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محليات

ولجنة األمن القومي النيابية تؤكد أن الشعب اإليراني سيبدد آخر أوهام اإلستكبار في  11فبراير

هيئة أركان القوات املسلحة :الذكرى الـ  40إلنتصار الثورة
االسالمية ثمرة نضال الشعب االيراني

إمام جمعة كابول :ليعرف االيرانيون
مكانة ثورتهم

اصدرت هيئة االركان العامة للقوات المسلحة االيرانية
بيان��ا بمناس��بة الذك��رى ال��ـ 40النتص��ار الث��ورة االس�لامية
ف��ي اي��ران؛ اك��دت في��ه ان ه��ذه الذك��رى ه��ي ثم��رة النض��ال
والبصيرة الثورية للشعب االيراني االبي.
وجاء في هذا البيان ،ان الثورة االسالمية في إيران تمكنت
م��ن كس��ر هيمن��ة القوى الكب��رى وتكري��س مكانته��ا المؤثرة
والحاسمة على صعيد التطورات االقليمية والدولية.
واض��اف البي��ان  :ان الش��عب االيران��ي الغي��ور وم��ن خ�لال
صب��ره وصم��وده ووعي��ه وتواج��ده الحكي��م وتضحيات��ه ف��ي
الس��احات ان يجع��ل من تهديدات االعداء فرصا اس��تراتيجية
لمواصل��ة المس��يرة المتعالية للجمهورية االس�لامية وارس��اء
دعائم القوة االقليمية والدولية في البالد.
واش��ار البي��ان ال��ى فش��ل نظ��ام الهيمن��ة ف��ي مخططات��ه
الخبيثة ضد نظام الجمهورية االسالمية واحباطه امام االيمان
واالرادة الحديدية لكافة ش��رائح الش��عب االيراني العزيز وقوة
ايران االس�لامية؛ معتبرا التخطيط لالستعراضات الدعائية
مثل اجتماع وارسو بانها تاتي استمرارا لسيناريوهات مضحكة
وسياس��ات عدائية بالتناقض والك��ذب للواليات المتحدة ضد
ايران.
ودع��ت هيئ��ة االركان العام��ة للق��وات المس��لحة ،كاف��ة
ش��رائح الش��عب االيران��ي االب��ي والمؤم��ن والث��وري ال��ى
ّ
ليسطر ملحمة
المش��اركة الحماس��ية في مسيرات  22بهمن
اخ��رى في مس��ار القي��م النبيلة للثورة االس�لامية امام العالم،
وخاصة اعداء ايران االسالمية.
بدورها أكدت لجنة األمن القومي والسياس��ة الخارجية
في مجلس الشورى اإلسالمي خالل بيان أصدرته ،على أعتاب
ال��ـ 22م��ن ش��هر بهم��ن اإليران��ي الحال��ي ( 11ش��باط/فبراير-
الذك��رى األربعي��ن إلنتص��ار الث��ورة اإلس�لامية) ،ان الحضور
الجماهي��ري للش��عب اإليران��ي األب��ي ف��ي مس��يرات  22بهم��ن

