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لدى استقباله كبار املسؤولني

قائد الثورة :لن تقع الحرب وخيار الشعب االيراني هو املقاومة أمام أميركا
طالما االدارة األمريكية

المسؤولون األميركان يولون
أهمية لمصالح الكيان الصهيوني

تتصرف هكذا فإن فكرة

أكثر من أي دولة أخرى

التفاوض معهم كالسم الزعاف

أكد قائد الثورة االسالمية آية اهلل العظمى
االم ��ام السيد علي اخلامنئي ان أي ح��رب مع
امريكا لن تقع ،مؤكدا بان املقاومة هي اخليار
احلاسم للشعب االيراني ،وان امريكا ُ
ست َغم
على الرتاجع يف هذه املواجهة ،مشددا على رفض
التفاوض مع االدارة االمريكية.
وخالل استقباله حشدا من كبار املسؤولني
وال� �ن ��واب وال�ن��اش�ط�ين يف اجمل� ��االت السياسية
واالجتماعية والثقافية مساء الثالثاء ،اكد
مساحته ب��ان اخليار احلاسم للشعب االيراني
هو املقاومة يف مواجهة امريكا ،ويف هذا الصراع
ُ
ست َغم امريكا على الرتاجع.
واض � ��اف مس��اح �ت��ه :ان ه ��ذا ال� �ص ��راع ليس
عسكريا ،النه ليس من املفرتض ان تقع حرب
ولن تقع ،ال حنن نسعى للحرب ،وال االمريكيون
النهم يدركون انها ليست مبصلحتهم ،وهذا
الصراع هو ص��راع االرادات ،وارادت�ن��ا اق��وى ،النه
فضال عن ارادتنا فاننا نتوكل على اهلل.
واضاف ،ان املسالة هي مسالة املقاومة وليست
املواجهة العسكرية ،وان طرح مسالة احلرب من
قبل البعض يف الصحف او االجواء االفرتاضية
كالم عبثي وخاطئ.
واعترب آية اهلل اخلامنئي ،فكرة التفاوض مع
امريكا بانها كالسم الزعاف ،مضيفا :طاملا أن
امريكا تتصرف هكذا ،فإن التفاوض مع االدارة
األمريكية احلالية هو سم زعاف ،التفاوض يعين
املعاملة ،ولكن من وجهة نظر امريكا ،التفاوض
هو الستهداف نقاط قوتنا.
واش ��ار مساحته اىل أن االم�يرك��ان يريدون
التفاوض بشان ق��درات اي��ران الدفاعية وتقليل
م��دى الصواريخ كي ال تتمكن اي��ران من الرد
عليهم اذا قاموا باالعتداء عليها ،الفتا اىل ان
اي مواطن ايراني غيور وشجاع يرفض املساومة
حول نقاط قوته ،وبشان عمق ايران االسرتاتيجي
يف املنطقة .واض��اف قائال :اذن مبدأ التفاوض
خاطئ اساسا ،حتى مع افراد حمرتمني ،فكيف
وه��ؤالء (االم�يرك��ان) اف��راد غري حمرتمني وال
يلتزمون بأي شيء ،وبطيعة احلال فان أيا من
عقالئنا ال يسعى اىل التفاوض.
وق ��ال :ال ش��ك ان ام�يرك��ا ناصبت ال�ع��داء
للجمهورية االس�لام�ي��ة االي��ران �ي��ة منذ بداية
ال �ث��ورة ،وال �ي��وم اص�ب��ح ه��ذا ال �ع��داء ص��ارخ��ا ،يف
ال�س��اب��ق ك��ان ه��ذا ال �ع��داء قائما ول�ي��س بهذا
ال�ش�ك��ل ال �س��اف��ر ،وه ��م االن ي�ق��ول��ون بصراحة

