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خالل اتصال هاتفي تلقاه من رئيس وزراء السويد

لدى إستقباله امير دولة قطر؛

الرئيس روحاني :التواجد العسكري االميركي وراء
توتر االجواء باملنطقة

قائد الثورة :الوضع االقليمي املضطرب ناجم
عن فساد امريكا وحلفائها

لوفن :السويد و دول االتحاد ترحب
بتنمية العالقات مع ايران

أكد رئيس اجلمهورية االسالمية االيرانية الشيخ حسن
روحاني بان التواجد االمريكي باملنطقة و ّتر االجواء فيها
وأثار غضب شعوبها.
وخ�ل�ال ات �ص��ال ه��ات�ف��ي ت�ل�ق��اه م��ن رئ�ي��س وزراء السويد
ستيفان لوفن ،أشار الرئيس روحاني اىل ضرورة بذل اجلهود
من قبل اجلميع لتعزيز االمن واالستقرار باملنطقة  ،مؤكدا
ضرورة احرتام حق السيادة الوطنية ووحدة اراضي الدول.
وعزى الرئيس روحاني مبصرع عدد من رعايا السويد يف
حادث سقوط الطائرة االوكرانية وأض��اف ،ان اجلمهورية
االس�لام�ي��ة االي��ران�ي��ة ستواصل حتقيقاتها الكاملة حتى
الوصول اىل النتيجة النهائية وستعلن للرأي العام كل ما
تتوصل اليه بوضوح.
واعترب الرئيس روحاني البيان الصريح لسبب وقوع حادث
سقوط الطائرة االوكرانية ،الذي أصدرته القوات املسلحة
االي��ران �ي��ة ف��ور ان�ت�ه��اء التحقيقات االول �ي��ة ،ب��أن��ه أم��ر قيم
وحيظى باالهمية ،وقال :علينا ان نبذل جهودنا لئال تتكرر
هكذا حوادث مؤملة يف أي مكان من العامل.
وأكد بان تواجد القوات االمريكية يف املنطقة واغتياهلم
القائد سليماني ،أثار التوتر يف أجواء املنطقة ،وأشعل غضب
الشعوب فيها ،مضيفا :علينا ان نضع أيدينا بايدي البعض
وأن نعيد االمن اىل املنطقة ونسمح ان يسود االستقرار فيها.
وأش� ��ار ال��رئ�ي��س االي ��ران ��ي اىل ان ق�ض��اي��ا املنطقة جيب
تسويتها بواسطة دول املنطقة فقط وعرب السبل السياسية
ومن خالل احلوار ،وقال ،انه البد من احرتام سيادة الدول.
واعترب روحاني اهلجوم الصاروخي االيراني على قاعدة
«عني االسد» بأنه أمر قانوني متاما ويأتي يف إطار املادة 51
من ميثاق االم��م املتحدة ودف��اع اي��ران املشروع عن نفسها،
مضيفا :ان االمريكيني هم املسؤولون عن االحداث االخرية
اليت وقعت يف املنطقة ،وعلينا مجيعا ان نستنكر اجلرمية
االمريكية يف املنطقة بشكل صريح.

من جانبه ،قدم رئيس ال��وزراء السويدي التعازي مبصرع
ع��دد م��ن امل��واط�ن�ين االي��ران�ي�ين يف ح ��ادث س�ق��وط الطائرة
االوكرانية ،وأعرب عن تقديره للموقف االيراني بشأن تقبل
مسؤولية احلادث.
ودعا ستيفان لوفني اىل القيام بتحقيقات شفافة يف إطار
التوصل اىل أسباب ه��ذا احل ��ادث ،معلنا استعداد السويد
للمشاركة يف هذه التحقيقات.

