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اطالق اسم هاشمي رفسنجاني على طريق سريع بالعاصمة
طهران-فارس:-قــرر المجلــس البلــدي االســالمي فــي طهــران، إطــالق إســم آيــة اهلل هاشــمي 

رفســنجاني علــى احــد الطــرق الســريعة فــي العاصمــة.
ــرر  ــاء، ق ــدت امــس الثالث ــي عق ــة الت ــد الثالثمائ وخــالل الجلســة المفتوحــة الواحــدة والســتين بع
مجلــس طهــران البلــدي بأغلبيــة االصــوات إطــالق إســم آيــة اهلل هاشــمي رفســنجاني علــى خــط 

ــران. ــمال طه ــي ش ــع ف ــش" الســريع الواق "نياي

إخالء سبيل شقيق الرئيس روحاني بكفالة مالية
طهران-فارس:-افــادت معلومــات واردة بــان المحكمــة وافقــت علــى اخــالء ســبيل حســين فريــدون 

شــقيق الرئيــس حســن روحانــي بعــد توفيــره الكفالــة الماليــة الالزمــة لذلــك.
ووفقــا لهــذه المعلومــات فقــد وفــر حســين فريــدون الكفالــة الماليــة الالزمــة وبنــاء عليــه فقــد وافقــت 

المحكمــة علــى اخــالء ســبيله.

دائرة الطب العدلي تعلن سبب وفاة المعتدي في محطة مترو طهران
طهران-فارس:-اعلنــت دائــرة الطــب العدلــي ســبب وفــاة الشــخص الــذي اعتــدى بآلــة حــادة علــى 

رجــل ديــن وافــراد آخريــن فــي محطــة متــرو مدينــة ري"شــهر ري" جنــوب طهــران، يــوم الســبت.
واوضحــت دائــرة الطــب العدلــي فــي تقريــر لهــا انهــا اجــرت فحوصــا علــى جســد المعتــدي وتبيــن ان 

الرصاصــة اصابــت اعلــى فخــذه، و فــارق الحيــاة اثــر نزفــه كميــة كبيــرة مــن الــدم.

ما برح الخيار العسكري أسفل الطاولة
حسين شريعتمداري

1ـ تتزامــن الذكــرى الســنوية للموافقــة علــى قــرار مجلــس االمــن االممــي والمرقــم )598( فــي مثــل 
يــوم امــس 18 تمــوز1988، ونهايــة الحــرب المفروضــة علــى ايــران لثمــان ســنوات. والذيــن ال يســتذكرون 
تلــك االيــام او كان لهــم مــن بعيــد دور فــي اشــعال الحــرب، لهــم الحــق ان يتصــوروا الظــروف الحاليــة 
صعبــة! وحتــى متأزمــة! ويرضخــوا للتحذيــرات التــي ال اســاس لهــا، مــن بعــض المســؤولين بانــه اذا لــم 

نســاوم الخصــم فســنفاجأ وظــالل الحــرب علــى رؤوســنا!
اال انــه يكفــي ان نســتقرئ علــى عجالــة ظــروف  ايــران االســالمية عنــد شــروع الحــرب وتدافــع جميــع 
ــر، حتــى  ــد ولمــا يقــوم مــن تراكمــات ثــورة يافعــة لتعبــر مفصــل تاريخــي خطي ــى بل القــوى الدوليــة عل
نــردد مــع االمــام الراحــل )رضــوان اهلل تعالــى عليــه( حيــن قــال: »ان اميــركا عاجــزة عــن فعــل اي حماقــة« 
الحقيقــة التــي اشــارت لهــا اســبوعية »ويكلــي ســتاندارد« االميركيــة قبــل خمــس ســنوات، باقتــدار 
الجمهوريــة االســالمية االيرانيــة، حيــن كتبــت: ان رؤســاء اميــركا بــدءا بكارتــر والــى اوبامــا، يشــتركون 

مــع االمــام الخمينــي فــي وجهــة نظــر وهــي: ان اميــركا عاجــزة عــن فعــل اي حماقــة.
2ـ ان الحــرب قــد فرضــت علــى ايــران فــي ظــل ظــروف اســتثنائية فهــي حديثــة عهــد ثــورة االســالمية، 
فيمــا  ووجهــت بعشــرات الفصائــل االرهابيــةـ وحســب تعبيــر االمــام ـ مثــل الفطــر تنبعــث مــن االرض 
لتقــف بوجــه النظــام االســالمي، كمــا وافشــلت الثــورة ثالثــة انقالبــات، بينمــا العقوبــات تنهمــر مــن كل 
ــم تكــن  ــادات هربــت لتكــون بخدمــة االعــداء، ول جانــب، فيمــا المعلومــات العســكرية كانــت بحــوزة قي
اوكار االســلحة معلومــة المــكان، فيمــا الجيــش كان منقســما والحــرس الثــوري قــوة ال تجربــة لهــا فــي 
ــام الراحــل)ره(،  ــع الظــروف باســتثناء، القــوى الشــعبية المطيعــة لالم ــي تقاطــرت جمي الحــرب... وبالتال