والتخطيط واالدارة االفضل واملزيد من التنسيق
والرتكيز يف ادارة البالد.
وأك ��د ال��رئ�ي��س روح��ان��ي ،ان�ن��ا ق� ��ادرون على
التعويض عن العوائد النفطية بعائدات تصدير
ال�س�ل��ع غ�ير النفطية وق� ��ال ،ان االم�يرك�ي�ين
حبساباتهم اخل��اط�ئ��ة ت �ص��وروا بانهم ميكنهم
اخضاع الشعب االيراني العظيم يف غضون أشهر
وح��ددوا هل��ذا االم��ر مواعيد اال أن ه��ذا الشعب
بصموده وثباته ومقاومته سطر أياما وساعات
ذهبية يف تاريخ اجلمهورية االسالمية االيرانية.
ونوه بان الشعب والقيادة واحلكومة والربملان
احبطوا خمطط العدو واضاف ،ان العدو اليوم
مي ��ارس اخل� ��داع ،اذ ان��ه ي��رس��ل سفنه احلربية
صباحا ويعطي رقم هاتفه ليال ،وبطبيعة احلال
فان عندنا الكثري من ارقام هواتفهم ،ففي كل
ي��وم ارتكبوا جرمية ض��د الشعب االي��ران��ي فهو
مي�ث��ل رق ��م هاتفهم احل�ق�ي�ق��ي .واع �ت�بر رئيس
اجلمهورية ان الفرق بيننا وبينهم هو يف ظلمهم
وعدوانهم على الشعوب والشعب االيراني ،داعيا
إي��اه��م للتوبة وال �ع ��ودة ع��ن نهجهم اخل��اط��ئ،
فالسبيل مفتوح ،ولرمبا يصفح الشعب االيراني
عن ظلمهم وجرميتهم التارخيية.
واشار اىل املهلة اليت حددتها ايران لالطراف
االوروبية للعمل بتعهداتها خالل  60يوما وقال،
ان اي��ران اوقفت االل�ت��زام بتعهدين هلا يف اطار
االتفاق النووي منذ يوم بدء املهلة (  8ايار/مايو)
وستوقف العمل بتعهدين اخرين بعد انقضاء
هذه املهلة فيما لو مل تنفذ االط��راف االوروبية
تعهداتها .واكد رئيس اجلمهورية بأننا ويف ظل
مشاركة الشعب والتالحم وامل�ق��اوم��ة ميكننا
حتقيق النصر وقال ،حنن اليوم يف اختبار اهلي
كبري والشك اننا سنعرب هذه املرحلة بالصمود
واملقاومة.
واش� ��ار ال��رئ�ي��س روح��ان��ي يف ج��ان��ب اخ ��ر من
حديثه اىل افتتاح مشاريع عمالقة خالل االعوام
امل��اض�ي��ة يف ال�ب�لاد منها  15مرحلة م��ن حقل
«ب ��ارس اجل�ن��وب��ي» للغاز وق ��ال ،ان��ه مت افتتاح
اك�بر مصفاة للمكثفات ال�غ��ازي��ة يف منطقة
ال �ش��رق االوس� ��ط (يف ج�ن��وب اي� ��ران) م��ا افضى
اىل مضاعفة انتاج البنزين وحتقيق االكتفاء
ال��ذات��ي ف�ي��ه .كما اش ��ار اىل امل�ش��اري��ع الكربى
اليت حتققت يف جمال املواصالت ومنها الطرق
الربية والسككية وكذلك يف جمال احملاصيل
الزراعية.

