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قائد قوة الدفاع الجوي:

ويرسل تعزية الى السيد نصرالله بمناسبة وفاة شقيقته

منظومة الدفاع الجوي « 15خرداد» تتصدى لألهداف
املتطورة والحديثة
قائد سالح البر :طيران الجيش

عضو لجنة األمن القومي والسياسة الخارجية:

األمريكيون اليتفاوضون
وال يلتزمون باملفاوضات
ق ��ال ع�ض��و جل�ن��ة االم���ن ال�ق��وم��ي والسياسة
اخلارجية يف جملس الشورى االسالمي «حسني
نقوي حسيين» ان االدارة االمريكية هدفها ترغيب
الدول االخرى على الذهاب اىل ايران كوسيط،
مؤكدا ان االمريكيني يكذبون يف هذا االدعاء فهم
اليتفاوضون واليلتزمون باملفاوضات.
واش��ار نقوي حسيين يف تصريح لوكالة ارنا
اىل زي ��ارة وزي��ر اخل��ارج�ي��ة االمل��ان��ي ورئ�ي��س وزراء
اليابان اىل ايران وقال :ان الزيارات الدبلوماسية
لبلدنا هلا وجهان االول هزمية السياسة االمريكية
لعزل اي��ران وال��وج��ه االخ��ر فيما يتعلق باحلرب
االقتصادية اليت اعلنتها امريكا ضد ايران.
واش��ار اىل ان االدارة االمريكية هدفها ترغيب
ال� ��دول االخ� ��رى ل�ل��ذه��اب اىل اي� ��ران كوسيط،
مؤكدا ان االمريكيني يكذبون يف ه��ذا االدع��اء
فهم اليتفاوضون و اليلتزمون باملفاوضات.
واك � ��د ع �ض��و ال �ت �ك �ت��ل ال� ��والئ� ��ي يف جملس
الشورى االسالمي ان هذه الزيارات جيب ان تنتهي
بانتصارنا يف احل��رب االقتصادية ال�تي اعلنتها
امريكا وان تساعد يف حل مشاكلنا يف هذا الشأن
وإال فهي عدمية اجلدوى .واضاف نقوي حسيين:
من غري اجملدي الرتكيز على الوساطات الن يف
هذه احلالة ستحقق امريكا هدفها النها تسعى
ان تظهر للعامل انها جتري وراء التفاوض وهلذا
ترسل الوسطاء لتجعل الكرة يف ملعب ايران.

إستشهاد اثنني من خفر
السواحل االيراني في
إشتباك مع مهربني
استشهد اثنان من خفر السواحل االيراني يف
جنوب البالد خالل اشتباك مع عصابة تهريب.
وص ��رح ق��ائ��د ق ��وات ح��رس احل ��دود االي��ران��ي
العميد قاسم رضائي ب��ان ق��وات ح��رس احل��دود
وضمن اداء مهامها يف التصدي ملهربي السلع
ق��ام��ت خ�ل�ال االي� ��ام امل��اض�ي��ة مب��راق�ب��ة منطقة
ميناب التابعة حملافظة هرمزكان جنوب البالد
بعد تليقها معلومات ب��وج��ود عملية تهريب
لكميات ملحوظة من املخدرات والوقود والسلع
وامل��اش �ي��ة .واض � ��اف ،ان وح ��دة م��ن ق ��وى االم��ن
الداخلي توجهت اىل منطقة ميناب لتوقيف
الزورق واصدرت اوامر التوقف له اال ان املهربني
اشتبكوا مع هذه الوحدة وتبادلوا اطالق النريان
معها ما ادى اىل استشهاد اثنني منها.
ووفقا ملا اعلنه املوقع االلكرتوني لقوى االمن
الداخلي فقد مت مالحقة واعتقال الضالعني يف
عملية اغتيال عنصري االمن الداخلي.

