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خالل إجتماع اجمللس القضائي االعلى

رئيسي يؤكد على تعويض املتضررين
في األحداث األخيرة

السفارة االيرانية في لندن ترفض االدعاءات
املطروحة ضد السفير «بعيدي نجاد»
رفضت السفارة االيرانية يف لندن ،االدع��اءات املطروحة من قبل منظمة «مراسلون
بالد حدود» ضد السفري االيراني «محيد بعيدي جناد”.
وقالت السفارة االيرانية يف تدوينة على موقع تويرت :ان بعيدي جناد مل يهدد أي
شخص ناهيك عن تهديد أي مراسل.
وقالت السفارة االيرانية يف تدوينة أخرى على موقع تويرت:فقط قال ان عددا من
اإليرانيني الذين ذهبوا اىل خارج البالد حسب رغبتهم أو أولئك الذين مت توظيفهم
بصفة مراسلني من قبل شبكات مدعومة من اخلارج هم نشطاء حياولون تقويض نظام
حكومة وطنهم األم ،إنه ليس تهديدا :إنها احلقيقة.
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الرئيس روحاني يعزي
واليتي بوفاة شقيقته
ب�ع��ث رئ �ي��س اجل �م �ه��وري��ة ال�ش�ي��خ حسن
روح��ان��ي ب��رق�ي��ة ت�ع��زي��ة اىل مستشار قائد
ال �ث��ورة االس�لام�ي��ة للشؤون ال��دول�ي��ة «علي
اكرب والييت” بوفاة شقيقته.
وأف� ��ادت وك��ال��ة مهر ل�لأن�ب��اء ،ان رئيس
اجلمهورية اإليرانية« ،حسن روحاني» بعث
برقية مواساة اىل علي اكرب والي�تي ،جاء
فيها «أع��زى عائلتكم بهذا امل�ص��اب ،سائال
الباري تعاىل أن يبوءها الدرجات العلى وأن
جيمعها مع أوليائه ،وأن ميد ذويها بالصرب
واألجروالسلوان».

القائد العام للجيش اإليراني:

قواتنا على ُ
أهبة اإلستعداد ملواجهة أشكال الفنت
مسؤول في الحرس
الثوري:اقتدار ايران ثمرة
المشاركة الشعبية في جميع
الميادين

ينبغي الشعور بالمسؤولية تجاه حقوق الناس
على الصعيد القانوني

أكد رئيس السلطة القضائية االيرانية آية اهلل ابراهيم رئيسي
على تعويض املتضررين يف ح��وادث الشغب االخ�يرة اليت إجتاحت
بعض املدن االيرانية على خلفية رفع سعر البنزين.
وقال رئيسي ،يف تصريح أدىل به خالل اجتماع اجمللس القضائي
األعلى إن��ه الميكن التغاضي عن األض ��رار ال�تي حلقت يف األرواح
واألموال ونعتقد بضرورة تعويض املتضررين على الصعيد احلقوقي.
وأض� � ��اف :إن �ن��ا ن��دع��و خم�ت�ل��ف امل �س ��ؤول�ي�ن الس �ي �م��ا امل��ؤس �س��ات
احل �ك��وم �ي��ة ال�ت�ف�ك�ير يف ال �ت �ع��وي��ض ع ��ن خ �س��ائ��ر امل �ت �ض��رري��ن الن
معلوماتنا ت�ش�ير اىل وق ��وع خ�س��ائ��ر ب�ين االش �خ ��اص الطبيعيني