ويهددون  ،ولكن ينبغي معرفة ان من يهدد بصوت
عال ال ميلك القوة الكافية.
واض ��اف قائد ال �ث��ورة :ان ه ��ؤالء (امل�س��ؤول��ون
االم�يرك �ي��ون) ي��ول��ون اه�م�ي��ة مل �ص��احل الكيان
الصهيوني اكثر من اي دولة اخرى ،زمام االمور
لديهم يف العديد من االعمال هي بيد الصهاينة.
واضاف مساحته :ان االمريكيني حباجة اىل
اثارة الصخب والضجيج ،ويدّعون ان سلوكهم
غري اي��ران  ،نعم هذا صحيح ،ولكن التغيري هو
ان كراهية الشعب االيراني المريكا زادت 10
اضعاف ،واصبح وصوهلم اىل مصاحل اجلمهورية
االسالمية بعيد املنال ،وشبابنا اصبحوا اكثر
استعدادا للحفاظ على مصاحل البالد ،وأصبحت
قواتنا العسكرية واألمنية يف حالة تأهب أكرب.
واش��ار قائد الثورة االسالمية اىل ان ترامب
اخ��ذ يتخبط يف ادع ��اءات ��ه ح��ول اي� ��ران ،وق��ال:
ان �ظ��روا اىل أي م��دى حسابات ال�ع��دو خاطئة،
فرئيسهم (ترامب) يدعي انه يف كل يوم مجعة
يف طهران هناك مسريات ضد الدولة ،اوال انه
ليس يوم اجلمعة بل هو يوم السبت ،وثانيا ليست
طهران بل هي باريس.
واشار آية اهلل اخلامنئي اىل ان امريكا تعاني

م��ن مشاكل اق�ت�ص��ادي��ة واجتماعية كثرية،
وق ��ال ،ان اوض ��اع حكومتهم ليست منسجمة،
ف��اح��ده��م ي�ت�ح��دث ال �ي��وم ب �ش��يء م��ا ويتحدث
غريه على النقيض منه غ��دا ،وه��ذا مؤشر على
التخبط.
واش� ��ار مس��اح�ت��ه اىل ت�ق��اري��ر وزارة ال��زراع��ة
االمريكية اليت تقول بان هنالك  41مليون
ام�ي�رك ��ي ال حي �ص �ل��ون ع �ل��ى ال� �غ ��ذاء ال �ك��ايف
وعلى الصعيد االجتماعي يفيد تقرير املركز
الوطين لالحصائيات احليوية االمريكية بان
 40باملائة من ال��والدات هي والدات غري شرعية
كما ان هنالك مليونني و  200الف نزيل يف
السجون ويف امريكا توجد اعلى احصائيات
االدمان على املخدرات وتقع فيها  31باملائة من
عمليات اطالق النار اجلماعي واض��اف ،ان هذا
هو وضعهم االجتماعي لذلك ال ينبغي على
البعض تضخيم العدو كثريا وبطبيعة احلال
ال ميكن اعتباره مهينا وتعيسا لكنه ليس قويا
بذلك القدر ويعاني من مشاكل.
واض��اف :ان سياسات املسؤولني االمريكيني
اضرت بهم من الناحيتني السياسية واالمنية،
ك �م��ا ان س�ي��اس��ات�ه��م جت ��اه ال � ��دول االوروب� �ي ��ة

خرازي خالل لقائه رئيس منظمة «قادة من أجل السالم»:

إنقاذ االتفاق النووي يعتمد على الجهد األوروبي في تعويض املاضي

ً
هاتفيا بترامب ألنه ال
لن نتصل
جدوى من ذلك

ق��ال رئيس اجمللس اإلسرتاتيجي للعالقات
اخل��ارج �ي��ة ،م�ش�يرا إىل ال �ت �ط��ورات األخ �ي�رة يف
االت�ف��اق ال�ن��ووي وق ��رار إي ��ران بشأن االتفاقية،
قال إن إنقاذ االتفاق النووي يعتمد على اجلهد
األوروب��ي يف الشهرين املقبلني لتعويض ما فات
يف عدم الوفاء بالتزاماته .والتقى سيد كمال
خ ��رازي ،األرب�ع��اء ،برئيس وزراء فرنسا األسبق
رئيس منظمة (قادة من أجل السالم) جان بيري
رافارين خالل زيارته اىل فرنسا.
يف هذا اللقاء ،اشار خرازي ،إىل التوترات يف
املنطقة وق��ال :جيب على القوى اإلقليمية أن
تتحدث معا لتعزيز السالم واالستقرار.
وتطرق رئيس اجمللس االسرتاتيجي للعالقات
اخل��ارج �ي��ة ،اىل ن�ه��ج اجل �م �ه��وري��ة اإلس�لام�ي��ة
اإليرانية يف املنطقة وضغط حكومة الواليات
املتحدة ضد الشعب اإليراني وقال  :إن الشعب

