محليات

ال�سنة الثانية والع�رشون  -العدد 6171

وقائد الشرطة في زابل يتعرض إلطالق النار

نعمل معا ونؤسس

في كلمة له أمام اجتماع APT

لمستقبل مبني على الثقة
القائمة على الشراكة والتعاون

ّ
حث وزير االتصاالت اإليراني يف اجتماع
وزراء االتصاالت لدول آسيا واحمليط اهلادئ
يف دورته األربعني بسنغافورة ،اجملتمع الدولي
على الوقوف ضد األحادية االمريكية.
و يف كلمة له امام اجتماع ( APTوزراء
االتصاالت لدول آسيا واحمليط اهلادئ) الذي
تستضيفه سنغافورة  ،قال حممد جواد آذري
جهرمي ،إن مستقبل العامل  ،سيكون رقمي.
ت�ت��داخ��ل مجيع أب�ع��اد احل�ي��اة البشرية مع
التكنولوجيا الرقمية اليت ال رجعة فيها.
واض � � � � � ��اف :ول� � �ك � ��ن ي � �ت � �ع� ��رض مج �ي��ع
املستخدمني يف مجيع أحناء العامل جلرائم
رقمية خطرية ،سرقة البيانات الشخصية،
واالستخدام غري املصرح به وغري القانوني
لبيانات املستخدم وغ�يره��ا م��ن العناصر
املماثلة ،مبا يف ذلك صياغة آراء اجملتمع
وإنتاج ونشر أخبار وهمية.
وأكد الوزير االيراني ،على أن استخدام
التقنيات اجلديدة أمر حتمي  ،وقال إن هذه
التقنيات تنطوي أيضا على خماطر تشمل
مجيع القطاعات ومجيع جوانب احلياة.
هل��ذا ال�س�ب��ب ،م��ن واج ��ب احل�ك��وم��ات خلق
الثقة واالعتماد يف الفضاء اإللكرتوني.
وشدد آذري جهرمي ،على ان عاملنا عامل
م�ت�راب ��ط ،وال مي �ك��ن ألي دول� ��ة مب�ف��رده��ا
أن خت�ل��ق ال�ث�ق��ة واالط �م �ئ �ن��ان يف الفضاء

وزير االتصاالت
يدعو اجملتمع الدولي
إلى الوقوف بوجه
األحادية األمريكية
اإللكرتوني .وقال وزير االتصاالت إن محاية
خصوصية وأم ��ن األش �خ��اص يف الفضاء
اإلل�ك�ترون��ي جي��ب أن ت�ك��ون أول��وي��ة قصوى
بالنسبة لنا مجيعا.
وش � ��دد ع �ل��ى أن ال� �ش ��رك ��ات ال �ن��اش �ئ��ة

أمام امللتقى الثاني لشباب املقاومة في قم املقدسة

الشيخ عيسى قاسم :ال خيار إال مقاومة
العدو الصهيوني
المرجع مكارم شيرازي :واشنطن تحاول طمس القضية
الفلسطينية عبر عمالئها من العرب