قائد الثورة اإلسالمية يعزي بوفاة آية الله
محقق كابولي
ظريف :هذا العالم الفاضل
كان ذخرا للحوزات العلمية في
إيران وأفغانستان

كرس نهضة اإلكتفاء الذاتي
ّ

أك��د ق��ائ��د ق��وة ال��دف��اع اجل ��وي االي��ران��ي
العميد علي رضا صباحي فرد بأن منظومة
ال��دف��اع اجل��وي «خ ��رداد  »15حتظى ب��رادار
ق ��وي وه ��ي ق� ��ادرة ع�ل��ى ال�ت�ص��دي ل�لاه��داف
املتطورة واحلديثة.
ويف تصريح ادىل به خالل لقائه حشداً من
كوادر اركان قوة الدفاع اجلوي قال العميد
صباحي فرد ،اننا نوفر اليوم حاجات الدفاع
اجلوي بصورة كاملة سواء من ناحية االنتاج
او استخدام ال ��رادارات واملعدات الصاروخية
واملدفعية وتدريب الكوادر البشرية الالزمة يف
ظل استثمار الطاقات الداخلية وامكانيات
اجلامعات والصناعة يف البالد.
واض� � ��اف ،ان م �ن �ظ��وم��ة ال ��دف ��اع اجل ��وي
« 15خ��رداد» حتظى ب��رادار ق��وي وبامكانها
التصدي جيدا لالهداف املتطورة واحلديثة،
ون� �ظ ��را ل �ك��ون �ه��ا وط �ن �ي��ة ال �ص �ن��ع فليست
هنالك اي تبعية تقنية (للخارج) من اجل
استخدامها.
يذكر ان��ه مت ي��وم االح��د املاضي برعاية
وزير الدفاع واسناد القوات املسلحة االيرانية
تدشني ه��ذه املنظومة ال�ق��ادرة على كشف
االه ��داف مثل املقاتالت والطائرات املسرية
املهاجة على بعد  150كم واعرتاضها على
بعد  120ك��م وهل��ا ال �ق��درة ك��ذل��ك على
الكشف عن االه��داف اخلفية على  85كم
واالش �ت �ب��اك معها وت��دم�يره��ا على بعد 45
كم .بدوره أكد قائد القوة الربية التابعة
جل�ي��ش اجل�م�ه��وري��ة االس�لام �ي��ة االي��ران �ي��ة،
ان ط� �ي��ران اجل� �ي ��ش مت��ك ��ن م� ��ن احل��ف ��اظ
ع �ل��ى م �ك��ان �ت��ه يف اي� � ��ران ،وت �ك��ري��س نهضة
االكتفاء الذاتي.
ولدى تفقده برفقة قائد طريان اجليش،

2

ع ّزى قائد الثورة االسالمية آية اهلل العظمى
االم ��ام السيد علي اخلامنئي ب��وف��اة آي��ة اهلل
حمقق كابولي .
وع� � ّزى مساحته ب��وف��اة ال�ع��امل اجمل��اه��د آية
اهلل احلاج الشيخ قربان علي حمقق كابولي
رمحة اهلل عليه ،وذلك ضمن بيان أصدره يوم
االربعاء معرباً فيه عن تعازيه السرته الكرمية
ال املوىل عز ّ
وذوي��ه وحمبيه ،سائ ً
وجل الرمحة
للفقيد وألسرته الصرب والسلوان.
كما بعث ق��ائ��د ال �ث��ورة االس�لام�ي��ة االم��ام
السيد علي اخلامنئي برقية تعزية ومواساة اىل
األم�ين العام حلزب اهلل السيد حسن نصراهلل
مبناسبة وفاة شقيقته.