س��يدق المس��مار األخي��ر ف��ي نعش أوه��ام الظالمي��ن في عالم
اليوم.
ويضيف البيان ،ان الثورة اإلسالمية اإليرانية وعلى أعتاب
اإلحتف��ال بذك��رى إنتصاره��ا األربعين والدخ��ول في مرحلة
النض��ج ،تج��اوزت الكثي��ر من التقلب��ات والمح��اوالت العدائية
واجت��ازت بنج��اح الكثي��ر م��ن المنعطف��ات التاريخي��ة الهام��ة
وذل��ك بفض��ل الت��وكل واإلعتم��اد على اهلل س��بحانه وتعالى
والتمت��ع بالدعم الش��عبي واإلرش��ادات الحكيمة لقائ��د الثورة
اإلسالمية.
وتاب��ع ،ان اح��دى الدول التي تش��بثت ومن��ذ إنتصار الثورة
اإلس�لامية بش��تى المح��اوالت لض��رب الجمهورية اإلس�لامية
ول��م تطي��ق إس��تقالل وإزدهار الش��عب اإليراني ،ه��ي الحكومة
األميركي��ة المس��تكبرة الت��ي لطالم��ا تدخل��ت ف��ي الش��ؤون
الداخلية إليران.
وف��ي ذات الس��ياق ي��ردف البي��ان ،ان مجموع��ة السياس��ات
واإلج��راءات والتدخ�لات الناعمة والصلب��ة ألميركا ،تعد في
المجموع أكبر س��بب إلنعدام األمن واإلس��تقرار في العالم ال
سيما في منطقة غرب آسيا.
ويؤكد البيان ،ان الجمهورية اإلسالمية اإليرانية كانت
دوما ومنذ بلورتها مركزا للسياسات واإلجراءات األميركية
العدائية ألس��باب مختلفة بما في ذلك طبيعتها المس��تقلة
ودعمها للشعوب والنهضات المناوئة لإلستكبار.
ويتابع في سياق متصل ،ان من أهم اإلجراءات والسياسات
األميركي��ة العدائي��ة تتمث��ل ف��ي تنفي��ذ اإلنقالب العس��كري
ض��د الحكوم��ة المنتخبة ف��ي  19آب/أغس��طس  ،1953والدعم
الش��امل للكي��ان الطاغوت��ي الظال��م وإجراءات��ه القمعي��ة ضد
الش��عب اإليراني والثوريين ،وكذلك الدعم الش��امل للنظام
البعثي الصدامي البائد ضد الجمهورية اإلس�لامية اإليرانية
ال س��يما عب��ر تزوي��ده باألس��لحة الجرثومي��ة والكيماوي��ة،
وتصميم إنقالب نوجة الفاشل بهدف إفشال الثورة اإلسالمية
الفتية في العام .1980
وف��ي جان��ب آخ��ر ،يش��ير البي��ان ال��ى عدد م��ن اإلج��راءات
والسياس��ات العدائي��ة األميركي��ة األخرى ضد إي��ران بما في

خالل تسلمه أوراق إعتماد السفير اإليراني الجديد

ملك إسبانيا يؤكد رغبة بالده في تطوير
العالقات والتعاون مع إيران في مختلف اجملاالت

قدم الس��فير اإليراني الجديد لدى إس��بانيا حس��ن قش��قاوي ،أوراق
إعتم��اده ال��ى مل��ك إس��بانيا فيلي��ب الس��ادس ،خ�لال مراس��م رس��مية
انعقدت في القصر الملكي.
وهنأ خالل هذا المراسم فيليب السادس ،السفير اإليراني الجديد

سيتم قريب ًا تبادل السفيرين
بني إيران وفرنسا

أعل��ن مس��اعد وزي��ر الخارجي��ة للش��ؤون
السياس��ية س��يد عب��اس عراقج��ي ف��ي مقابل��ة م��ع
صحيف��ة لوفيغ��ارو الفرنس��ية ان اي��ران وفرنس��ا
ستتبادالن السفيرين في القريب العاجل.
وقال عراقجي لصحيفة لوفيغارو على هامش