أقيم امللتقى الثاني لشباب املقاومة حبضور
آية اهلل الشيخ عيسى قاسم وشباب املقاومة
من  60بلداً.
وأف��ادت وكالة تسنيم لألنباء بأن امللتقى
ال �ث��ان��ي ل �ش �ب��اب امل��ق ��اوم ��ة ل �ت �ك��ري��م ش �ه��داء
البحرين ورفض صفقة القرن أقيم يف مدينة
ق��م امل�ق��دس��ة حب�ض��ور آي��ة اهلل الشيخ عيسى
قاسم وشباب املقاومة من  60بلداً.
وشارك يف امللتقى مساعد الشؤون الثقافية
يف احلشد الشعيب هاشم احل�ي��دري ورئيس
احل��وزات العلمية يف اي��ران آية اهلل علي رضا
أع � ��رايف وع �ض��و جم �ل��س خ �ب�راء ال �ق �ي��ادة يف
اي ��ران آي��ة اهلل عباس كعيب ورئ�ي��س جامعة
املصطفى علي عباسي.
وعرض يف هذه املراسم شريطاً مصوراً حول
نضال آية اهلل الشيخ عيسى قاسم كما ازيح
الستار يف ختام امل��راس��م ع��ن طابع آلي��ة اهلل
الشيخ عيسى قاسم واحمل ��ور العاملي لشباب
املقاومة.
ويف كلمة خالل املراسم قال العامل الديين
البحريين آي��ة اهلل الشيخ عيسى ق��اس��م ،ان
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صفقة القرن تعين بيع العزة والدين ،وان هذه
الصفقة وورش��ة البحرين جرميتان واختبار
فاشل لوعي وغرية االمة.
واض� ��اف ال�ش�ي��خ عيسى ق��اس��م ان صفقة
القرن تريد جس نبض ضمري االمة اليت باتت
اليوم امام حتد إما اختيار احلرية إما عبودية
صفقة ال �ق��رن وال خ�ي��ار ل�لام��ة اال امل�ق��اوم��ة
واملقاومة واملقاومة ،ال خيار اال مقاومة العدو
الصهيوني من اجل كل ذرة من تراب العامل
االسالمي.
ب��دوره اك��د املرجع الديين آي��ة اهلل ناصر
مكارم ش�يرازي ،بان اإلدارة األمريكية وبعد
هزائم الصهاينة يف احلروب العسكرية يف غزة
ولبنان حت��اول طمس القضية الفلسطينية
وتشريع اح�ت�لال ال�ق��دس واملسجد األقصى
عرب عمالئها من امللوك واألمراء العرب.
ويف بيان وجهه إىل مؤمتر شباب املقاومة،
أك � ��د آي � ��ة اهلل م � �ك� ��ارم ش� �ي ��رازي إن األم� ��ة
اإلس�ل�ام��ي ��ة ب � ��دأت ت ��واج ��ه حت ��دي ��ات أك�بر
وم� ��ؤام� ��رات أص��ع ��ب ،ف �س��اب �ق��ا ك� ��ان أب �ط��ال
األم ��ة اإلس�لام �ي��ة امل �ق��اوم��ون ي�ق��دم��ون أرق��ى