اإليراني بنضجه السياسي وتراكم  40عاما من
التجارب واخل�برات حلماية استقالله ،سيقاوم
ولن يستسلم ام��ام الضغوط االمريكية .وتابع
خرازي ،مشريا إىل التطورات األخرية يف االتفاق
النووي وقرار إيران االخري وقال :إن إنقاذ االتفاق
ال �ن ��ووي يعتمد ع�ل��ى اجل �ه��د األوروب � ��ي خ�لال
الشهرين املقبلني لتعويض تعلله يف االيفاء
بالتزاماته .وأض��اف  :استسالم أوروب��ا لضغوط
أمريكا سيكون له عواقب وخيمة على أوروبا.
من جانبه ق��ال رئيس وزراء فرنسا األسبق،
ويف االش���ارة إىل أهمية إي ��ران وحكمة الشعب
اإليراني :إنه ليس من مصلحة أحد أن يتجاهل
دور الشعب اإليراني يف املنطقة وجهود إيران يف
مكافحة اإلرهاب واملخدرات .لسوء احلظ  ،تبقى
أهمية جهود إيران يف هذه اجملاالت غري معروفة.
وانتقد راف��اري��ن سياسات ال��والي��ات املتحدة
اليت تتحدى سيادة الدول األوروبية وتسعى إىل
إحداث فجوة يف أوروب��ا ،وقال :ان فرنسا ترفض
سياسات العقوبات األمريكية .

ارسال مشروع قانون إتفاق التعاضد
القضائي مع البرازيل الى مجلس الشورى
أرس��ل الرئيس االيراني حسن روحاني مشروع قانون اتفاق التعاضد
القضائي املتبادل يف املسائل اجلنائية بني اجلمهورية اإلسالمية االيرانية
ومجهورية ال�برازي��ل االحت��ادي��ة إىل جملس ال�ش��ورى اإلس�لام��ي الخت��اذ

وأض� ��اف أن ف��رن�س��ا ت��ؤي��د إج� ��راء حم��ادث��ات
إقليمية لتطوير السالم واألمن يف املنطقة.
يف س � �ي� ��اق آخ � � ��ر اك � � ��د رئ � �ي� ��س اجمل��ل ��س
االس�ترات�ي�ج��ي للعالقات اخل��ارج�ي��ة االي��ران�ي��ة
كمال خرازي بانه سوف لن يتم االتصال هاتفيا
بالرئيس االمريكي ترامب النه ال ج��دوى من
وراء ذل��ك .ويف ح��وار اجرته معه قناة «فرانس
 »24قال خ��رازي حول اداء الرئيس االمريكي
للتفاوض مع ايران ،ان هدف ترامب هو ممارسة
املزيد من الضغوط على اي��ران ،وال ج��دوى من
وراء االتصال اهلاتفي به النه مل يصل مع كوريا
الشمالية اىل نتيجة ايضا.
واعترب خرازي الظروف الراهنة بانها خطرية
وحساسة جدا وعلى اجلميع احلذر لتجنب اي
مواجهة وقال ،انه لو ارادوا القيام بعمل ما ضدنا
فان خطر املواجهة قائم.
ويف ال��رد على س��ؤال فيما لو قامت امريكا
بعمل عسكري ضد اي��ران قال ،من املؤكد اننا
جاهزون ولو ارادت امريكا القيام بعمل عسكري
ما فان ايران سرتد على ذلك بقوة واالمريكيون
يعرفون ذلك جيدا وهلذا السبب يعلنون بانهم
ال يريدون الدخول يف مواجهة عسكرية.
وحول احتمال غلق ايران ملضيق هرمز قال ،انه
لو استوجبت مصاحل ايران ذلك فاننا قادرون على
ذلك .وعلى اي حال فان هذا االمر مرتبط حبجم
صادرات ايران وتوفري مصاحلها الوطنية .وبشان
احلادثة اليت وقعت لعدد من السفن قرب ميناء
اماراتي قال خ��رازي ،ان احلادثة مشبوهة وجيب
التحقيق يف ذلك لتبيني احلقائق ،ويف مثل هذه
الظروف خطرية الراهنة ميكن تنفيذ مثل هذه
االحداث من قبل طرف ثالث الثارة التوتر وعدم
االستقرار .واضاف ،من املؤكد والواضح ان ايران
ال عالقة هلا اب��دا بهذا احل��ادث وجي��ب التحقيق
للكشف عن العناصر الضالعة فيه.