وأع ��رب مساحة قائد ال�ث��ورة االسالمية يف
برقيته عن خالص تعازيه ومواساته اىل السيد
حسن نصر اهلل؛ سائال الباري سبحانه وتعاىل
أن يتغمدها ب��واس��ع رمح�ت��ه وان يلهم ذويها
الصرب والسلوان.
ب� ��دوره ب�ع��ث وزي ��ر اخل��ارج �ي��ة حم�م��د ج��واد
ظريف برقية مواساة عزى خالهلا بوفاة العامل
الشيعي األف�غ��ان��ي الفقيد آي��ة اهلل العظمى
حمقق كابولي.
وأع ��رب ظريف خ�لال رسالته عن مواساته
للشعب األفغاني الشريف ،واحل��وزات العلمية
وك��اف��ة ت�لام��ذة آي��ة اهلل العظمى ق��رب��ان علي
حمقق كابولي قدس سره الشريف وحمبيه،
برحيل هذا العامل الفاضل والفقيه واملرجع
ال��دي�ني اجلليل ال ��ذي ك ��ان ذخ ��را للحوزات
العلمية يف إي��ران وأفغانستان؛ سائال الباري
تعاىل أن مين عليه بعلو الدرجات وعلى أسرته
وذويه بالصرب والسلوان.

وزير الخارجية يتسلم نسخة من أوراق إعتماد
السفير الصيني
التقى سفري مجهورية الصني الشعبية «تشونغ ه��وا» ل��دى طهران ،مع حممد جواد
ظريف يوم األربعاء ،وس ّلم نسخة من أوراق اعتماده إىل وزير اخلارجية.
وباإلشارة إىل الزيارات واللقاءات بني كبار املسؤولني يف البلدين خالل السنوات األخرية،
أكد الطرفان على أهمية االتفاقيات اليت مت التوصل إليها يف هذه االجتماعات وتنمية
العالقات بني البلدين ،وحبثا حول القضايا الرئيسية والتطورات يف العالقات الثنائية
والتعاون اإلقليمي والدولي بني البلدين مبا يف ذلك االتفاق النووي والنقل والتجارة
والطاقة ومكافحة اإلرهاب.
ل �ل �ق��اع��دة االوىل ل��ل��ط�ي�ران يف حم��اف�ظ��ة
ك��رم��ان �ش��اه (غ� ��رب اي� � ��ران) ،أش� ��ار العميد
ك�ي��وم��رث ح �ي��دري اىل ان ط�ي�ران اجليش
يتمتع بشبكات قوية مرتابطة ،وق��ال :لقد
متكن طريان اجليش من احلفاظ على مكانته
يف اجلمهورية االسالمية ،ومن الوقوف على

قدميه ،وتكريس نهضة االكتفاء الذاتي.
واض� � � � ��اف :ان ط � �ي ��ران اجل � �ي� ��ش أث��ب ��ت
والءه يف مجيع االح� ��داث وال��دف��اع املقدس
(احل� � � � ��رب ال� �ت ��ي ف� ��رض � �ه� ��ا ص� � � ��دام ب ��دع ��م
ام�ي�رك ��ي غ ��رب ��ي ع �ل��ى اي� � ��ران م ��ن 1980
اىل .)1988

ايران ترحب باالنتخابات الرئاسية
واإلنتقال الشعبي للسلطة في كازاخستان
رح��ب املتحدث باسم اخلارجية االي��ران�ي��ة عباس م��وس��وي باجراء
االن�ت�خ��اب��ات ال��رئ��اس�ي��ة يف ك��ازاخ�س�ت��ان ،متمنيا للرئيس املنتخب
واحلكومة اجلديدة التوفيق والنجاح.

وأردف :ان ط � �ي ��ران اجل � �ي� ��ش ش � ��ارك
ب�ك��ل ق ��درات ��ه ،يف اوق� ��ات ال �س �ل��م ،يف تقديم
اخل� ��دم� ��ات ل �ل �م �ن �ك��وب�ين ب ��ال� �ك ��وارث وك ��ان
س �ب��اق��ا يف ه� ��ذا اجمل � ��ال ،ح �ي��ث ق� ��ام ب � �ـ552
طلعة إث ��ر زل� ��زال ك��رم��ان�ش��اه ال ��ذي بلغت
قوته  7.3رخيرت.