اإلي��ران�ي��ة ال�ي��وم ه��ي األف�ض��ل .أدع��و مجيع
البلدان لالستثمار يف هذا اجملال.
كما حتدث وزير االتصاالت يف كلمته
ضد أمريكا وقال :لقد دفع اجملتمع الدولي
ال�ك�ث�ير م�ق��اب��ل ال �ت �ف��رد االم��ري �ك��ي .يكفي
صور ومناذج التضحية يف اجلبهات فريتقون
شهداء للدفاع عن اإلسالم وأمته ومقدساته
لكن اليوم املواجهة هي سياسية بامتياز أكثر
منها عسكرية حيث بدأ النهج املط ّبع واملنافق
ص�ف�ق��ات��ه ال��ذل�ي�ل��ة ل�ب�ي��ع فلسطني والقبلة
االوىل وهذا ما جيب علينا التصدي له بقوة
أكرب وحزم أمشل.
واض� ��اف ال �ب �ي��ان :أع ��زائ ��ي ،ل�ط��امل��ا كنتم
الذين حتملون على عاتقكم مسؤولية مقارعة
الطغيان ولطاملا أسقطتم املؤامرات السابقة
بفضل اهلل وبفضل ص�م��ودك��م وجهادكم
حيث ك��ان الشباب امل �ق��اوم م��ن أب�ن��اء األم��ة
مي�ث��ل ال�ث�ق��ل األك �ب�ر وال� �س ��واد األع �ظ��م يف
جبهات اجلهاد ضد أعداء األمة اإلسالمية ال
سيما العدو الصهيوني واالستكبار األمريكي
وأذنابه وعمالئه.
وذكر آية اهلل مكارم الشريازي عدة نقاط
يف ب�ي��ان��ه ،وق ��ال إن ال �ت��ودد اىل أع ��داء األم��ة
اإلسالمية هو خمالف لصريح آي��ات القرآن
الكريم ومن الناحية الشرعية الدينية نؤكد
مرة أخرى على حرمة أي نوع من التعاون مع
الصهاينة ونك ّرر بأنه لن يستطيع أحد أن يبيع
القبلة األوىل ال بصفقات القرون وال غريها.
وأض��اف إن اإلدارة األمريكية وبعد هزائم
الصهاينة يف احلروب العسكرية يف غزة ولبنان
حتاول طمس القضية الفلسطينية وتشريع
اح� �ت�ل�ال ال� �ق ��دس وامل��س��ج ��د األق� �ص ��ى عرب
عمالئها من ملوك وأم��راء العرب يف املنطقة
ولكن مب��ا أن النصر ه��و للمستضعفني فإن
املقاومة واملقاومني سيسقطون هذه املؤامرة
كما أسقطوا اليت قبلها .
وأك � ��د ال��ب��ي ��ان ب� ��أن ح ��ق ع � ��ودة ال�ش�ع��ب
ُ
�ار ِه��م
الفلسطيين “أ َّل�� ِذي � َ�ن أ ْخ � ِ�ر ُج ��وا ِم��ن ِد َي� ِ
ي َح� ٍّ�ق” ،إىل وطنه هو حق مشروع تكفله
ِب َغ ْ ِ
كل القوانني اإلنسانية فضال عن الدولية
وال ميكن ألي قوة يف العامل وال عمالئها أن
يقوموا بإلغاء ه��ذا احل��ق وموافقة العمالء
على إسقاط حق ع��ودة للشعب الفلسطيين
هو ليس خمالف للحقوق اإلنسانية فحسب
بل هو خمالف لتعاليم اإلسالم.
كما نصح املرجع مكارم الشريازي امللوك
واألم��راء العرب ،باخلصوص أم��راء البحرين
الذين حتولوا إىل واجهة العمالة الصهيونية
يف ال �ع��امل اإلس�ل�ام ��ي أن ي �ت �خ��ذوا ال� ��دروس
وال�ع�بر مم��ن سبقهم كما نصحهم بالكف
عن العمالة للصهاينة واألمريكان والرجوع
عن نهجهم الذليل والعودة اىل أحضان األمة
اإلس�لام �ي��ة وم�ق��اوم�ت�ه��ا وإال ف ��إن مصريهم
س ��وف ل��ن ي �ك��ون أف �ض��ل م��ن م�ص�ير العمالء
الذين سبقوهم.

الريجاني :إيران أكثر البلدان نشاط ًا مع املنظمات الدولية في مجال حقوق االنسان
اش��اد رئيس جلنة حقوق االنسان يف اي��ران حممدجواد الرجياني
بنشاطات ال�ب�لاد يف جم��ال حقوق االن �س��ان ووصفها بأنها االكثر
نشاطا مع املنظمات الدولية يف هذا اجملال.
وان�ت�ق��د حم�م��د ج ��واد الرجي ��ان ��ي ،يف كلمته خ�ل�ال اج�ت�م��اع مع
السفراء والقائمني باالعمال االجانب وممثلي املنظمات الدولية يف
طهران حبضور رئيس السلطة القضائية ،البلدان الغربية يف إثارتها
ملوضوع حقوق االنسان مع ايران على مدى  40عاما.
ووصف اجلمهورية االسالمية االيرانية بأنها أقامت نظاما سياسيا
مدنيا وفق العقالنية االسالمية والذي مأسس الدميقراطية والسيادة
الشعبية ويعد حاليا اكرب نظام دميقراطي يف غرب آسيا لكن البلدان
الغربية تصدر قرارا مناهضا اليران كل عام.
ونوه اىل إن اجلمهورية االسالمية االيرانية تعرب عن مواقفها يف
املنظمات الدولية بشكل صريح وهو مايعد ميزة يف تعاملها« ،ولدينا
الرغبة يف اب��داء وجهات نظرنا يف االوس��اط الدولية كما نرغب يف
االستماع آلراء اآلخرين وهو مايدلل على عقالنيتنا» .ولفت اىل إن
اجلمهورية االسالمية االيرانية ترتبط بعالقات مع العديد من بلدان
العامل يف جمال حقوق االنسان حيث اختتمت حمادثات مع سويسرا
باالمس القريب كما يتم التخطيط لعقد حمادثات مع اليابان يف
هذا اجملال .واكد أن هدف طهران يتمثل يف إبعاد حقوق االنسان عن