اإلج� ��راءات القانونية .وورد على امل��وق��ع االع�لام��ي للحكومة االيرانية
إن��ه بالنظر اىل احلاجة إىل إقامة تعاون قضائي منتظم بني حكوميت
اجلمهورية اإلسالمية االيرانية ومجهورية الربازيل االحتادية  ،وبالنظر
لآلثار اإلجيابية يف اعتماد تدابري وإنشاء أط��ر قانونية مناسبة لرعايا
الدولتني تهدف للتمهيد يف توسيع العالقات بني البلدين وتعزيز مستوى
التعاون وتوطيد العالقات بينهماُ ،قدم مشروع قانون التعاضد القانوني
املتبادل يف املسائل اجلنائية بني إي ��ران وال�برازي��ل إىل جملس الشورى
االسالمي الختاذ اإلجراءات القانونية.

واآلس�ي��وي��ة انتهت بضرر ام�يرك��ا ،ويف سياسة
امل��واج �ه��ة م��ع اجل�م�ه��وري��ة االس�لام �ي��ة س� ُت�ه� َزم
امريكا بالتأكيد ايضا وتنتهي لصاحل ايران،
وآالن حيذر املراقبون األمريكيون يف الصحف
م��ن أن ه��ذا الضغط س �ي��ؤدي اىل اجي ��اد قفزة
اقتصادية يف ايران.
واش��ار مساحته اىل ان قوى الغطرسة تسعى
اىل حتقيق م�ص��احل�ه��ا ع�بر اث� ��ارة الضجيج،
مؤكدا انه ال ينبغي اخلشية ال من قوة امريكا
وال من ثروات امثال قارون يف اخلليج الفارسي
الذين مل يتمكنوا من ارتكاب اي محاقة ،اذ انهم
أنفقوا مليارات الدوالرات ضد ايران ومل حيققوا
أي شيء.
واعترب قضية االقتصاد بانها مشكلة رئيسية
وتسبب الضغط على الطبقات الضعيفة وحتى
املتوسطة واضاف ،انه حينما يواجه اقتصاد بلد
مشكلة ما ف��ان العدو يطمع وتنخفض مكانة
ذلك البلد لذا يتوجب معاجلة قضية االقتصاد
جبدية وال يوجد اي طريق مغلق يف البالد.
واشار مساحته اىل ان االعداء زادوا اجراءات
احلظر لضرب اجلمهورية االسالمية واض��اف،
ان بعض املراقبني الدوليني يقولون بان اجراءات