خالل لقاء دهقاني وفدتوف

األمم املتحدة تشيد بدور ايران في مكافحة اخملدرات

ويف تصريح له رحب موسوي باالنتخابات الرئاسية واالنتقال الشعيب
للسلطة يف كازاخستان ،متمنيا النجاح لرئيس اجلمهورية املنتخب
واحلكومة اجلديدة واالزدهار والتنمية واالستقرار للشعب الكازاخي.
واع ��رب املتحدث باسم اخل��ارج�ي��ة االي��ران�ي��ة ع��ن امله ب��ان تواصل
العالقات بني اجلمهورية االسالمية االيرانية وكازاخستان مسريتها
االجيابية والنامية يف فرتة رئاسة السيد توكايف.
يذكر ان االنتخابات الرئاسية اليت جرت يف كازاخستان اسفرت
عن فوز قاسم توكايف رئيسا جديدا.

مستشار قائد الثورة :العراق وسوريا مكمالن إستراتيجيان إليران

ع ّد مساعد ومستشار قائد الثورة اللواء حييى صفوي بلورة حتالف اقليمي
يضم اي ��ران و ال �ع��راق وس��وري��ا مشروعا اسرتاتيجيا يف مواجهة االرهابيني
والتهديدات االجنبية الرس��اء االم��ن املستدام يف املنطقة ووصفهما مبثابة
مكملني اسرتاتيجيني اليران.
وق��ال ص�ف��وي ،خ�لال اجتماعه مبسؤولني يف حمافظة خوزستان وحشد

طالبي من اجلامعة العليا للدفاع الوطين ،إن حم��ور إي��ران وال�ع��راق وسوريا
والبحر املتوسط ه��و اقتصادي وسياسي وأم�ني ودف��اع��ي يف مواجهة الكيان
الصهيوني وامريكا .واضاف :إن العراق وسوريا هما املكمالن اإلسرتاتيجيان
إليران ،وتستطيع األسواق العراقية والسورية ذات الـ  60مليون نسمة أن تكون
هدفا للصادرات اإليرانية  ،وباالمكان رفع طاقة التصدير اإليرانية اىل العراق
وحده البالغة  10مليارات دوالر يف العام املاضي إىل  20مليار دوالر.
وتابع :إن اتساع احلدود الربية اإليرانية مع العراق وكذلك اجتياز ماليني
الزائرين املنافذ احلدودية اإليرانية إىل العتبات املقدسة يف العراق يوفر طاقات
وإمكانات لتطوير التجارة مع العراق.
وم��ن احملتمل تضاعف اع��داد ال ��زوار اإليرانيني والباكستانيني واألفغان
واألذرباجيانيني املتوجهني اىل العراق خالل مراسم الزيارة االربعينية املقبلة،
ورمبا يرتفع عدد الزائرين العراقيني وغريهم خالل هذه الزيارة إىل أكثر من
 20مليون نسمة ،لذا ينبغي تنمية االمكانات يف حمافظة خوزستان.
ولفت اىل أنه يف حال إجناز مشروع الربط السككي مع العراق بدءا من منفذ
خسروي احلدودي /غرب ايران /إىل بغداد أو من خرمشهر  /جنوب غرب /إىل
البصرة  ،فسوف ترتبط آسيا الوسطى بالعراق وسوريا إىل البحر املتوسط عرب
االراضي االيرانية .موضحاً :إن هذا املشروع يبلور مفهوما جيواقتصاديا مينح
مليارات الدوالرات من عوائد الرتانزيت اىل ايران.