التسييس وتبيينها يف اجملاالت احلقوقية والقضائية لشرائح القضاة
واخلرباء احلقوقيني ملختلف البلدان.
ون ��وه اىل ان جلنة ح�ق��وق االن �س��ان يف اي ��ران تضم  5وزراء وقائد
الشرطة واملدعي العام ورئيس احملكمة العليا ورئيس مؤسسة السجون
ورئيس منظمة التفتيش ون��واب بارزين وع��دد من احلقوقيني وهذه
املؤسسة المثيل هلا حيث تتوىل الدفاع عن حقوق االنسان ومتابعة
تعهدات البالد وتبيني وجهات نظرها على الصعيد الدولي.

دع �ن��ا ن�ق��ف ج�ن�ب��ا إىل ج �ن��ب .ويف اخل�ت��ام
أضاف اذري جهرمي ،ان األحادية مصريها
ال�ف�ش��ل .علينا أن نعمل معا وأن نؤسس
ملستقبل م�ب�ني ع�ل��ى ال�ث�ق��ة ال�ق��ائ�م��ة على
الشراكة والتعاون.

مسؤول :تأثير الحظر
على ايران بمجال مكافحة
اخملدرات سيطال أوروبا
ق ��ال رئ �ي��س ش��رط��ة م�ك��اف�ح��ة امل� �خ ��درات :إن
الشرطة اإليرانية تواجه قيودا نامجة عن احلظر
يف جمال توريد املعدات املستخدمة يف مكافحة
املخدرات ،وأن تأثري احلظر على إيران يف جمال
مكافحة تهريب املخدرات سيطال أوروبا.
وأضاف حممد مسعود زاهديان يف مقابلة مع
وكالة أنباء إرنا يوم الثالثاء ،ان جهود الشرطة
منصبة على استخدام ال�ق��درات والتكنولوجيا
احلديثة ،واليت بالطبع هناك قيود امام الوصول
إىل بعض ه��ذه امل �ع��دات بسبب احل�ظ��ر ،اال انه
ورغم هذه املصاعب حاولنا توفري املعدات الالزمة
لشرطة مكافحة املخدرات .وتطرق زاهديان اىل
شهداء شرطة مكافحة املخدرات وق��ال ان عدد
شهداء شرطة مكافحة املخدرات بلغ حتى اآلن
 3757شخصا و 12الف من املعاقني واجلرحى،
حيث ضحوا يف سبيل مواجهة تهريب املخدرات
يف البالد وحتى يف بلدان أخرى .