لتكــون معاديــة لمســار الثــورة االســالمية.
ــا حيــن صــرح، بعــد ســاعات مــن هجــوم العــراق، خــالل  فــي ظــل هكــذا ظــروف كان »كارتــر« محق

ــون لرشــدهم«! ــود المســؤولون االيراني ــل ان يع ــي: »آم ــر صحف مؤتم
كمــا وكان صــدام محقــا حيــن قــال بعنجهيــة فــي حديــث للمراســلين االجانــب فــي منطقــة مــن بلدنــا 

قــد احلتهــا تــوا »ســاكمل حديثــي الحقــا فــي طهــران«!
ــا فــي المنطقــة  ــا ويدهــا العلي ــى العكــس مــن رأي البعــض اذ بالرغــم مــن اقتــدار بلدن 3ـ ولكــن عل
مــن لبنــان الــى فلســطين مــرورا بســورية والعــراق واليمــن و... وتراجــع قــدرة اميــركا مقارنــة بتلــك االيــام، 
نجدهــم يخوفــون الشــعب مــن حــدوث حــرب، علــى عكــس هــؤالء نجــد االمــام الراحــل )ره( يصــرح فــي 
ــى الشــعب  ــى ســاعات الحــرب، موجــه للشــعب؛ »عل ــي اول ــي 22 ســبتمبر 1980، اي ف خطــاب اذاعــي ف
االيرانــي ان ال يتصــور ان حربــا قــد بــدأت، وتلتبــس عليهــم االمــور، فليــس االمــر هكــذا. فانــه لــص قــد 
جــاء والقــى حجــرا ثــم هرب...واوصــي ابنــاء الشــعب  االيرانــي ان يلتفتــوا المــور؛ اوال ان يحافظــوا علــى 

رباطــة جأشــهم، ومــن ثــم ال يعيــروا اهميــة بــان امــرا مــا قــد حصــل«.
4ـ ولــم تمــض علــى الحــرب اال اشــهر حتــى اخضعــت، مقاومــة الشــعب االيرانــي المجاهــد والمضحي 
بدمــه ومالــه، القــوى الدوليــة ـ ومنهــا دول 5+1 ـ لنتيجــة مفادهــا ان ال حيلــة ســوى الدخــول مباشــرة 
فــي حــرب ضــد ايــران االســالمية ليتجــاوزوا كل المالحظــات ويدخلــوا الســاحة علنــا. اذ وظفــت دبابــات 
شــفتن البريطانيــة، وليئوبــارد االلمانيــة، وصواريــخ اكــزوز ومقاتــالت ميــراج  وســوبر اســتاندارد الفرنســية، 
وطائــرات الميــغ والســوخوي وصواريــخ اســكاد الروســية، والقنابــل الكيماويــة االلمانيــة والبريطانيــة، 
وصواريــخ ســايد باينــدر وطائــرات آواكــس االميركيــة، والــدوالرات الســعودية والكويتيــة واالماراتيــة و... كل 
ذلــك مــع خبــراء بخدمــة صــدام، ونحــن كمــا قــال ســماحة االمــام )ره( كنــا لوحدنــا لــم يمدنــا ســوى اهلل 

العظيــم والشــعب المضحــي الــذي مــأ ســاحات الجهــاد، وهدايــة االمــام الكبيــر.
فــي تلــك االيــام خاطــب ســماحة االمــام )ره( البابــا متســائال: »إن كان المســيح )ع( اليــوم حاضــرا هــل 
ســيكون الــى جانبنــا ام الــى جانــب اميــركا«. فــكان جــواب البابــا فــي الفاتيــكان للمبعــوث االيرانــي جملــة 

OH JESUS CRIES يا سيدي المسيح«! واحدة: »] 
الجديــر ذكــره ان الدكتورجليلــي كان قــد ســأل ممثلــي مجموعــة 5+1، عنــد بــدء اجتمــاع بغداد فــي24 مايو2012 
الــذي عقــد فــي قصــر صــدام ســابقا »ايهــا الســادة! مــا هــي الذكــرى التــي تصــادف هــذا اليــوم«؟ فــكان جوابــه: 
ــا الســتراتيجيين،  ــوم واصدقائن ــراق للشــعب المظل ــة الع ــادت حكوم ــا ع ــر خرمشــهر، فيم ــرى تحري ــوم ذك »الي
وجلســنا نتفــاوض فــي قصــر صــدام... حقــا ايــن هــو صــدام اآلن؟.. فــي تلــك االيــام كان العالــم فــي واد وايــران 
االســالمية بــواد آخــر، ولــم تســاوم مســتبدي الغــرب والشــرق وذيولهــم االقليمييــن، لــذا ينبغــي ان ال يتوقــع 