أش � ��اد امل ��دي ��ر ال �ت �ن �ف �ي��ذي مل�ك�ت��ب مكافحة
اجلرائم واملخدرات التابع لالمم املتحدة يوري
فدتوف بدور اجلمهورية االسالمية االيرانية يف
مكافحة املخدرات ووصفه بالبارز.
وق ��ال ف��دت��وف ،خ�ل�ال ل�ق��ائ��ه م�س��اع��د وزي��ر
اخل��ارج �ي��ة االي ��ران ��ي يف ال� �ش ��ؤون احلقوقية
والدولية غالم حسني دهقاني ومندوب ايران
ال��دائ��م يف املنظمات ال��دول�ي��ة بفيينا كاظم
غريب آبادي ،إنه سيتم التأكيد على دور ايران
يف مكافحة املخدرات الذي ي��ورده تقرير العام
اجلاري يف  26حزيران /يونيو.
وت�ب��اح��ث اجل��ان �ب��ان ،خ�لال ال�ل�ق��اء ،توطيد
العالقات والتعاون يف جمال مكافحة تهريب
امل �خ��درات واالجت ��ار بالبشر وارت �ك��اب اجلرائم
والفساد وغريها.
م��ن جهته انتقد دهقاني ال��دع��م الضئيل
الذي تتلقاه اجلمهورية االسالمية االيرانية يف

املتحدث باسم اجمللس االعلى لألمن القومي:

خالل لقائه بوغدانوف في موسكو

اإلفراج عن نزار زكا تم في إطار التعاون
بني إيران ولبنان

خاجي :ال ّ
حل عسكري ًا لالزمة اليمنية

اكد املتحدث باسم اجمللس األعلى لألمن القومي االيراني «كيوان خسروي» ،أن «اجلمهورية
االسالمية االيرانية اختذت القرار باالفراج رمسيا عن املواطن اللبناني نزار زكا إلبداء نواياها
احلسنة يف اطار التعاون الثنائي بني ايران ولبنان وتعزيز الوشائج بني الشعبني».
ويف تصريح ملوقع العهد االخباري ،اضاف خسروي ،ان احملكمة االيرانية وافقت رمسياً على
االفراج عن زكا ،بعد طلب من رئيس اجلمهورية العماد ميشال عون ،وعقب تأمينه للكفالة.
ورداً على سؤال حول جنسية نزار زكا األمريكية واحتمال أن يكون لبلد ثالث دور يف االفراج عنه،
اكد «إن أي بلد ثالث مل يلعب دوراً يف عملية اإلفراج عن نزار زكا ،وهذا االجراء جاء فقط على
أساس طلب الرئيس اللبناني و وساطة السيد حسن نصراهلل».
وتابع  :نظراً للدور املهم واملؤثر للسيد ميشال عون رئيس اجلمهورية اللبنانية يف دعم تيار
املقاومة مت تلبية طلبه.
وذكر املتحدث باسم اجمللس االعلى لألمن القومي أن «السلوك املتخذ مع نزار زاكا يف طهران
كان متاماً يف اطار املعايري القانونية وعلى أساس احرتام حقوق املدانني قضائياً وكان انسانياً؛
حتى أن اخلدمات والتسهيالت اليت قدمت اليه أثناء قضاء عقوبته كانت تفوق سائر السجناء».
املواطن اللبناني  -االمريكي نزار زكا ،حكم عليه بالسجن  10أعوام من قبل حمكمة اجلمهورية
االسالمية االيرانية وذلك بناء على االدلة املتوفرة لدى السلطات االمنية يف البالد بانه كان
يعمل لصاحل جهاز االستخبارات األمريكية.
وكان الرئيس اللبناني ميشال عون قد أرسل طلباً اىل نظريه االيراني حجة االسالم حسن
روحاني بشان االفراج عن زكا ،وذلك بعد ان قضى االخري أكثر من ثلث فرتة سجنه يف ايران.

العالقات اإليرانية-الروسية أصبحت جيدة
ً
جدا
ومتينة

أكد كبري مساعدي وزير اخلارجية للشؤون السياسية «علي أصغر خاجي»،
ان العالقات اإليرانية-الروسية أصبحت اليوم جيدة يف مجيع األبعاد وعلى
كافة املستويات ال سيما على مستوى قادة البلدين.
وج��اء ذل��ك خ�لال لقاء خاجي م��ع نائب وزي��ر اخلارجية ال��روس��ي ،املمثل
اخلاص للرئيس الروسي لشؤون الشرق األوسط «ميخائيل بوغدانوف».
وتابع ،ان إي��ران وروسيا باإلضافة اىل التعاون الثنائي ،لديهما تعاون جيد