ذلك إجراء مناورات عس��كرية في الخليج الفارس��ي بمحورية
مواجه��ة إي��ران ،والمصادق��ة عل��ى أن��واع الحظ��ر الش��امل ضد
الجمهورية اإلس�لامية اإليرانية ،واإلخالل في مس��ار تجارتها
البحري��ة عب��ر حظ��ر الش��ركات التابع��ة للمنظم��ة البحري��ة
الوطني��ة وفرض القيود على المؤسس��ات المصرفية والمالية
وشركات الضمان اإلجتماعي اإليرانية.
كما تعتبر لجنة األمن والسياسة الخارجية في مجلس
الش��ورى اإلس�لامي في بيانها ،الدعم الس��افر لبعض الساس��ة
المحافظي��ن األميركيي��ن إلغتي��ال العلم��اء اإليرانيي��ن ف��ي
المج��ال الن��ووي والصاروخ��ي ،وإفتع��ال الحروب الش��املة في
مج��ال العمل��ة الصعب��ة ض��د الجمهوري��ة اإلس�لامية به��دف
التقلي��ل م��ن قيم��ة العمل��ة الوطني��ة ،وإث��ارة عملي��ات نفس��ية
ش��املة م��ن أج��ل اإليح��اء ب��أن الوض��ع األمن��ي مت��أزم ف��ي
الب�لاد وكذل��ك تأجي��ج أجواء الرع��ب وتطميع س��ائر الدول
وتهديدهم لقطع عالقاتهم اإلقتصادية مع إيران أو تقليصها.
كما تنتقد هذه اللجنة ،التصرف المزدوج حيال موضوع
إنته��اك حق��وق اإلنس��ان ف��ي الجمهوري��ة اإلس�لامية (حس��ب
مزاعمه��م) وبع��ض دول المنطق��ة بم��ا ف��ي ذل��ك الس��عودية
وفرض الحظر الشامل والجائر ضد إيران.
ويخلص البيان الى أن جميع النقاط آنفة الذكر تعكس
ان اه��م م��ا اس��تخدمته أمي��ركا م��ن آلي��ات عل��ى م��دى أربع��ة
عقود ضد إيران هو ممارس��ة أنواع الحظر عليها بهدف فرض
ح��د أقص��ى م��ن الضغوط وب��ث روح الي��أس لدى أبناء الش��عب
اإليراني حيال الجمهورية اإلسالمية والثورة.
من ناحيته قال إمام جمعة كابول عبدالرحيم رضواني،
ان م��ن نتائج الثورة اإلس�لامية بقيادة االم��ام الخميني(رض)
ه��و تحقي��ق االس��تقالل والحري��ة التامة في إي��ران ،فهي اليوم
ال تس��مح ألح��د التدخ��ل ف��ي ش��ؤونها الداخلي��ة مؤكدا على
االيرانيين ان يعرفوا قدر ثورتهم.
واض��اف رضوان��ي ف��ي ح��وار خ��اص م��ع ارن��ا ان الث��ورة
االس�لامية الت��ي زعزع��ت ع��روش الطغ��اة ه��ي الي��وم أصبحت
رمزا للحرية واالستقالل ومثاال يحتذى به عالميا وهي نعمة
ورحمة للش��عوب المس��لمة مؤكدا على انها غيرت المعادالت
في المنطقة والعالم.
ووص��ف عالم الدي��ن االفغاني منجزات الثورة االس�لامية
محلي��ا واقليم��ا بالمهة وق��ال :اذا قارنا ايران قب��ل وبعد الثورة
االس�لامية س��نري اختالفا كبيرا بين الحقبتين مش��يرا الى
انه��ا بات��ت الي��وم نموذجا يحت��ذى به للتح��رر ومقارعة الظلم
واالستبداد وكذلك االزدهار و التطور رغم معاداة االستكبار
العالمي لها.
ويعتقد رضواني ان نتائج الثورة االس�لامية كانت هائلة
ومثم��رة ف��ي داخ��ل الب�لاد مؤكدا عل��ى االيرانيي��ن ان يعرفوا
مكانة ثورتهم.
وأشار امام جمعة كابول الى تواجده في ايران ايام الثورة
وقال :ان ايران قبل الثورة كانت تابعة ومدافعة عن المصالح
االمريكية و كانت غير مستقلة سياسيا و اقتصاديا و ثقافيا
ولك��ن اليوم هي مس��تقلة وتتخذ قراراته��ا دون تدخل االجنبي
وان شعبها ينعم باالمان واالستقرار والرخاء.
واض��اف امام جمع��ة كابول الى الضغ��وط التي تعرضت
له��ا الثورة االس�لامية وقال :تخطت اي��ران الحرب المفروضة
( )1988-1980والحظ��ر والضغ��وط االقتصادي��ة والسياس��ية
وهي اليوم تقف بكل صالبة بوجه الظلم واالستبداد دفاعا عن
ثورتها ومبادئها .
وفيم��ا يتعل��ق بالعالق��ات االيراني��ة االفغاني��ة بع��د انتص��ار
الث��ورة االس�لامية ق��ال رضوان��ي ،ان الحكوم��ة االيراني��ة كان��ت
دوما الى جانب الحكومة والشعب االفغاني مؤكدا ان العالقات
بين الشعبين كانت ممتازة دوما وترك أثرا ملحوظا على االدب
والثقافة والشعر و االخالق االجتماعية في افغانستان.