واحلقوقيني والميكن الالمباالة حياهلا وينبغي إدراج هذا املوضوع
على ج��دول أع�م��ال احلكومة كما إن زم�لاءن��ا يتابعونه وينبغي
الشعور باملسؤولية جتاه حقوق الناس على الصعيد القانوني وعدم
املساس بها.
واش ��ار اىل م�ث�يري الشغب واملتالعبني ب��األم��ن وال��ذي��ن أحلقوا
االضرار باملمتلكات العامة وهامجوا الناس واملؤسسات ،موضحاً :أنه
مت اعتقال عدد منهم على يد قوات الشرطة واألجهزة األمنية ووزارة
األمن واحلرس الثوري ومت تسليمهم اىل اجلهاز القضائي فيما يتم
متابعة ملفاتهم يف احملاكم وسيتم إطالع الشعب على املستجدات.
وأك ��د ان��ه ينبغي للشعب االط�ل�اع على م�س��ار ال�ب��ت يف ملفات
امل�س�ي�ئ�ين وع �م�لاء األج ��ان ��ب وامل��رت �ب �ط�ين ب�ه��م وم�ق��اض��ات�ه��م على
ممارساتهم االجرامية وفق العدالة.

املتحدث باسم مجلس صيانة الدستور:

مسؤول في الحوزة العلمية:

حيازة الصالحيات لتمثيل الشعب من املتطلبات العقالنية البصيرة من أبرز جوانب
المدعي العام للبالد:نوفر األرضية الالزمة إلجراء انتخابات
البيان الخاص بالخطوة
نزيهة وآمنة
الثانية للثورة االسالمية

اعترب املتحدث باسم جملس صيانة الدستور يف اي��ران عباس علي كدخدائي شروط
الرتشح يف االنتخابات الربملانية إ ّنه فضال عن وجود املتطلبات القانونية ،تعد القدرة على
أداء الوظائف املهمة يف متثيل الشعب من بني الضرورات املنطقية.
وورد على حساب عباس علي كدخدائي الشخصي يف موقع تويرت ،ح��ول املرتشحني
لالنتخابات ال�برمل��ان�ي��ة يف دورت �ه��ا احل��ادي��ة ع�ش��ر :ان��ه ب��دأ تسجيل امل�ترش�ح�ين منذ يوم
االح� ��د .وي�ن�ص��ح مب��راج �ع��ة امل� ��واد  28و 29و 30م��ن ق��ان��ون االن �ت �خ��اب��ات .ف�ب��اإلض��اف��ة
إىل ت��وف��ر املتطلبات ال�ق��ان��ون�ي��ة ،ت�ع��د ال �ق��درة ع�ل��ى أداء واج �ب��ات متثيل ال�ش�ع��ب املهمة
ً
شرطا منطق ًيا.
من ناحيته ،أكد املدعي العام يف اجلمهورية االسالمية االيرانية ،يوم االح��د ،إن من
واجبنا ان نرصد االنتخابات ،وان نوفر األرضية إلجراء انتخابات نزيهة وآمنة.
ولدى تفقده للجنة دراسة االستعالمات والرد عليها بشأن انتخابات الدورة احلادية عشرة
جمللس الشورى االس�لام��ي ،ق��ال حجة االس�لام منتظري :انطلقت عملية تسجيل امساء
املرشحني خلوض انتخابات جملس الشورى االسالمي لدورتها احلادية عشرة.
ّ
وبي حجة االسالم منتظري ،ان السلطة القضائية يقع على عاتقها أمران بشأن انتخابات
جملس الشورى االسالمي ،االول؛ الرد على االستعالمات اليت تأتي من أحناء البالد ،والثاني؛
الوقاية من وقوع اجلرائم واملخالفات االنتخابية ،ويف هذا اجملال يتم تشكيل جلان يف عامة
البالد برئاسة املدعي العام ،ونبذل جهودنا وبالتعاون مع سائر املعنيني باالنتخابات ،من أجل
إجراء انتخابات نزيهة ومحاسية متاما.
ودعا املدعي العام ،املرشحني وأنصارهم وعامة املواطنني ،اىل جتنب إرتكاب أية خمالفات
إنتخابية ،مضيفاً :ان السلطة القضائية ترصد االنتخابات ،معربا عن أمله بإجراء انتخابات
نزيهة ومحاسية بالتعاون بني األجهزة املعنية.
بدوره ،قال قائم مقام حمافظة طهران عيسى فرهادي يف تصريح لقناة العامل االخبارية:
«يوجد أكثر من مئة شخص يف مبنى قائم مقامية احملافظة يقومون بعملية التسجيل
واملصادقة على وثائق ومستندات املرشحني لالنتخابات الربملانية املقررة يف فرباير الشهر
املقبل”.
وأضاف فرهادي ان «العاصمة االيرانية طهران حتتضن  5دوائر انتخابية إحداها تتعلق
باملسلمني و 4منها خاصة برتشح االقليات الدينية ،كما يوجد مركز إنتخابي خمصص
جمللس خرباء القيادة الن هناك انتخابات جزئية النتخاب أعضاء جملس خرباء القيادة
يف ايران”.