الحرس الثوري يعلن
عن إشتباك مسلح مع
عناصر خلية إرهابية
شمال غربي البالد
اعلن قسم العالقات العامة ملقر «محزة
سيد الشهداء (ع)» التابع للقوة الربية
للحرس الثوري ،عن وقوع اشتباك مسلح
م �س ��اء االح � ��د ب�ي�ن ق � ��وات ه� ��ذا امل �ق ��ر مع
خلية ارهابية معادية للثورة االسالمية
يف منطقة جالدران مبحافظة اذرباجيان
الغربية (مشال غربي البالد).
وجاء يف بيان صادر عن مقر محزة سيد
ال �ش �ه��داء (ع) ،ان  4ع�ن��اص��ر م��ن اخللية
االره ��اب� �ي ��ة امل��ع ��ادي ��ة ل �ل �ث��ورة االس�لام �ي��ة
ك��ان��وا ق��د اق ��دم ��وا ع�ل��ى اع �م��ال ش��ري��رة
وزعزعة االمن وايذاء املواطنني يف منطقة
ج��ال��دران مبحافظة اذرب��اجي��ان الغربية،
ح �ي��ث ج� ��رى رص ��ده ��م وم�لاح �ق �ت �ه��م من
ق�ب��ل ال �ق��وات املنتسبة اىل ال �ق��وة ال�بري��ة
للحرس الثوري.
واض � ��اف ال �ب �ي��ان ان� ��ه ،خ �ل�ال اش�ت�ب��اك
حدث مع هذه الزمرة االرهابية لقي احد
العناصر حتفه واصيب اثنان فيما مت اسر
ارهابي آخر .واشار البيان ايضا ،اىل اصابة
شخصني من قوات احلرس الثورى التابعة
مل �ق��ر مح� ��زة س �ي��د ال��ش��ه ��داء (ع) جب ��روح
طفيفة خالل هذا االشتباك .وختم البيان
ب��االش��ارة اىل ضبط كميات من السالح
وامل�ع��دات واجهزة االت�ص��االت ال�تي كانت
حبوزة االرهابيني.
ب ��دوره ق��ال ق��ائ��د ق��وى االم ��ن الداخلي
يف حم ��اف� �ظ ��ة س��ي��س��ت ��ان وب �ل��وج �س �ت��ان
ان ق��ائ��د ق ��وى االم� ��ن ال��داخ �ل��ي يف زاب ��ل
العميد «مثره ابراهيمي» تعرض الطالق
ال �ن��ار م��ن ق�ب��ل مسلح جم �ه��ول .واض ��اف
ال��ل ��واء «حم �م��د ق �ن�بري « ي ��وم ال�ث�لاث��اء
مل��راس��ل ارن ��ا ان تفاصيل احل ��ادث ستعلن
قريبا.
وقال مصدر مطلع ملراسل ارنا ان احلالة
الصحية للعميد ابراهيمي ال��ذي تعرض
ص�ب��اح ي��وم ال�ث�لاث��اء الط�ل�اق ال�ن��ار خالل
عملية اس�ت�ك�ش��اف�ي��ة ج �ي��دة وه ��و خيضع
للعالج.
وحب��س ��ب امل ��وق ��ع االع �ل�ام� ��ي ل�ل�ش��رط��ة
مت�ك�ن��ت ق� ��وات االم� ��ن م ��ن ال �ق �ب��ض على
ال �ف��اع��ل يف زاب� ��ل وع��ث ��رت ع �ل��ى كميات
كبرية من االسلحة والذخرية يف خمبأه.
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املتحدث باسم لجنة صيانة الدستور:

الحظر االميركي
الجديد إنتهاك سافر
للسيادة االيرانية
اعترب املتحدث باسم جملس صيانة
ال ��دس� �ت ��ور ع� �ب ��اس ع �ل��ي ك��دخ��دائ��ي
احل � �ظ� ��ر االم �ي��رك � ��ي اجل� ��دي� ��د ض��د
مسؤولي البالد انتهاكا سافرا لسيادة
اجل��م��ه ��وري ��ة االس�ل�ام� �ي ��ة االي ��ران� �ي ��ة
ون�ق�ض��ا ل�ل�م�ب��ادئ وال �ق��واع��د ال��دول�ي��ة
املعرتف بها.
وك� �ت ��ب ك ��دخ ��دائ ��ي يف ت �غ��ري��دة
ل��ه على م��وق��ع ال�ت��واص��ل االجتماعي
«تويرت» :ان نص وروح امليثاق (منظمة
االمم املتحدة) وسائر الوثائق الدولية
ت �ص��رح ب��ان��ه ع�ل��ى (ال� � ��دول) االع �ض��اء
االمتناع يف عالقاتها ع��ن التهديد او
اللجوء اىل القوة.
واض� ��اف ،ان روح امل�ي�ث��اق وال��وث��ائ��ق
الدولية تنص على انه ال ينبغي للدول
التدخل يف شؤون سائر الدول.

نائب في مجلس الشورى االسالمي:

أية تحركات أميركية
غير مشروعة ستحول
الخليج الفارسي الى
مقبرة لهم
حذر النائب عن أهالي مدينة جابهار
عبد الغفور اي ��ران جن��اد االمريكيني
م��ن مغبة ال�ق�ي��ام ب��اي��ة حت��رك��ات غري
مشروعة ما سيحول اخلليج الفارسي
اىل مقربة هلم.
واش��اد اي��ران جناد ،يف كلمته اثناء
االجتماع املفتوح للنواب االيرانيني يوم
الثالثاء ،باحلرس الثوري الستهداف
اي ع � � � ��دوان ب � �ق� ��وة واق � � �ت� � ��دار ودون
تباطؤ.
واض� � � � ��اف :إن ام �ي�رك� ��ا اجمل ��رم ��ة
جيب أن تفهم إن أدن��ى حت��رك عدائي
ت � �ق� ��وم ب � ��ه يف امل� �ن� �ط� �ق ��ة س �ي �ج �ع �ل �ه��ا
ت �ش �ع��ر ال � �ن� ��دم وك� ��ذل� ��ك ح�ل�ف��ائ�ه��ا
وس �ي �ك��ون اخل �ل �ي��ج ال��ف ��ارس ��ي مب�ث��اب��ة
مقربة هلم.