بمناس��بة بدء فترة مهامه الدبلوماس��ية في إس��بانيا رس��ميا وأش��ار الى
تاري��خ العالق��ات العريق��ة والودي��ة بي��ن البلدي��ن ف��ي مختل��ف الحق��ب
التاريخي��ة؛ مؤك��دا رغبة بالده في تطوير العالق��ات والتعاون مع إيران
في مختلف المجاالت السياسية واإلقتصادية والعلمية والثقافية.
وأش��ار ال��ى التراث الثقافي والتاريخي العظي��م إليران واصفا إياها
بـ��البلد الهام والمقتدر والمؤثر في الشرق األوسط وبحث مع قشقاوي
القضايا والتطورات الراهنة في المنطقة.
من جانبه ،أش��ار قش��قاوي الى العالقات الجيدة والمتنامية وتبادل
الوف��ود السياس��ية واإلقتصادي��ة بي��ن إي��ران وإس��بانيا خ�لال الس��نوات
األخيرة؛ مؤكدا على المجاالت العديدة للتعاون بين البلدين في شتى
المج��االت السياس��ية واإلقتصادي��ة والدولي��ة وض��رورة تكثي��ف الجهود
الثنائية لتوظيف هذه الطاقات.
كما لفت الى إنسحاب أميركا من اإلتفاق النووي وإعادة حظرها
األح��ادي ض��د إيران والمش��اكل والعقبات التي وضعها ه��ذا البلد أمام
تع��اون إي��ران اإلقتص��ادي م��ع دول العال��م؛ مؤكدا ضرورة إلت��زام الدول
األوروبية بتعهداتها في إطار اإلتفاق النووي.
وأعرب السفير اإليراني عن أمله في أن تتابع إسبانيا عبر حواراتها
ومش��اوراتها مع دول اإلتحاد األوروبي ضرورة التس��ريع في تنفيذ اآللية
المالية األوروبية وإحتواء المشاكل ذات الصلة بالمبادالت المصرفية.
كم��ا تق��دم قش��قاوي بالش��كر والتقدي��ر ال��ى المل��ك والملكة في
إسبانيا لحضورهما في جناح إيران خالل معرض مدريد الدولي التاسع
والثالثين للسياحة.

الجول��ة السادس��ة م��ن المحادث��ات السياس��ية بين
طهران وباريس :س��يجري تبادل السفراء في األيام
القادمة بعد ستة أشهر من غياب ممثلي البلدين.
واض��اف إن مس��ؤولي البلدي��ن اتفق��وا به��ذا
الخصوص.
وف��ي وق��ت س��ابق ،أعل��ن الصحف��ي الب��ارز ف��ي
لوفيغ��ارو ج��ورج ملبرون��و ،ع��ن تعيي��ن المتح��دث
بإس��م الخارجي��ة االيراني��ة به��رام قاس��مي س��فيراً
إليران في باريس .ووفقاً لملبرونو ،لم يتم تس��مية

الس��فير الفرنس��ي ف��ي اي��ران م��ن قب��ل الس��لطات
الفرنسية حتى اللحظة.
وكان فرانس��وا سنمو يش��غل منصب السفير
الفرنس��ي ف��ي إي��ران من��ذ  ،2016لكن��ه عي��ن ف��ي
حزيران/يوني��و الس��ابق ممث�ل ًا خاص��اً للرئي��س
الفرنسي بالشان السوري.
وكان عراقج��ي عق��د الجول��ة السادس��ة م��ن
المحادثات السياس��ية في باريس مع سكرتير وزارة
الخارجية الفرنسية ،موريس غوردو مونتان.