ق ��ال ال�ع�ض��و يف مج��اع��ة ال�ع�ل�م��اء وم��درس��ي
احلوزة العلمية ،آية اهلل فقيهي :ان البصرية من
أبرز العناوين اليت تناوهلا البيان الصادر حول
اخلطوة الثانية للثورة االسالمية.
و اق�ي��م امل��ؤمت��ر العلمي التخصصي ح��ول
اخل �ط��وة ال�ث��ان�ي��ة ل�ل�ث��ورة االس�لام �ي��ة يف قاعة
مؤمترات وكالة (رسا) يف قم املقدسة مبشاركة
االس ��ات ��ذة يف احل� ��وزة العلمية والشخصيات
الدينية لتناول البيان ال�ص��ادر ح��ول اخلطوة
الثانية للثورة االسالمية وتببني رسالة احلوزات
العلمية وعلماء الدين حيال ذلك.
وب�ين العضو يف مجاعة العلماء ومدرسي
احل ��وزة العلمية ،آي��ة اهلل حمسن فقيهي ان
البيان الذي صدر عن قائد الثورة االسالمية
ح ��ول اخل �ط��وة ال �ث��ان �ي��ة ،س�ل��ط ال �ض��وء على
م�ب��اح��ث ع ��دة منها ال�ترب�ي��ة بوصفها قضية
هل ��ا درج� ��ة ع��ال �ي��ة م ��ن االه �م �ي��ة يف ال�ش��ري�ع��ة
االسالمية.
وأضاف آية اهلل حمسن فقيهي بان الرتبية
الصحيحة من منظور تعليمات قائد الثورة
االسالمية وال�تي تناوهلا البيان ال�ص��ادر ،هي
ال�ب�ص�يرة م��ن ح�ي��ث ان �ه��ا ت�س��اه��م اجي��اب�ي��ا يف
حتقيق األهداف االسالمية.
ونوه مساحته اىل ان التعاليم اليت أرساها
ال� �ق ��رآن وج �س��ده��ا ال ��رس ��ول األك � ��رم (ص�ل��ى
اهلل عليه وآل��ه وس�ل��م) وس��ار عليها أه��ل بيته
امل �ع �ص��وم�ين (ع �ل �ي �ه��م ال � �س �ل�ام) ،ت��ه ��دف اىل
التأسيس للبصرية بوصفها عنوانا دعائياً يروج
هلا يف الوقت احلاضر علماء الدين لتكريسها
يف أوساط اجملتمعات الدينية.
اىل ذل��ك ب�ين العضو يف مج��اع��ة العلماء
وم ��درس ��ي احل� ��وزة ال�ع�ل�م�ي��ة ،آي ��ة اهلل حمسن
فقيهي ان ال�ب�ص�يرة م��ن أب ��رز ال�ع�ن��اوي��ن اليت
تناوهلا البيان ال�ص��ادر ح��ول اخلطوة الثانية
للثورة االسالمية مبينا ان تكريس البصرية يف
اجملتمع الديين حباجة اىل معلمني ومدرسني
حميطني باألبعاد الرتبوية وما يستلزم حتقيق
البصرية يف أوساطه.
وك ��ان ق��د أص ��در ق��ائ��د ال �ث��ورة االس�لام�ي��ة
هاماً شكر فيه مشاركة ال ّناس املش ّرفة
بياناً ّ
وال��ك ��اس ��رة ل �ش��وك��ة األع� � ��داء يف إح�ت�ف��اهل��م
ب��ذك��رى االرب �ع�ين ع��ام��ا م��ن إن�ت�ص��ار ال �ث��ورة
االسالمية اذ تط ّرق مساحته إىل شرح مم ّيزات
امل� �س ��ار امل� �ش� � ّرف ال � ��ذي ق�ط�ع�ت��ه اجل �م �ه��وري��ة
اإلسالم ّية طوال أربعني عاماً وبركات الثورة
اإلسالم ّية املذهلة اليت أوصلت إيران العزيزة
إىل مكانة تليق بالشعب.

