خ�لال الضغ��وط السياس��ية والح��رب
النفسية.
واض��اف ،انه��م يقوم��ون بالكثي��ر م��ن
التح��ركات والمح��اوالت لخلق اجواء
العصيان المدني في البالد وقد جعلوا
الضغ��وط االقتصادي��ة المح��ور ف��ي
ذلك.
وقال ،ان عددا من العناصر المعادية س��واء في الداخل
او الخارج سعوا اليوم بالذات للقيام بتحركات في البالد
اال ان ش��عبنا ورغم كل المش��اكل يقظ ويعرف الزمن
جيدا.
واش��ار ال��ى اس��تبيان أجرت��ه مؤس��س اميركي��ة بي��ن

المواطنين االيرانيين في البالد حيث اعتبر  90بالمائة
من المش��اركين االوضاع االمنية بانها جيدة جدا و 77
بالمائ��ة رأوا ب��ان التص��دي للفس��اد يج��ري ف��ي مس��توى
جيد و  90بالمائة اعتبروا اطالق الصواريخ على مقرات
االرهابيين (في شرق سوريا) بعد حادثة اهواز االرهابية،
إجراء جيد.

مستقب ًال أعضاء حركة تخليد الذكرى االربعني للثورة االسالمية

يزدي :القدرات الدفاعية االيرانية أحبطت مخططات العدو ضد البالد
قال رئيس رابطة مدرسي الحوزة العلمية في قم المقدسة (وسط) ،آية اهلل محمد يزدي :في بداية الثورة كان العدو
يزع��م اس��تغالل ضع��ف الق��درات الدفاعية لالس��تيالء على الب�لاد في غضون أس��بوع واحد ،لكنه الي��وم وبفضل التقدم
المحرز في الصناعات الدفاعية قد تخلى عن غايته الواهية.
وخالل اجتماع مع أعضاء حركة تخليد الذكرى االربعين للثورة االسالمية غير الحكومية ،أضاف آية اهلل يزدي أن
العدو ادرك مدى القوة العسكرية التي تتمتع بها الجمهورية االسالمية وعلى هذا األساس قد تخلى عن فكرة اإلطاحة
بالنظام.
وأك��د رئي��س رابطة المدرس��ين في الح��وزة العلمية أن ايران ومنذ انتصار الثورة أح��رزت تقدما كبيرا؛ موضحا :إذا
نظرنا الى هذه التطورات وحكمنا من منطلق االنصاف لوجدنا أن هذه االنجازات تم إحرازها رغم وجود وسائل تواصل
حديثة يستخدمها العدو للدعاية ضد النظام.
وتابع :إن هذا الكم الهائل من األعمال العدائية التي استهدفت النظام اإلسالمي في ايران لو طالت أي نظام سياسي
آخر لما اس��تطاع االس��تمرار ليوم واحد حتى ،لكن الثورة االس�لامية وبفضل العناية االلهية والقيادة الحكيمة وقفت
بثبات وحزم و واصلت مسارها المقدس.
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آملي الريجاني :التظلم حق ألي مواطن ونحن
نحترم هذا الحق
ص��رح رئي��س الس��لطة القضائي��ة آي��ة اهلل
ص��ادق آمل��ي الريجان��ي ،ان الغ��زو الثقاف��ي
وب��ث روح الي��أس ل��دى أبناء الش��عب يش��كالن
مخططي��ن هامي��ن؛ لألع��داء بات��وا يتابع��ون
تنفيذهما بإستخدام مختلف اآلليات.
وخالل إجتماعه بكبار المسؤولين في جهاز
القضاء ،أش��ار آملي الريجاني الى الش��ائعات
والمزاعم التي تداولتها بعض وسائل اإلعالم
ح��ول تعذيب أحد العمال المعتقلين لمعمل
قص��ب الس��كر ف��ي مدين��ة هف��ت تب��ة التابع��ة
لمحافظ��ة خوزس��تان (جن��وب غ��رب) ،وأعل��ن
ع��ن إيع��ازه ال��ى النائ��ب الع��ام ف��ي الب�لاد بأن
يق��وم فورا بتش��كيل هيئ��ة مس��تقلة وإيفادها
ال��ى ه��ذه المنطق��ة لدراس��ة الموض��وع ع��ن
كثب.
وأض��اف آي��ة اهلل آمل��ي الريجان��ي خ�لال
إجتماع��ه م��ع المس��ؤولين الرفيعي��ن لجه��از
القض��اء ،ان مث��ل ه��ذه القضاي��ا هام��ة ج��دا