العميد كوثري :مؤامرة داعش
الجديدة تستهدف إيران
والصني وروسيا
اك��د نائب قائ��د مقر «ثاراهلل» التابع لحرس
الث��ورة االس�لامية العميد اس��ماعيل كوث��ري بان
تنظيم داعش االرهابي يسعى لتركيز تواجده في
افغانستان الستهداف ايران وروسيا والصين.
وف��ي تصري��ح ادل��ى ب��ه لمراس��ل وكال��ة انباء
«ف��ارس» ق��ال العمي��د كوث��ري بش��ان التحليالت
الت��ي تفي��د ب��ان داع��ش الجدي��د اتخذ افغانس��تان
مرك��زا لتواجده :ان ه��ذه القضية اتضحت خالل
الع��ام االخي��ر ونحن اعلن��ا كذلك ب��ان التنظيم
يخطط لهذا االمر.
واض��اف ،ان الدواع��ش يات��ون ال��ى افغانس��تان
ليتواج��دوا بي��ن دول الصي��ن واالتح��اد الس��وفيتي
الس��ابق وروس��يا الحالية وايران ليعملوا على اثارة
الفوض��ى حينم��ا تاتيه��م االوام��ر م��ن اس��يادهم؛
اميركا والصهاينة والنظام السعودي.
وتاب��ع قائ�لا :م��ن المؤك��د انه��م يفتق��دون
لقدراتهم السابقة في ضوء الضربات التي تلقوها
في الماضي .واضاف ،بطبيعة الحال فان الدواعش
يري��دون القي��ام باج��راءات م��ا ولك��ن م��ن المؤكد
انهم لن يصلوا ابدا الى اهدافهم الخبيثة.
وق��ال العميد كوث��ري ،ان الدواع��ش يريدون
اث��ارة الفوض��ى اال انه��م تلق��وا ضرب��ة قوي��ة ف��ي
افغانس��تان اخي��را ونح��ن نق��وم بدورن��ا بعملي��ات
الرصد كي ال يتمكنوا من تنفيذ مآربهم.
واض��اف ،انه��م يري��دون التح��رك نح��و غ��رب
افغانس��تان وشرق ايران ولكن من المؤكد انهم ال
يستطيعون القيام بذلك.
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قائد الثورة يشارك في مراسم العزاء بذكرى
إستشهاد السيدة فاطمة الزهراء (ع)

ش��ارك قائد الثورة االس�لامية آية اهلل العظمى االمام الس��يد علي الخامنئي في الليلة االولى
من مراس��م العزاء بذكرى استش��هاد بضعة المصطفى (ص) السيدة فاطمة الزهراء (ع) .وحضر
مراسم العزاء التي أقيمت في حسينية االمام الخميني (رض) مساء الثالثاء بهذه المناسبة عدد
من كبار المسؤولين وحشد كبير من المواطنين.
وقال آية اهلل أحمد خاتمي ،في كلمته خالل المراس��م مش��يرا الى تزامن الذكرى االربعين
النتص��ار الثورة االس�لامية مع ذكرى استش��هاد الس��يدة فاطم��ة الزهراء عليها الس�لام ،إن الثورة
االسالمية في ايران تفخر بالسير على نهج الصديقة الكبرى عليها السالم وأهدافها الشامخة.
ون��وه ال��ى أوج��ه التماث��ل بي��ن المرحل��ة الجاري��ة ومعرك��ة االحزاب ف��ي عهد صدر االس�لام،
مؤك��داً أن الع��داء للش��عب االيران��ي يع��زز من قدراته والش��ك أنه س��يجتاز المنعطف��ات الصعبة
بنجاح .وقرئت خالل المراسم ،أشعار المراثي ومصائب السيدة فاطمة الزهراء وأهل البيت عليهم
السالم.