قال القائد العام للجيش اإليراني اللواء
«عبد الرحيم موسوي» فيما يتعلق بآلية
مواجهة الفتنة انه «لقد قدمنا التعليمات
وامل�ه��ارات الالزمة للقوات فيما يتعلق بهذا
اجمل� ��ال ،وح�ص�ل��وا ع�ل��ى اجل �ه��وزي��ة ال�لازم��ة
ملواجهة أشكال الفنت كافة”.
و ق��ال اللواء «عبد الرحيم موسوي» يف
حديث له لوكالة مهر لألنباء فيما يتعلق
بتوصيات قائد الثورة اإلسالمية اليت حتث
على أهمية حفظ ع��وام��ل النصر وتدريب
ال��ق ��وات امل�س�ل�ح��ة ع�ل��ى ال �ص �ح��وة ال��دائ�م��ة
مل��واج�ه��ة الفتنة وجت�ه�ي��زه��م ب�ك��ل م��ا يلزم
مل��واج �ه��ة ال �ف�تن ،ق� ��ال« :دوم� � �اً م��ا نتعرض
ألش �ك��ال خمتلفة م��ن ال �ف�تن وع�ل��ى مجيع
املسؤولني وبدعم من الشعب املثقف الواعي
أن ي��واج�ه��وا تلك ال�ف�تن ،وعلينا أي�ض�اً أن
نتعهد على إحباطها وإف �ق��اد ال�ع��دو آماله
وإمخاد مآربه.
وأض� ��اف ال�ع�م�ي��د م��وس��وي ف�ي�م��ا يتعلق
جب �ه��وزي��ة ال��ق ��وات امل�س�ل�ح��ة ع�ل��ى م��واج�ه��ة
اش�ك��ال ال�ف�تن :دائ �م �اً م��ا يتم حب��ث جوانب
الفتنة وامل��ؤام��رة يف غ��رف امل�ش��ورة اخلاصة
التابعة لنا ،وكذلك الوضع يف األح��داث
األخرية حيث مت حبث أبعاد الفتنة ،وقد أدت
القوات املسلحة واجبها على أكمل وجه يف
التعامل معها.
وأردف قائد ال�ق��وات املسلحة يف اجليش
اإلي��ران��ي ،لقدقمنا يف ال �ق��وات املسلحة يف

وض��ع آلية ومنهجية ملواجهة أشكال الفنت
كافة ،ومت تدريب القوات على تلك اآلليات
ليكونوا جاهزين ألي شكل من أشكال فنت
العدو حتى يبلوا أفضل بالء يف مواجهتها.
وخلص «موسوي» فيما يتعلق باألحداث
األخ�يرة إىل ،أن ما حصل يف األي��ام األخرية
خيتلف إختالفاً كبرياً عما حصل يف البالد
يف السنوات املنصرمة ،تلك احملاوالت اليت
مت إحباطها بفضل ذك ��اء وحنكة ودراي ��ة
قائد الثورة اإلسالمية.
ب��دوره ،أكد قائد القوة البحرية التابعة
لقوات حرس الثورة االسالمية ،يوم االحد،
ان إقتدار اجلمهورية االسالمية االيرانية هو
مثرة التالحم واملشاركة الشعبية يف مجيع
امليادين.
ول� ��دى ل �ق��ائ��ه م ��ع مج ��ع م ��ن ال�ص�ي��ادي��ن
وأعضاء التعبئة البحرية ،أكد االدم�يرال
ع�ل��ي رض ��ا ت�ن�ك �س�يري ،ان اق��ت ��دار وص�لاب��ة