بالنس��بة لن��ا؛ ألن الجمهوري��ة اإلس�لامية
وجه��از القض��اء واألجه��زة األمني��ة لم تهدف
أب��دا إلرت��كاب إنته��اكات كه��ذه المحظورة
شرعا وقانونا.
وفيما أشار الى تداول هذا الخبر في وسائل
اإلعالم ،قال آية اهلل الريجاني آملي ،ان نوعية
التط��رق ال��ى هذا الموضوع ال س��يما من قبل
وس��ائل اإلع�لام ووس��ائل إع�لام األع��داء على
األخ��ص ،يب��دو عليه��ا إم��ارات وقرائ��ن تظهر
ب��أن ه��ذه القضي��ة م��ن ش��أنها أن تك��ون تتمة
للمش��اريع التخريبية المتواصلة والمتتالية
لألعداء ضد الجمهورية اإلسالمية.
كم��ا أش��ار آمل��ي الريجان��ي ال��ى جرائ��م
أمي��ركا ف��ي س��جون أبوغري��ب وغوانتانامو؛
قائ�لا ان التظل��م ح��ق ألي مواط��ن ونح��ن
نحترم هذا الحق ،لكن الصمت الذي تلتزمه
األجه��زة والمناب��ر الدعائي��ة للع��دو حي��ال
جرائ��م من ه��ذا القبيل (جرائ��م أميركا في
سجون أبوغريب وغوانتانامو) ،بينما نرى في

إتفاق إيراني  -عراقي
بشأن تبادل املعلومات
حول الزالزل
ق��ال رئي��س مرك��ز أبح��اث
الكونكري��ت ف��ي اي��ران مصطف��ى
اجتماعا مع
أحم��د وند :لق��د عقدنا
ً
الممثلي��ن العراقيي��ن عل��ى هام��ش
المؤتم��ر اإلقليم��ي للمعه��د الدولي
للخرس��انة ف��ي منطق��ة الش��رق
األوس��ط وش��مال إفريقي��ا ،حي��ث
ت��م االتف��اق عل��ى تب��ادل المعلوم��ات
والخبرات بشأن الزالزل.
وف��ي تصريح له لفت احمدوند الى
ان البلدي��ن (اي��ران والع��راق) يقع��ان
على خط الزلزال في منطقة الشرق
األوسط.
وتاب��ع  :لق��د ق��رر معهد الخرس��انة
الدول��ي ،وألول م��رة ،إنش��اء مكت��ب
مس��تقل للش��رق األوس��ط وش��مال
أفريقيا في دبي؛ على ان يتم تشكيل
لجنة طالبية بمشاركة ممثلين من
إي��ران والهن��د ولبن��ان والت��ي س��تبدأ
نش��اطها ف��ي مج��ال تحس��ين ج��ودة
الخرسانة.
وب��دأ االجتم��اع اإلقليم��ي للمعهد
الدول��ي للخرس��انة بمنطقة الش��رق
األوس��ط وش��مال أفريقي��ا خ�لال
الفت��رة م��ن  6لغاي��ة  8يناي��ر وذل��ك
بمش��اركة ممثلي��ن م��ن  15دول��ة
اقليمي��ة ،بم��ا فيه��ا اي��ران وتركي��ا
ومصر والهند وإثيوبيا وتونس وليبيا
والبحري��ن والكوي��ت والس��عودية
واليمن وقطر واإلمارات وباكس��تان
وأفغانستان.
وناق��ش المش��اركون ف��ي ه��ذا
الح��دث الدول��ي آلي��ات وس��بل
تحس��ين جودة الخرسانة والهياكل
الخرس��انية وتف��ادي الك��وارث
الطبيعية خاصة الزلزال.