ايران تتبوأ املرتبة األولى في مجال علوم الفضاء غرب آسيا
ت�ب��وأت اي ��ران املرتبة االوىل يف جم��ال علوم هندسة الفضاء على
مستوى غرب آسيا يف العام  ،2018وفقا لتصنيف سيماغو اجلديد.
وس��امي�غ��و ه��و واح ��د م��ن أح ��دث وأمش ��ل أنظمة تصنيف ال�ب�ح��وث يف
اجلامعات واملعاهد يف العامل.
ويف اآلونة األخرية  ،أضاف نظام التصنيف مؤشرين جديدين لألداء
(الصورة املهنية ونسبة التطور) إىل املؤشرات األربعة السابقة لتقييم
إجن��ازات البحوث اجلامعية .واجل��دول اآلتي يوضح ص��دارة إي��ران يف
جمال هندسة الفضاء على مستوى غرب آسيا:
وف� ًق��ا ل�ل��دراس��ة ال�تي ن�ش��رت يف جملة & SCImago Journal
 ، Country Rankاحتلت إيران املرتبة االوىل بنشرها  486حبثا
يف علوم هندسة الفضاء ،بفارق كبري عن تركيا اليت احتلت تركيا
املرتبة الثانية .واحتلت ايران املرتبة الثالثة عشرة من بني  155دولة يف
العامل ،فيما تصدرت الصني الرتتيب العاملي.

السفير اإليراني لدى اليابان:

مستعدون لدعم مبادرة آبي في الحفاظ على السالم واإلستقرار اإلقليمي
أكد السفري اإليراني لدى اليابان «مرتضى
رمحاني موحد» ،إستعداد طهران لدعم مبادرة
رئيس ال ��وزراء الياباني شينزو آب��ي يف احلفاظ
على السالم واإلستقرار اإلقليميني.
وأض � � ��اف رمح ��ان ��ي م ��وح ��د خ �ل�ال م��ؤمت��ره
ال �ص �ح �ف��ي ال � ��ذي ان �ع �ق��د حب �ض ��ور امل��راس �ل�ين
احمل �ل �ي�ين ،ان� ��ه ع �ل��ى اجمل �ت �م��ع ال ��دول ��ي إخت ��اذ
ال �ل�ازم ع��ن ط��ري��ق ت��وح�ي��د امل ��واق ��ف وامل �ق��اوم��ة
إلزالة التوترات ومواجهة اإلج��راءات العسكرية
األم�يرك �ي��ة يف امل �ن �ط �ق��ة .وت ��اب ��ع ،ان ال ��زي ��ارة
التارخيية لرئيس ال� ��وزراء الياباني اىل إي��ران
جاءت بالتزامن مع بداية العام التسعني لبدء
العالقات الدبلوماسية بني البلدين .وأشار اىل
الرسالة اليت كانت تتضمنها هذه الزيارة فيما
خي��ص إهتمام ق��ادة البلدين بالنسبة ألهمية
العالقات الثنائية ودور البلدين يف ضمان السالم
واألمن على الصعيدين اإلقليمي والدولي.
كما أش��ار رمح��ان��ي موحد اىل لقاء رئيس
ال � ��وزراء ال�ي��اب��ان��ي م��ع ق��ائ��د ال �ث��ورة اإلسالمية
مساحة آية اهلل العظمى السيد علي اخلامنئي؛
مضيفا ان مساحة قائد الثورة اإلسالمية رحب
خ�ل�ال ه ��ذا ال�ل�ق��اء ال �ت��ارخي��ي ،ب��اق�تراح رئيس
الوزراء الياباني شينزو آبي حول تعزيز العالقات
الثنائية بالنظر اىل مكانة ال�ي��اب��ان بوصفها
دولة صديقة إليران ودولة آسيوية هامة وأكد
مساحته« ،أن اليابان إذا م��ا كانت راغ�ب��ة يف