اي ��ران االس�لام�ي��ة ال �ي��وم ه��و مث��رة التالحم
وامل �ش��ارك��ة ال�ش�ع�ب�ي��ة يف مج�ي��ع امل �ي��ادي��ن،
وق ��ال :ان الشعب االي��ران��ي وخ��اص��ة أهالي
اجل � �ن� ��وب وس � �ك� ��ان ال � �س� ��واح� ��ل ال� �ث ��وري�ي�ن
والكادحني ،ومثلما سطروا صفحة ذهبية
من الصمود والبسالة خالل سنوات الدفاع
امل �ق��دس ،فإنهم ال�ي��وم يتابعون بكل جدية
ب� ��ذل اجل� �ه ��ود م ��ن أج� ��ل ت �ن �م �ي��ة وت �ط��وي��ر
وعمران البالد.
وش��دد االدم �ي�رال تنكسريي على ض��رورة
إي�ل�اء االه �ت �م��ام م��ن ق�ب��ل األج �ه��زة املعنية
بشؤون الصيادين وتوفري الوقود لزوارقهم
باعتبار الصيد هو السبيل الوحيد ملعيشتهم،
مؤكداً ،ان احل��رس الثوري ومثلما يرصد
منع صيد امساك الرتاول والصيد الصناعي
م��ن أج ��ل احل �ف��اظ ع�ل��ى ال �ث��روة السمكية،
فإنه يتابع ش��ؤون الصيادين م��ن أج��ل رفع
هواجسهم.

قائد الدفاع الجوي يتفقد مقرات قواته في جنوب شرقي البالد
أجرى قائد قوة الدفاع اجلوي يف اجليش
االيراني زيارة تفقدية ملقرات الدفاع اجلوي
يف ج��ن ��وب ش ��رق ��ي ال � �ب �ل�اد ،م ��ؤك ��دا على
االه �م �ي��ة االس�ترات �ي �ج �ي��ة ال�ت�ي حت �ظ��ة بها
هذه املناطق.
وأج��رى قائد ق��وة الدفاع اجل��وي التابعة
للجيش العميد علريضا صباحي فرد زيارة
تفقدية ملنطقة ال��دف��اع اجل ��وي يف جنوب
ش��رق��ي ال �ب�لاد ،حيث أك��د يف كلمة أم��ام
القوات واملنتسبني على أهمية هذه املنطقة
من الناحية االسرتاتيجية قائال :أن اخلليج
الفارسي ومضيق هرمز وحبر عمان واملناطق
احلساسة واحليوية املوجودة يف هذه املنطقة،
حتظى بأهمية بالغة دفاعيا وعسكريا ،ما
يتطلب منا املزيد من الوعي والتأهب.
وق��ال صباحي ف��رد :مت حماكاة مناطق
جنوب شرقي البالد يف م�ن��اورات «مدافعوا
مساء الوالية  ،»98حيث مت التدريب على
ال��دف��اع على ه��ذه املنطقة االسرتاتيجية،
وك��ان��ت ه ��ذه ال�ت��دري�ب��ات ن��اج�ح��ة ومفيدة
للغاية.

وت �ف �ق��د ق��ائ��د ق ��وة ال ��دف ��اع اجل� ��وي مقر
«شهداء اخلليج الفارسي» للدفاع اجلوي،
حيث افتتح مسجداً أعيد إع�م��اره وتبادل
احلديث مع الطاقم واملنتسبني.