عقد االجتماع القنصلي
الحادي عشر املشترك
بني ايران والهند
عقد االج�ت�م��اع القنصلي احل���ادي عشر
املشرتك بني اجلمهورية االسالمية االيرانية
واهلند يف العاصمة اهلندية نيودهلي ،حيث
ت �ب��ادل اجل��ان �ب��ان ف�ي��ه وج �ه��ات ال�ن�ظ��ر بشأن
إمكانية إلغاء التأشرية الصحاب اجل��وازات
الدبلوماسية واخل��دم��ة واتفاقية التعاضد
القضائي .وت ��رأس اجل��ان��ب االي��ران��ي يف هذا
االجتماع ،علي اصغر حممدي املدير العام
للشؤون القنصلية بوزارة خارجية اجلمهورية
االس�لام �ي��ة ،حيث حب��ث م��ع ن�ظ�يره اهلندي
ب�ش��أن خمتلف امل��وض��وع��ات القنصلية ذات
االهتمام املشرتك.
وخ �ل�ال االج �ت �م��اع أع� ��رب اجل��ان �ب��ان عن
ارتياحهما للتقدم احلاصل يف التوصل اىل
االتفاقات االساسية يف اجمل ��االت القضائية
م��ن قبيل نقل احمل�ك��وم�ين ،وت �ب��ادل امل��دان�ين،
والتعاضد القضائي يف ال �ش��ؤون اجلزائية،
ك �م��ا دع� ��ا اجل ��ان �ب ��ان اىل وض� ��ع ال�ل�م�س��ات
النهائية على اتفاقية التعاضد القضائي يف
الشؤون املدنية والتجارية يف املستقبل القريب،
ودخول هذه االتفاقيات حيز التنفيذ.
وتبادل مسؤولو اجلانبني خالل االجتماع
وج�ه��ات النظر واآلراء بشأن إمكانية إلغاء
ال� �ت ��أش�ي�رة حل ��ام �ل ��ي اجل � � � ��وازات ال��رمس �ي��ة
واخلدمية ،واالستفادة من االمكانات املتوفرة
إلصدار التأشرية االلكرتونية ويف املطار بهدف
تسهيل ال �ع�لاق��ات ال�ت�ج��اري��ة واالق�ت�ص��ادي��ة
والشعبية ،وأك��دوا على التعاون بني شرطة
البلدين ملكافحة تهريب البشر وامل �خ��درات
واجل��رائ��م املنظمة ،وكذلك وض��ع املدانني
واحملتجزين ل��دى الطرفني واحليلولة دون
إط��ال��ة عملية ال�ب��ت القضائي ب�ه��ذا ال�ش��أن،
فضال عن حل مشكالت الطلبة اجلامعيني.
وي ��أت ��ي ع �ق��د ه� ��ذا االج �ت �م ��اع القنصلي
امل �ش�ترك ،ت��زام�ن��ا م��ع زي� ��ارة وزي ��ر اخل��ارج�ي��ة
االيراني اىل اهلند وال�تي بدأها يوم االثنني،
قادما من تركمانستان .حيث اجرى لقاءات
وحمادثات مع كبار املسؤولني اهلنود بشأن
خمتلف القضايا ذات االهتمام املشرتك ،ويف
مقدمتها التعاون االقتصادي.

احلظر هذه لو كانت يف اي مكان اخر لوقعت
ت�غ�ي�يرات مهمة اال ان اجل�م�ه��وري��ة االسالمية
االيرانية مرتسخة اعتمادا على الشعب وهمم
املسؤولني .ويف جانب اخر من حديثه اكد قائد
الثورة بان حل القضايا واملشاكل االقتصادية
جيب ان يوضع يف جدول اعمال املسؤولني بصورة
جدية وقال ،ان اقتدار ومسعة البالد يكمنان يف
االكتفاء الذاتي والبد ان نبادر اىل انتاج وتوفري
حاجات البالد املهمة بانفسنا.
* روح��ان��ي :األمريكيون فشلوا يف إخضاع
الشعب االيراني
يف بداية لقاء كبار مسؤولي النظام بقائد
ال �ث��ورة ،أك��د الرئيس االي��ران��ي الشيخ حسن
روحاني ب��أن االمريكيني تصوروا خطأ بأنهم
قادرون على اخضاع الشعب االيراني خالل اشهر
إال ان هذا الشعب ّ
سطر مبقاومته وصموده أياما
ذهبية يف تاريخ اجلمهورية االسالمية.
وأش� ��ار اىل ق ��رار ام�يرك��ا ال��رام��ي اىل وق��ف
ص��ادرات النفط االيراني وعرقلة صادراتها غري
النفطية وفرض الضغوط النفسية واالعالمية
عليها وق ��ال ،اننا ق ��ادرون على العبور من هذه
املشاكل يف ظل التضحية والوحدة والتنظيم

مشير ًا إلى أن ايران قدمت  4آالف شهيد في هذا السبيل

مسؤول:على الغرب أن يتحمل مسؤوليته في مساعدة
ايران بمكافحة اخملدرات
قائد الشرطة :انتاج
المخدرات زاد  50ضعفا
في افغانستان بعد الغزو
االميركي