رئيس السلطة القضائية:

ايران ستقاضي ترامب على جريمة اغتيال الفريق
الشهيد سليماني
مسؤول في فيلق القدس  :الضربة الصاروخية على
«عين األسد» هي البداية

أع �ل��ن رئ �ي��س السلطة
القضائية آي ��ة اهلل سيد
ابراهيم رئيسي ،ان جلنة
حقوق االنسان وبالتعاون
م � ��ع وزارة اخل ��ارج� �ي ��ة
ستقدم شكوى يف احملافل
الدولية ملقاضاة الرئيس
االم�يرك��ي على جرمية
اغ�ت�ي��ال الشهيد الفريق
قاسم سليماني.
ويف اج� �ت� �م ��اع ك �ب��ار
امل� �س ��ؤول�ي�ن ال�ق�ض��ائ�ي�ين
ق ��ال آي ��ة اهلل رئ�ي�س��ي :إن
الشهيد سليماني يرمز
اىل مكافحة اإلرهاب ومحاية املظلومني واملضطهدين يف العامل ،ويشكل إغتياله إنتهاكا جلميع
القوانني .وأض��اف :سيتم متابعة انتهاك هذا القانون وأدعو رجال القانون اىل فضح منتهكي
القوانني الدولية.
وتابع رئيس السلطة القضائية :إذا كانت أمريكا تدعي انها دولة قوية لكنها تنتهك القوانني
بشکل سافر ،وترتكب هذه اجلرمية البشعة ،لذلك إذا غضضنا النظر عن هذه اجلرمية ،فال
ميكن مالحقة االنتهاكات األخرى.
ومضى قائال :سيتم متابعة هذه القضية يف جلنة حقوق اإلنسان بالتعاون مع وزارة اخلارجية
وباقي املؤسسات ،وجيب مقاضاة الرئيس االمريكي باعتباره املتهم االول ومالحقته قضائيا.
وأض��اف رئيسي :سيتم مقاضاة الرئيس االمريكي ،سواء خالل فرتة واليته أو غري ذلك،
وينبغي متابعة هذه القضية ولن نرتكه ،وجيب حماكمته دوليا.
وأوضح قائال :ينبغي عدم إيقاف هذا األمر من الناحية القانونية ،ولن تتخلى جلنة حقوق
اإلنسان بالسلطة القضائية ووزارة اخلارجية عن هذه القضية.
بدوره أكد ممثل الولي الفقيه يف قوات القدس باحلرس الثوري ،حجة االسالم علي شريازي،
أن الضربة الصاروخية على قاعدة «عني األس��د» األمريكية يف العراق هي البداية وهنالك
صفعات أخرى سيتلقاها العدو يف وقت الحق.
وقال شريازي يف تصريح لقناة املسرية» إىل اآلن مل نثأر من العدو على عملية اغتيال الشهيد
سليماني ورفاقه» ،مضي ًفا» ليس من الضرورة أن تثأر إي��ران مبفردها وجبهة املقاومة ستثأر
بدورها وبقوة” .وأكد أنهم سيتصدون ملؤامرات العدو اليت ترتبص بإيران منذ  ٤عقود وأنهم لن
يسمحوا للعدو بفرض إرادته عليهم.

تعاون مشترك
بني ايران والصني في مجال
مكافحة اخملدرات
أشار رئيس اللجنة الوطنية ملكافحة املخدرات
العميد «اسكندر مؤمين» الذي يزور الصني  ،اىل
التعامل اجليد بني طهران وبكني يف خمتلف
اجمل ��االت وق ��ال  :اي ��ران وال�ص�ين هلما تطلعات
مشرتكة وتعاون يف جمال مكافحة املخدرات.
وأض ��اف يف ح ��وار خ��اص م��ع ارن ��ا :ان زيارته
ت��أت��ي ب��دع��وة م��ن وزي ��ر االم ��ن ال �ع��ام يف الصني

وهي لتنمية التعاون الثنائي يف جمال مكافحة
امل �خ ��درات وك��ذل��ك ت �ب��ادل ال �ت �ج��ارب وتهيئة
املعدات الالزمة يف هذا اجملال.
وب�ين العميد م��ؤم�ني أن��ه سيقوم خ�لال هذه
ال��زي��ارة جب��والت ميدانية ملراكز ع�لاج املدمنني
وكذلك سيكون له لقاء مع رئيس جلنة مكافحة
املخدرات يف الصني .ومن أه��داف زيارته االخرى
للصني قال مؤمين  :التنسيق بني البلدين قبيل
املشاركة يف مؤمتر فينا يف ابريل القادم واملتعلق
مب�ك��اف�ح��ة امل� �خ ��درات وس �ب��ل م��واج �ه��ة ع�ص��اب��ات
التهريب .وأشار العميد مؤمين اىل توقيع مذكرة
تفاهم يف جمال مكافحة املخدرات وذلك خالل
زي��ارة الرئيس روحاني للصني وق��ال :من أهداف
الزيارة أيضا متابعة بنودها وسبل تنفيذها .