كما وتفقد صباحي ف��رد أث�ن��اء زي��ارت��ه
م�ن�ظ��وم��ة «ف� �ك ��ور» ال �ص��اروخ �ي��ة ،الكتيبة
املختلطة ،موقع صواريخ  ،S200ومواقع
رادارات «غينو» و»فاشا».

العميد كوثري :اعتراف بعض مثيري
الشغب بصلتهم بالكيان الصهيوني

طالب ايرانيون يعبرون عن تضامنهم مع الشعب العراقي

أشار نائب قائد مقر «ثأر اهلل» التابع حلرس الثورة
االسالمية العميد «حممد إمساعيل كوثري» اىل ان
العدو لديه خمططات لضرب وفرض إرادته على ايران
قائ ً
ال :ان بعض املعتقلني يف أعمال الشغب األخ�يرة
اعرتفوا بارتباطهم بالكيان الصهيوني.
ويف تصريح لوكالة تسنيم لألنباء أشار نائب قائد
مقر «ث��أر اهلل» التابع حلرس الثورة العميد «حممد
إمساعيل ك��وث��ري» اىل االض�ط��راب��ات األخ�ي�رة اليت
شهدتها البالد بذريعة إرت�ف��اع أسعار البنزين قائ ً
ال:
لقد إستغل بعض األشخاص املتواطئني مع األجندات
األجنبية هذه الظروف لزعزعة أمن وإستقرار البالد
ولكن احلمد هلل مت كشف وإحباط عملياتهم بسرعة.
وأض��اف العميد كوثري بالقول :لقد مت التعرف
ع �ل��ى ه� ��ؤالء األش� �خ ��اص ومت ال �ق �ب��ض ع �ل��ى الكثري
منهم وم ��ن خ�ل�ال اس�ت�ج��واب�ه��م اع�ترف��وا بارتباطهم
بالكيان الصهيوني حيث ان هذه األعمال التخريبية
ت��أت��ي ض �م��ن خم �ط��ط ال��ع ��دو ل �ض��رب اي � ��ران وف ��رض
إرادته عليها.

قدم جمموعة من طالب اجلامعات االيرانية ،يوم األحد باقات من الزهور اىل
السفارة العراقية بطهران  ،معربني عن تضامنهم مع الشعب العراقي.
وتأتي هذه اخلطوة بعد الفتنة اليت إشعلها عمالء االستكبار يف العراق واعتدائهم
على القنصليتني االيرانيتني يف النجف وكربالء بغية إثارة التفرقة بني الشعبني
االيراني والعراقي.
وقال مسؤول الشؤون الدولية والعامل االسالمي يف التعبئة الطالبية جبامعة
طهران «سعيد حممدي» يف هذه املراسم :باعتبارنا طالب جامعة طهران جئنا اىل
هنا لنقول الشعب االيراني يفرق بني مثريي الشغب يف العراق وشعب هذا البلد.
وأض ��اف :حنن ال نعترب الذيل قاموا ب��اح��راق القنصلية االيرانية يف النجف
األشرف من الشعب العراقي مطلقا ،ونعتربهم عمالء لنظام آل سعود وامريكا ،وان
احملبة بني الشعبني االيراني والعراقي قائمة منذ القدم ،ويف السنوات االخرية تعززت
هذه احملبة أكثر بفضل زيارة االربعني وضيافة الشعب العراقي للزوار االيرانيني.
وأكد حممدي ان هذه احملبة راسخة اىل احلد الذي ال يتمكن األعداء من الوقيعة
بني شعيب البلدين.
من جانبه أكد مدير الشؤون االدارية بالسفارة العراقية «مفيد وهاب» ،ان الشعب
العراقي صديق للشعب االيراني ،واليسمح مطلقا بالنيل من القواسم املشرتكة
بني الشعبني اجلارين ،مؤكدا ان حادث إحراق القنصلية االيرانية يف النجف مل
يكن مطلقا من قبل الشعب العراقي.

بتقديم الزهور الى السفارة العراقية