ق ��دم ��ت اجل� �م� �ه ��وري ��ة االس�ل�ام��ي ��ة
االيرانية حتى اآلن ،اكثر من  4آالف
شهيد يف مكافحة تهريب املخدرات ،يف
حني تضاعف انتاج املخدرات يف البلد
اجملاور افغانستان  50مرة منذ غزوها
من قبل القوات االمريكية.
وق� ��د اع��ل ��ن االم �ي��ن ال� �ع ��ام للجنة
مكافحة امل �خ ��درات يف اي� ��ران العميد
اسكندر مؤمين ،انه يتم سنويا ضبط اكثر من  800طن من ان��واع املخدرات يف البالد ،معظمها
يذهب اىل اوروب��ا .واضاف  :نتعامل مع أبعاد املواجهة والعالج واحلد من االض��رار والوقاية بشكل
متزامن وبالتنسيق مع مجيع األدوات املتاحة.
ولفت العميد اسكندري ،اىل أنه استناداً اىل التحقيقات اليت اجريت ،مت إنفاق أكثر من  11باملائة
من إمجالي الناتج القومي على التكاليف املباشرة وغري املباشرة املتعلقة مبكافحة املخدرات يف البالد.
وأك��د االم�ين العام للجنة مكافحة امل�خ��درات ،ان احلظر كان له تأثري على عملية مكافحة
املخدرات ،مضيفا :ان اجلزء االكرب من املخدرات اليت تدخل البالد يتم تهريبها اىل اوروبا.
واردف قائال :ان املؤمترات واالجتماعات الدولية ال حتل مشكلة ،فكما نعمل على مكافحة املخدرات،
ينبغي على العامل أن يساهم أيضا يف ذلك ،حيث يكافح الشباب االيراني من أجل حفظ حياة شباب
الدول األخرى ،لكن الدول األخرى ال تساعد يف هذا األمر ،بل يضعون العراقيل ايضا .بدوره قال قائد
الشرطة االيرانية العميد حسني اشرتي ان اجلمهورية االسالمية االيرانية قدمت  4آالف شهيد من
اجل مكافحة املخدرات ،مشريا اىل انتاج املخدرات زاد  50ضعفا يف افغانستان بعد الغزو االمريكي.
ولفت اىل تزايد انتاج املخدرات يف افغانستان منذ الغزو االمريكي هلذا البلد ،وقال :منذ تواجد
األمريكيني يف أفغانستان ،ارتفع إنتاج املخدرات  50ضعفا ،وبعد انتصار الثورة وحتى اآلن ،ازدادت
كشفيات املخدرات بشكل كبري بفضل جهود قوى االمن الداخلي واملسؤولني عن احلدود.
واوضح ان  %60من الكميات املكتشفة للمخدرات يف ايران تتم يف حمافظة سيستان وبلوشستان
بسبب وقوعها جبوار أكرب بلد منتج للمخدرات يف العامل .وعرب عن أمله يف ان تعمل املنظمات
الدولية على القضاء بشكل جذري على ظاهرة تهريب املخدرات .واشار قائد الشرطة االيرانية اىل
تعزيز القدرة العمالنية يف حمافظة سيستان وبلوشستان يف ضوء تعزيز املراقبة احلدودية.
اي��ران متثل السد االول يف التصدي لوصول املخدرات من افغانستان اىل اوروب��ا ،وقدمت آالف
الشهداء يف هذا السبيل ،ولوال التزامها باملبادئ والقيم ،لكان بامكانها مثال ان تتفق مع عصابات
التهريب الدولية ،بأن توفر هلم ممرا آمنا لعبور اراضيها شريطة عدم توزيع املخدرات يف الداخل
االيراني ،لتصل املخدرات اىل حدودها الغربية او الشمالية الغربية ،دون ان تقدم هذه اخلسائر
وعلى العكس لعلها كانت حتصل على فوائد ايضا .لذلك على الدول االوروبية ان تتحمل دورها
ومسؤوليتها يف مساعدة ايران يف التصدي لتهريب املخدرات.