واعترب لوفني ان التوتر قد تصاعد اليوم يف املنطقة بشكل
غري مسبوق ،وقال :على اجلميع ان يوفروا الظروف إلستتباب
االمن واالستقرار من خالل التحلي بضبط النفس واحرتام
حق السيادة ووحدة االراضي لكل الدول.
وق ��ال :ان السويد وس��ائ��ر دول االحت ��اد االوروب ��ي تعارض
تصعيد التوتر يف املنطقة ،وترحب بتنمية العالقات والتعاون
مع ايران يف إطار تعزيز االستقرار واالمن االقليمي.

املتحدث باسم الخارجية رد ًا على
تغريدة ترامب:

األيدي واأللسن امللوثة
بالتهديد ال يحق لها تلويث
اللغة الفارسية العريقة
علق املتحدث باسم اخلارجية االيرانية
ع��ب ��اس م ��وس ��وي ع �ل��ى ت��غ ��ري ��دة ل�ل��رئ�ي��س
االمريكي دونالد ترامب باللغة الفارسية.
وك�ت��ب م��وس��وي يف تغريدة ل��ه ردا على
ت �غ��ري��دة ت ��رام ��ب ب��ال �ف��ارس �ي��ة :ان االي� ��دي
وااللسن امللوثة بالتهديد ال حيق هلا تلويث
اللغة الفارسية العريقة.
وأضاف موجها سؤاله لرتامب :هل تقف
حقا اىل ج��ان��ب الشعب االي��ران��ي  -ال��ذي
اغ �ت �ل��ت م ��ؤخ ��را ب�ط�ل�ه��م  -ام ان� ��ك تقف
بوجههم؟ .
وكان ترامب قد جدد يف تغريدة له دعمه
للتجمع غري القانوني الذي جرى يف طهران.

رفض أهلية  90نائبا
لالنتخاباتالبرملانية
القادمة
أعلن املتحدث باسم جملس صيانة
ال ��دس��ت ��ور يف اجل �م �ه��وري��ة االس�لام �ي��ة
االي� ��ران � �ي� ��ة ع� �ب ��اس ع �ل ��ي ك ��دخ ��دائ ��ي
ع��ن رف��ض أهلية  90نائبا م��ن ال�ن��واب
احلاليني يف جملس الشورى االسالمي
لالنتخابات الربملانية القادمة.
وق � � � ��ال ك � ��دخ � ��دائ � ��ي يف ت��ص ��ري ��ح
للتلفزيون االي��ران��ي  ،ان��ه من بني 247
ن��ائ �ب��ا ت��رش �ح��وا ل�لان �ت �خ��اب��ات ال �ق��ادم��ة
جمل �ل��س ال� �ش ��ورى االس�ل�ام ��ي مت رف��ض
اه�ل�ي��ة  90منهم بسبب ق�ض��اي��ا مالية
غالبا ،ومت التوضيح لبعضهم بوثائق
وفيما ل��و طلب االخ ��رون سنعرض هلم
الوثائق الالزمة.
وأع�ل��ن ان��ه وبعد االنتهاء م��ن دراس��ة
الشكاوى املرفوعة من الذين مت رفض
أهليتهم واالعالن عن النتيجة النهائية
للمرحلة االوىل لدراسة االهلية سيتم
ال�ب��دء باملرحلة الثانية م��ن قبل جلان
املراقبة واالشراف التابعة جمللس صيانة
الدستور.
وم ��ن امل��ق ��رر ان جت ��ري االن �ت �خ��اب��ات
ال�برمل��ان �ي��ة ال �ق��ادم��ة ي ��وم  21ش �ب��اط /
فرباير القادم وبالتزامن معها ستجري
االن�ت�خ��اب��ات التكميلية جمللس خ�براء
القيادة.