مكافحة املخدرات واليت تنفق أكثر من 150
مليون يورو سنويا بسبب موقعها اجلغرايف يف
طريق ترانزيت املخدرات.
ولفت اىل ان ع��دم تعاون البلدان الداعمة
لنشاطات اجلمهورية االسالمية االيرانية على
خلفية التوجهات السياسية والضغوط النامجة
عن النزعة االحادية المريكا ،موضحاً :أن هذه
الظروف ترتك تأثريات سلبية على جهود ايران
وطاقاتها يف مكافحة املخدرات.
ويف ذات السياق أكد املدير التنفيذي ملكتب
مكافحة اجل��رائ��م وامل� �خ ��درات ال�ت��اب��ع لالمم
املتحدة على العزمية اجل��ادة لتقديم الدعم
املالي والتقين لنشاطات اجلمهورية االسالمية
االيرانية يف جمال مكافحة املخدرات واجلرائم.
ونوه اىل إصدار توجيهات اىل املؤسسات ذات
الصلة بدراسة أساليب جديدة لدعم خطوات
ايران وإدخاهلا حيز التنفيذ.

متعدد األط��راف على خمتلف الصعد اإلقليمية والدولية؛ مضيفا ان مواقف
البلدين متقاربة جدا بالنسبة ملختلف القضايا.
وصرح خاجي ،ان العالقات بني البلدين هامة جدا ال سيما يف ظل الظروف
الراهنة وبالنظر اىل ضغوط الغرب واحلظر املفروض من قبل أمريكا على
البلدين .وفيما أش��اد مبواقف املسؤولني ال��روس جت��اه اإلج ��راءات الالقانونية
األمريكية ضد إيران ،أعرب كبري مساعدي وزير اخلارجية عن أمله يف تعزيز
العالقات بني البلدين يف سياق تسوية النزاعات اإلقليمية ومكافحة اإلرهاب
عرب تكثيف احلوارات الثنائية .من جانبه قال بوغدانوف ،ان روسيا لديها الكثري
من املواضيع للتحاور مع إيران؛ مؤكدا انه سيكون للمسؤولني الروس لقاءات
مستمرة مع إيران حول خمتلف القضايا اإلقليمية.
يف السياق ذاته اكد علي اصغر خاجي انه الحل عسكريا لالزمة اليمنية
وقال انه تقرر خالل لقاءاته مع املسؤولني الروس ان يعمل البلدان على ايصال
املساعدات الغذائية والدوائية للشعب اليمين.
وقال علي اصغر خاجي كبري مساعدي وزير اخلارجية يف الشؤون السياسية
اخل��اص��ة يف تصريح للصحفيني عقب لقائه نائب وزي��ر اخلارجية الروسي
ميخائيل بوغدانوف يف موسكو ان احملور الرئيسي ملباحثاته كان الشأن اليمين
وتطورات املنطقة وقد شهد اللقاء مباحثات متميزة وبناءة.
واشار اىل ان البلدين كانت وجهات نظرهما متطابقة تقريبا حول الشان
اليمين وقال انه جرت خالل املباحثات تناول الوضع االنساني يف اليمن وسبل
مساعدة شعب هذا البلد وتذليل العقبات يف هذا اجملال  .واضاف خاجي انه تقرر
يف ضوء الظروف الصعبة اليت يواجهها الشعب اليمين وتفشي الكولريا ان يعمل
البلدان على ايصال املساعدات الغذائية واالدوية الالزمة اىل الشعب اليمين .وافاد
بان اللقاء تناول ايضا وضع مباحثات استوكهومل والتطورات السياسية االخرية
بني الطرفني وقال اننا خرجنا مبوقف مشرتك يؤكد ان الحل عسكريا لالزمة
اليمنية وال ميكن إقصاء اي طرف وينبغي مشاركة مجيع االطراف يف احلوار
اليمين اليمين وصوال اىل تسوية الكارثة االنساية اليت يشهدها هذا البلد.