وزير الداخلية :إليران تواجد قوي ومصيري
في املنطقة
أكد وزير الداخلية في الجمهورية االسالمية
االيراني��ة ،أن تواج��د اي��ران ف��ي المنطق��ة يعتب��ر
عام�لا مس��تقال ومصيريا ،ف��إن كان يوما يقولون
أن��ه يجب تحجيم ايران بس��بب ثوريتها ،فهم اليوم
يقولون أنه يجب تحجيم هذا البلد بسبب تطوره،
وهذا مؤشر هام على قوة الشعب.
وخ�لال مراس��م أقيم��ت ب��وزارة الداخلي��ة
لالحتف��اء بالذك��رى الس��نوية النتص��ار الث��ورة
االس�لامية ،ق��ال عبدالرض��ا رحمان��ي فضل��ي :ان
ث��ورات عديدة حصلت في العالم ،وكلها تس��تحق
االحترام ألن أي ش��عب يريد ان يقرر مصيره ،فهذا
ام��ر يس��تحق االحت��رام ،اال ان الث��ورة االس�لامية
االيراني��ة تحقق��ت أعل��ى م��ن هك��ذا ارادات ،وق��د
وقع��ت ف��ي ظ��روف خاصة ،وط��وت مراح��ل خاصة،
وط��وت ميادي��ن عجيب��ة ،ل��ذا امت��ازت ع��ن كل
الث��ورات االخ��رى .ورأى أن الثورة االس�لامية تمتاز
عن س��ائر الثورات باالعتق��ادات الدينية ،وبقائدها
االمام الخميني (رض) وبالشعب االيراني المؤمن
المتدين ،وهذه تشكل األسس الثالث لبناء الثورة.

وأض��اف :ان االع��داء حاول��وا طيل��ة  40عام��ا
الماضية ،زعزعة هذه العوامل الثالثة (االعتقادات
الديني��ة والقيادة والش��عب) إما م��ن خالل إضعاف
االعتق��ادات الديني��ة ،او إضع��اف ثق��ة الش��عب
بالقيادة ،او بث اليأس لدى الشعب.
ولف��ت رحمان��ي فضل��ي ال��ى ال��دور السياس��ي
والجيوبولتيك��ي إلي��ران ف��ي الس��نوات االخي��رة
قبي��ل الثورة االس�لامية ،باعتبارها كانت ش��رطي
المنطق��ة والس��د أم��ام المعس��كر الش��رقي للدف��اع
ع��ن مصال��ح المعس��كر الغرب��ي ،واعتب��ر أن إرب��اك
ه��ذا ال��دور المتطاب��ق م��ع مصال��ح االجان��ب ،ه��و
ثم��رة للحركة الجماعية للش��عب االيراني ،وهذا
النجاح الذي حققه الشعب ناتج عن تأسيه بإيمان
اإلمام الخميني الراحل (رض) وشجاعته وحريته.
وأردف :أن إلي��ران تواج��د ق��وي ومصي��ري ف��ي
المنطق��ة ،وق��ال :إن كان يوم��ا يقول��ون أن��ه يجب
تحجي��م اي��ران بس��بب ثوريتها ،فهم الي��وم يقولون
أن��ه يج��ب تحجيم ه��ذا البلد بس��بب تط��وره ،وهذا
مؤشر هام على قوة الشعب.