ايران على إستعداد إلقامة تعاون وثيق مع بلدان المنطقة
امير قطر :نتطلع الى رفع مستوى العالقات االقتصادية بين
البلدين الى مستوى العالقات السياسية

قال مساحة قائد الثورة االسالمية «آية اهلل العظمى السيد علي اخلامنئي» :إن الوضع
الراهن يف املنطقة ليس جيدا ،والسبب وراء ذلك الفساد الذي تنشره امريكا وحلفاؤها.
وأضاف مساحته خالل إستقباله مساء االحد ،امري دولة قطر «الشيخ متيم بن محد آل
ثاني» :إن الوضع اإلقليمي احلالي يستدعي مزيداً من تعزيز العالقات بني دول املنطقة
وعدم التأ ّثر بإمالءات االجانب.
وأضاف :إن اجلمهورية االسالمية االيرانية أعلنت مرارا والسيد رئيس اجلمهورية صرح
بوضوح؛ ان ايران مستعدة للتعاون الوثيق مع بلدان املنطقة.
كما نوّه قائد الثورة االسالمية بالعالقات السياسية اجليدة بني ايران وقطر ،وقال :إن
العالقات االقتصادية الثنائية مل ترتق اىل مستوى العالقات السياسية ومبا يلزم توسيع
التعاون االيراني  -القطري يف اجملاالت املشرتكة أكثر فأكثر.
وأردف مساحته :بطبيعة احلال هناك البعض وال سيما أولئك الذين جاؤوا من تلك
اجلهة يف العامل اىل هذه املنطقة ،ال يرغبون يف توسيع التعاون بني الدول االقليمية؛ لكن
ذلك ال يعنيهم ألن بلدان املنطقة وشعوبها سوف لن ختضع اىل هذه اإلمالءات واخلذالن.
اىل ذلك ،أعرب الشيخ متيم عن بالغ سعادته بلقاء مساحة قائد الثورة االسالمية؛
واصفاً ظروف املنطقة بأنها معقدة.
ً
وأضاف االمري القطري يف هذا اللقاء الذي حضره الرئيس روحاني» أيضا :انه يؤيد
متاما تصرحيات مساحة قائد الثورة االسالمية بشأن ضرورة تعزيز التعاون االقليمي،
ويؤكد على ضرورة احلوار الشامل بني دول املنطقة مجيعا.
كما نوّه مبحادثاته يف طهران؛ مبينا انه تقرر خالهلا عقد اجتماع اللجنة املشرتكة
بني البلدين يف ايران خالل األشهر الثالثة القادمة تقريبا؛ و»حنن نتطلع اىل رفع مستوى
العالقات االقتصادية االيرانية  -القطرية وصوال اىل مستوى العالقات السياسية الثنائية”.
ويف اخلتام ،أثنى الشيخ متيم على مساعدات ودع��م ومواقف اجلمهورية االسالمية
االيرانية مع دولة قطر خالل احلصار الذي مرت به.
* تغريدة أمري قطر عن زيارته طهران
ويف تغريدة له على تويرت أشار امري دولة قطر اىل لقاءاته يف طهران وقال :لقد تشاورت
مع إخواني بشأن احلد من التوترات من قبل مجيع األطراف وأكدت على أن احلوار هو
السبيل الوحيد لتخفيف التوتر.
وأضاف :لقد جاءت زيارتي إىل إيران يف ظروف حساسة للغاية باملنطقة ،وأضاف« :حنن
نتفق مع اإلخوة والرئيس اإليراني على أن احلل الوحيد لألزمة يف املنطقة هو ختفيف
حدة املواقف من قبل مجيع األطراف وكذلك احلوار.
وقال :خالل حمادثاتي مع الرئيس اإليراني ،أكدت أهمية احلد من تفاقم املواقف من
مجيع األطراف واحلوار ،ألن هذا هو السبيل الوحيد لتخفيف التوترات.