نفس الوق��ت ،ان األبواق اإلعالمية الرس��مية
لبريطانيا وأمي��ركا وعمالئهما اإلقليميين
تأت��ي ال��ى الس��احة به��ذا الش��كل المكث��ف
وتتناغ��م م��ع بعضه��ا البع��ض فيم��ا يتعل��ق
باألح��داث والمزاع��م ف��ي بالدن��ا؛ مضيف��ا ان
هذا يؤش��ر الى ان هنالك موضوعا ال عالقة
ل��ه بمصال��ح الش��عب؛ وهو عب��ارة عن تس��وية
للحسابات الشخصية والسياسية.
ون��وه آي��ة اهلل آمل��ي الريجان��ي ال��ى التق��دم
العلمي والس��تراتيجي للبالد على مر العقود
األربع��ة الماضي��ة والخدم��ات الت��ي أس��دتها
الجمهوري��ة اإلس�لامية الى الش��عب اإليراني
ف��ي مختل��ف أنح��اء الب�لاد وذل��ك عل��ى
الرغ��م م��ن كاف��ة المصاع��ب وأن��واع الحظر
والتهدي��دات وعراقي��ل األع��داء ،وص��رح ان
الع��دو وعب��ر إنتهاج النفاق ال��ى أقصى درجة،
تجاه��ل كل ه��ذه الخدمات الجس��يمة فيما
بات يبرز بعض الثغرات التي حدثت معظمها

بس��بب إجراءات��ه المغرض��ة .وأوض��ح آي��ة اهلل
آمل��ي الريجان��ي ،ان إعتم��اد الش��عب عل��ى
القي��م اإللهي��ة والتضامن الوطن��ي مقولتان
هامتان وفاعلتان على مدى حياة الجمهورية
اإلسالمية التي بلغت  40عاما.
وفي معرض اإلش��ارة الى أن العدو لن يكف
ع��ن عدائ��ه وج��اء الي��وم ال��ى الس��احة بآليات
أكث��ر تط��ورا و مخطط��ات أوس��ع نطاق��ا
للقض��اء عل��ى الجمهوري��ة اإلس�لامية ،ق��ال
رئي��س الس��لطة القضائي��ة ،ان الغزو الثقافي
وب��ث روح الي��أس ل��دى أبناء الش��عب يش��كالن
مخططين هامين؛ لألعداء باتوا يتابعونهما
عبر إستخدام مختلف اآلليات.
وأض��اف ان أعداءنا لطالما يحاولون إنتهاز
أبسط األحداث في البالد لتحقيق أغراضهم
وتحري��ض الن��اس ،لكن نفس ه��ذه الحمالت
الداعي��ة لحق��وق اإلنس��ان ،التزم��ت الصم��ت
حي��ال كاف��ة الجرائم التي ترتك��ب اليوم في
اليمن والعراق ولبنان وفلسطين.

التوقيع على مذكرة تفاهم بني
واحة برديس التقنية ومنظمة
اليونيسيف
وقع��ت واح��ة بردي��س التقني��ة م��ع منظم��ة اليونيس��يف الدولية
مذك��رة تفاه��م للتع��اون الثنائ��ي ف��ي مج��ال تنمي��ة المش��اريع
االبداعي��ة ح��ول الطفول��ة وتعزي��ز االبداع��ات التقني��ة لطلب��ة
المدارس في ايران.
واف��ادت ارن��ا ي��وم الثالث��اء ان المذك��رة ت��م التوقي��ع عليه��ا ف��ي
طهران بين رئيس واحة برديس التقنية مهدي صفاري نيا ومدير
مكت��ب اليونيس��ف بطه��ران في��ل بارك��س؛ حي��ث اك��د الطرف��ان
خالل مراس��م التوقيع على دعم النش��طات التقنية واالبداعية في
مجال االطفال.
ب��دوره ،اش��ار بارك��س ال��ى زيارت��ه لواح��ة التقني��ة في اي��ران قبل
ثالثة اش��هر؛ معربا عن غاية الس��عادته لتوقيع وثيقة التعاون مع
ه��ذا المرك��ز التقن��ي االيران��ي ال��ذي وصف��ه اكب��ر واح��ة تقنية
ف��ي الش��رق االوس��ط؛ ومعلن��ا دعم اليونس��يف للنش��طات التقنية
واالبداعية في مجال االطفال ودور الواحة بهذا الشأن.
ال��ى ذل��ك ،اع��رب رئي��س واحة بردي��س التقنية صف��اري نيا ،عن
س��عادته لتوقي��ع المذك��رة م��ع اليونيس��ف؛ معتب��ر اياه��ا فرص��ة
للتع��اون المش��ترك ف��ي مج��ال التقني��ة البيئي��ة ومن��ح الجوائ��ز
المحفزة لطالب المدارس واقامة معرض اينوتكس التقني.