تعزيز العالقات مع إيران ،فعليها أن تثبت إرادتها
احلامسة على أرض الواقع ،كما أثبتت بعض
الدول اهلامة إرادتهم يف هذا الصدد».
وفيما نوه اىل تصرحيات رئيس اجلمهورية
حجة اإلسالم حسن روحاني خالل لقائه رئيس
ال � ��وزراء ال�ي��اب��ان��ي شينزو آب ��ي ،أض ��اف السفري
اإليراني لدى اليابان ،ان إي��ران راغبة يف توثيق
عالقات الصداقة القائمة مع اليابان على املدى
البعيد؛ مضيفا ان هذه العالقات كانت وطيدة
للغاية منذ القدم وأكد ان إي��ران لديها تعاون
ثنائي مرموق مع هذا البلد .وتابع ،ان السياسة
املبدئية للجمهورية اإلس�لام�ي��ة ك��ان��ت على
الدوام يف سياق احلفاظ على السالم واإلستقرار
يف املنطقة وان التعاون واملساهمة البناءة مع
اجلوار ،كانت تشكل دوما من أولويات السياسة
اخلارجية اإليرانية؛ مضيفا انه بالنظر اىل أن
اليابان هي شريك هام إليران ،فلهذا لديها دور
فاعل يف جمال السالم واألمن الدوليني.
ك �م��ا أش � ��ار اىل أن اإلره� � ��اب اإلق �ت �ص��ادي
وأن ��واع احلظر امل�ف��روض ضد الشعب اإليراني
والتصرفات املثرية للشكوك واألعمال التخريبية
األخ �ي��رة يف اخل�ل�ي��ج ال �ف��ارس��ي ال�ت�ي أدت اىل
فتح العديد من امللفات؛ مؤكدا ض��رورة وقف
ه��ذه اإلج� ��راءات ع�بر توحيد امل��واق��ف الدولية
يف سبيل إزال ��ة ال �ت��وت��رات .وت��اب��ع ،ان إنسحاب
أمريكا من اإلتفاق النووي وفرض أنواع احلظر

أح��ادي اجلانب ضد إي��ران أثبت ب��أن احلكومة
األمريكية غري جديرة بالثقة؛ هذا يف حال أن
الوكالة الدولية للطاقة الذرية أكدت لـ 15مرة
حلد اآلن ،إلتزام إيران التام باإلتفاق النووي.
وأردف ،ان إيران وعلى الرغم من نكث العهود
واإلج ��راءات األمريكية العدائية ،أبدت أقصى
درج��ة من ضبط النفس ،لكنها ق��ررت أن تتخذ
خ �ط��وات عملية يف س �ي��اق حتقيق مصاحلها
عرب التنفيذ الدقيق للبندين الـ 26وال�ـ 36من
اإلت�ف��اق ال�ن��ووي ،وذل��ك على خلفية إستمرار
إجراءات أمريكا العدائية.
وعلى ضوء قمة جمموعة ال �ـ 20املرتقبة يف
مدينة أوساكا اليابانية ،قال السفري اإليراني
يف طوكيو ،ان م��ا تتوقعه إي ��ران م��ن اجملتمع
الدولي هو ع��ودة أمريكا اىل اإلتفاق النووي،
وإزال��ة احلظر ،وإنسحاب أمريكا من املنطقة
الن تواجدها ال ميكن ان يسفر اال عن انعدام
اإلستقرار .ويف معرض التعليق على تصرحيات
ترامب لوسائل اإلع�ل�ام بأنه «مستعد للحوار
من دون أي شرط مسبق» ،قال رمحاني موحد
 :ان أمريكا هي اليت غ��ادرت طاولة التفاوض
يف إطار اإلتفاق النووي؛ مؤكدا ان اإلعالن عن
اإلستعداد للتفاوض من دون أي شرط مسبق
ليس س��وى خدعة وإذا م��ا ك��ان األمريكيون
صادقني يف قوهلم ه��ذا ،فعليهم أن يعودوا اىل
اإلتفاق وأن يقوموا بالغاء احلظر.