و الحكومة تصدر بيانا حول االحداث االخيرة

شمخاني:لم تكن هناك أية نية لكتمان أسباب سقوط الطائرة االوكرانية

أكد أمني اجمللس االعلى لالمن القومي
يف اجلمهورية االسالمية االيرانية ،انه مل
تكن هناك أية نية لكتمان أسباب سقوط
الطائرة االوك��ران�ي��ة ،وق��ال :ان اثبات أيا
من االسباب املؤثرة يف اطالق الصاروخ ،من
شأنها ان جتعل االعالن عن رد فعل البالد
يف وضع متباين.
ولدى مشاركته يف جملس تأبيين أقيم
على ارواح اثنني من ضحايا حادث سقوط
الطائرة االوكرانية ،أعرب علي مشخاني
عن مواساته لذوي الضحايا يف هذا احلادث
األليم ،وقال :ان العميد حاجي زادة حتدث
عن مدى تأسف النظام قائال :ليتنا متنا
ومل نشهد هذا احلادث املؤمل.
وأضاف  :ان القوات املسلحة ترى نفسها
شريكا يف احل��زن الكبري ال��ذي تعيشه أسر
ال �ض �ح��اي��ا ه ��ذه االي � ��ام ،وخ ��اص ��ة النخب
العلمية من أبناء ايران.
وب � �ش� ��أن اس � �ت � �غ� ��راق ف �ت��رة م� ��ن ال ��زم ��ن
حتى االع�ل�ان ع��ن سبب س�ق��وط الطائرة
االوك ��ران� �ي ��ة ،رأى مش �خ��ان��ي ب��أن��ه ي�ع��ود

اىل ض � ��رورة دراس � ��ة مج �ي��ع االس� �ب ��اب مبا
فيها االج � ��راءات امل�ع��ادي��ة احملتملة ،مثل
التشويش على الرادارات واخرتاق االنظمة
وم ��وض ��وع ال �ت �غ �ل �غ��ل وال� �ع ��وام ��ل االخ� ��رى
املرتبطة ،وق��ال :منذ الساعات االوىل بعد
ح��ادث سقوط الطائرة ،وف��رت اجلمهورية
االس�لام �ي��ة االي��ران �ي��ة ك��ل ال �ظ ��روف من
خ�ل�ال دع� ��وة خم�ت�ل��ف ال � ��دول وال�ترح �ي��ب
ب ��وف ��ود خ�ب�رائ��ه ��ا إلج� � ��راء ال �ت �ح �ق �ي��ق يف
هذا احلادث.
وأك ��د ان م��وض��وع وج ��ود ن�ي��ة لكتمان
اسباب هذا احلادث ونظرا لطبيعة املوضوع
وم��ؤش��رات��ه ال�ت�ق�ن�ي��ة ،ام ��ر غ�ير مم�ك��ن من
االس��اس ،وق��ال :ان إثبات أي��ا من االسباب
امل��ؤث��رة ع�ل��ى اط�ل�اق ال� �ص ��اروخ ،ك ��ان من
شأنها ان جتعل موضوع االعالن عن رد فعل
البالد على احلادث متباينا متاما.
من ناحيتها ،اصدرت احلكومة االيرانية
ب�ي��ان��ا ح ��ول االح� ��داث االخ �ي�رة يف ال �ب�لاد،
وق � ��ررت ت�ش�ك�ي��ل ف��ري �ق��ي ع �م��ل؛ أح��ده�م��ا
ل�ل�ت�ح�ق�ي��ق يف ح ��ادث ��ة س��ق ��وط ال �ط��ائ��رة