خالل لقائه وزير الداخلية الباكستاني

السفير االيراني يؤكد على تعزيز العالقات الثنائية
بني طهران واسالم آباد
اك��د الس��فير االيراني في اس�لام آباد
مه��دي هنردوس��ت عل��ى تطوي��ر العالق��ات
الثنائي��ة بي��ن الجمهوري��ة االس�لامية
االيراني��ة وباكس��تان خاص��ة االقتصادية.
وخ�لال لقائه وزير الداخلية الباكس��تاني
ش��هريار آفري��دي في اس�لام آباد ت��م البحث
بش��ان تعزي��ز االج��راءات المش��تركة ف��ي
ض��وء العالق��ات العريق��ة بي��ن البلدي��ن
والش��عبين .كم��ا اك��د الجانب��ان عل��ى
التطوي��ر الش��امل للعالق��ات الثنائي��ة
خاص��ة االقتصادي��ة والتجاري��ة وتوفي��ر
التسهيالت وكذلك ازالة العقبات امام التعاون االقتصادي .وكانت الحكومة الباكستانية قد اعلنت
قبل فترة بانها س��تقوم باصدار تاش��يرات تجارية للناش��طين االقتصاديين االيرانيين .كما ان الحكومة
الباكس��تانية افتتحت س��وقا حدودية مش��تركة مع اي��ران في نقطة الصفر الحدودي��ة .واعلن القنصل
االيراني في مدينة كويتة مركز والية بلوجستان الباكستانية بانه سيتم افتتاح المنطقة االقتصادية
الحرة بين البلدين في منطقة ميرجاوة.

ومجهولون يطلقون النار على مديرية
ناحية سربازكالت

إستشهاد أحد أفراد قوات االمن
على يد مسلحني في خرم آباد

إستش��هد صب��اح ي��وم االربع��اء اح��د عناص��ر
ق��وات االم��ن الداخل��ي ف��ي مدينة خرم اب��اد مركز
محافظ��ة لرس��تان( غ��رب اي��ران) ف��ي اش��تباك م��ع
مسلحين مجهولين .وأفاد شهود عيان أن مسلحين
مجهولين اطلقوا النار على صهريج وقود مركون
ف��ي اح��دى محط��ات الوق��ود بالمدين��ة م��ا أدى
ال��ى انفج��ار الصهري��ج واش��تبكوا م��ع ق��وات االمن
المتواجدي��ن هن��اك .ووفق��ا للش��هود ،فق��د ه��رب
المهاجمون مكان الحادث بعد سرقة سيارة متوقفة
في مكان االنفجار .بدوره اعلن حاكم مدينة سرباز
الواقع��ة جن��وب محافظ��ة سيس��تان وبلوجس��تان
(جن��وب ش��رق ايران) ب��ان افرادا مجهولي��ن اطلقوا
الن��ار عل��ى مرك��ز ق��وى االم��ن الداخل��ي ومديرية

ناحي��ة س��رباز كالت التابع��ة لهذه المدين��ة .وقال
محم��د انور بجارزهي في تصريح ادلى به لمراس��ل
وكال��ة الجمهوري��ة االس�لامية لالنب��اء ارنا مس��اء
الثالث��اء ان��ه وبع��د حض��ور ق��وى االم��ن الداخل��ي
والح��رس الث��وري س��ريعا الى م��كان الح��ادث الذي
وقع في الس��اعة السابعة مس��اء بالتوقيت المحلي
(الثالث��ة والنصف عصرا بتوقي��ت غرينتش) توارى
المهاجمون تحت جنح الظالم.
واضاف ،انه لم تتبين لغاية االن هوية ودوافع
المهاجمي��ن اال ان متابع��ة االم��ور جاري��ة من قبل
ق��وى االم��ن الداخل��ي والح��رس الث��وري للكش��ف
ع��ن ذلك .وقال حاكم مدينة س��رباز ،أن االعداء
يهدف��ون لزعزع��ة االمن في ه��ذه المنطقة خاصة
محافظة سيستان وبلوجس��تان والمدن الحدودية
م��ن خ�لال اعماله��م العش��وائية العمي��اء ه��ذه اال
انه��م لن يحقق��وا اهدافهم في ظل يقظة الش��عب
ومواكبت��ه ودعم��ه للدول��ة .يذك��ر ان عم�لاء
االس��تكبار نفذوا قبل عدة ايام اعتداء ارهابيا على
مرك��ز للتعبئ��ة ف��ي مدين��ة نيكش��هر بمحافظ��ة
سيس��تان وبلوجس��تان م��ا ادى ال��ى استش��هاد احد
أفراد الحرس الثوري واصابة  5اخرين.