االوك��ران �ي��ة واالخ ��ر للتحقيق يف حادثة
سقوط ضحايا خالل التدافع الذي حصل
يف مراسم تشييع الشهيد القائد سليماني
يف مدينة كرمان.
وج��اء يف جانب م��ن البيان ال�ص��ادر عن
احلكومة يف ختام اجتماعها ،ان احل��ادث
املؤسف لسقوط الطائرة االوكرانية وقع
يف ظروف التأهب الدفاعي الكامل للقوات
امل�س�ل�ح��ة ل �ل �ب�لاد إث ��ر ت �ه��دي��دات ال��رئ�ي��س
االمريكي غري القانونية والظاملة مما وفر
االرضية لوقوع أحداث عسكرية.
ورحبت احلكومة بتحمل القوات املسلحة
واحلرس الثوري املسؤولية عن وقوع اخلطأ
البشري األل�ي��م وب��دء التحقيقات اجل��ادة
واملبادرة لتنفيذ أوامر قائد الثورة االسالمية
الخت ��اذ ال �ت��داب�ير ال�لازم��ة للحيلولة دون
تكرار مثل هذه االحداث مستقبال.
وأع��رب��ت احلكومة ع��ن األس��ف للتأخري
يف االع�ل�ان ع��ن امل�ع�ل��وم��ات املتعلقة بهذه
احل��ادث��ة املهمة مم��ا أدى اىل التخبط يف
تقديم املعلومات للرأي ال�ع��ام ،وقالت انه
كان من املفروض اطالع الرأي العام على
جم��ري��ات االح� ��داث ف��ور اط�ل�اع املسؤولني
(على حقائق احلادث).
وأع �ل �ن��ت احل �ك��وم��ة ع ��ن ت�ش�ك�ي��ل ف��ري��ق
عمل ملتابعة قضية حادثة سقوط الطائرة
يتوىل مسؤوليتها وزير الطرق واعمار املدن
ويضم يف عضويته وزراء ال��دف��اع والعدل
واخل��ارج �ي��ة وم �س��اع��د رئ �ي��س اجلمهورية
للشؤون القانونية ورئيس مؤسسة الشهيد
وشؤون املضحني واملتحدث باسم احلكومة.
ويتوىل هذا الفريق التحقيق يف اسباب
وع� ��وام� ��ل احل� � ��ادث وحت ��دي ��د ال �ق �ص ��ور يف
املسؤولية ومتابعة شؤون أسر الضحايا وأي
متابعات الزمة أخرى.
كما قررت احلكومة تشكيل فريق عمل
آخ��ر ب��رئ��اس��ة وزي ��ر االم ��ن ل��دراس��ة أسباب
وأرضيات وقوع حادث التدافع املؤسف الذي
أودى حبياة عدد من املشاركني يف مراسم
تشييع الشهيد الفريق سليماني يف مدينة
كرمان ومتابعة شؤون االسر املفجوعة.

تفاصيل جديدة عن االعتقال املؤقت للسفير البريطاني بطهران
أعلن مركز االع�لام واالت�ص��ال لقوى األم��ن الداخلي تفاصيل
ج��دي��دة ع��ن االع�ت�ق��ال امل��ؤق��ت للسفري الربيطاني خ�لال التجمع
غري القانوني الذي جرى امام جامعة «امري كبري» بطهران مساء
السبت.
وج��اء يف بيان ص��ادر عن املركز  ،انه يف ح��دود الساعة السادسة
و  35دقيقة «بالتوقيت احمللي» (الثالثة و  5دقائق عصرا بتوقيت
غ��ري �ن �ت��ش) ،ح�ض��ر ال�س�ف�ير ال�بري �ط��ان��ي مب�ع�ي��ة ش�خ��ص آخ ��ر بني
امل �ش��ارك�ين يف التجمع ال ��ذي ج ��رى ام ��ام ج��ام�ع��ة «ام�ي�ر كبري»
بطهران والذين كانوا يطلقون شعارات مناهضة الرك��ان الدولة

وقام بتصوير التجمع.
وأضاف البيان ،انه ويف ظل يقظة رجال االمن الداخلي مت التعرف
على السفري الربيطاني وجرت مراقبته بصورة خفية ومن ثم جرى
اعتقاله يف الساعة السابعة و  10دقائق مساء (الثالثة و  40دقيقة
عصرا بتوقيت غرينتش) وبعد اختاذ االجراءات القانونية االولية مت
تسليمه ملمثل وزارة اخلارجية.
وت ��اب ��ع ال� �ب� �ي ��ان ،ان ال �ش �خ��ص امل� ��راف� ��ق ل �ل �س �ف�ير ال�بري �ط��ان��ي
ح �ي �ن �م��ا رأى امل��ش��ه ��د أق� � ��دم ع��ل ��ى اهل� � ��رب وجل � ��أ اىل ال��س��ف ��ارة
الربيطانية.