احــد  ونحــن فــي اوج قوتنــا اليــوم ان نقــدم اتــاوه الحــد ونستســلم لمطالبهــم الغيــر مشــروعة«.
5ـ لقــد وافقنــا قبــل 29 عامــا علــى هكــذا قــرار )598( ال يعنــي نهايــة الحــرب وانمــا انفتحــت مجــاالت اخــرى بعــد 

الخــوض فــي الحــرب وانمــا انفتحــت مجــاالت اخــرى بعــد الخــوض فــي الحــرب ومنهــا الســاحة االقتصاديــة و...
6 ـ ســماحة االمــام ـ رضــوان اهلل تعالــى عليــه ـ كان قــد اشــار فــي تســمية مكاســب وبــركات الحــرب لثمــان 
ســنوات ان مــا ســنحصل عليــه هــو جانــب مــن المكاســب. فالمكاســب  التــي نشــهدها هــذه االيــام بوضــوح؛  
»كل يــوم كنــا نحصــل علــى بركــة مــن بــركات الحــرب قــد ســعينا لهــا فــي جميــع المياديــن. فثورتنــا قــد صدرناهــا 
ــام عــن  ــي الحــرب اللث ــا ف ــي الحــرب، وامطن ــم المتجــاوز ف ــا وظل ــا مظلوميتن ــد  اثبتن ــاء الحــرب، وق ــم اثن للعال
االعيــب المســتكبرين، وعرفنــا العــدو مــن الصديــق خــالل الحــرب، وتوصلنــا فــي الحــرب انــه ينبغــي ان نقــف 
علــى اقدامنــا، وقــد حطمنــا كبريــاء القوتيــن العظمييــن الشــرقية والغربيــة، ورســخنا جــذور الثــورة االســالمية، 
واثبتنــا لشــعوب العالــم وخصوصــا شــعوب المنطقــة انــه يمكــن مواجهــة جميــع القــوى لســنوات متماديــة، وحربنــا 
ــاء االنظمــة الفاســدة ان يشــعروا  ــع زعم ــت جمي ــا جعل ــح فلســطين، وحربن ســاعدت افغانســتان، وســيتبعها فت
الذلــة امــام االســالم، حربنــا اســتتبعت يقظــة باكســتان والهند،وفقــط فــي الحــرب تمكنــا مــن تطويــر تصنيعنــا 

العســكري واالهــم مــن كل ذلــك هــو اســتمرار روح االســالم الثوريــة فــي ظــل الحــرب«.
7 ـ فــي تلــك االيــام حيــث كانــت اميــركا فــي اوج قوتهــا عالميــا واقليميــا وكان جميــع حلفــاء اوروبــا 
والمنطقــة  والتــي مــرت فــي اصعــب واضعــف مراحلهــا فــي مواجهــة ايــران االســالمية، قــد خرجــت خائبــة 
مــن معســكر الحرب،فيمــا مــن البديهــي وبالنظــر القتــدار الجمهوريــة االســالمية االيرانيــة مــن جانــب 
وافــول قــدرة اميــركا واوروبــا وحلفائهــم االقليمييــن مــن جانــب آخــر، ان يكــون ادعــاء اللجــوء الى«الخيــار 
العســكري« نقيمــه علــى مســتوى المراوغــة والدجــل، وحســب »روبــرت غيتــس« وزيــر الدفــاع االميركــي 
خــالل حكومــة بــوش واوبامــا؛ »اذا تطــرق احــد عــن هجــوم عســكري علــى ايــران فينبغــي ارســاله الــى 
ــي  ــدار ســبابه ف ــو بمق ــدم ول ــدرة تق ــركا ق ــس المي ــز: »لي ــورك تايم ــن«، وحســب نيوي مشــفى المجاني
الشــرق االوســط عــن طريــق الخيــار العســكري«، وحســب اوبامــا؛ »ان وســيلتنا الوحيــدة فــي الحضــور 

العســكري فــي الشــرق االوســط ـ غــرب آســيا ـ هــي الحــرب بالوكالــة« و....
فالخيــار العســكري وعلــى العكــس مــن تلفيقــات اميــركا، ليــس علــى الطاولــة، وانمــا هــو تحــت الطاولــة 
وقــد عــاله التــراب، اذ ان االميــركان قــد جربــوا ذلــك مــرة خــالل الحــرب المفروضــة حيــن لجــأوا لهــذا الخيــار 

وخرجــوا مــن الميــدان فاشــلين وكانــوا فــي اوج القــوة، فيمــا كانــت ايــران االســالمية تمــر باحلــك الظــروف.

حول تنفيذ االتفاق النووي..

الخارجية تسلم مجلس الشورى االسالمي تقريرها السادس 

من وراء داعش..

آملي الريجاني: االعداء ارادوا زرع غدة سرطانية اخرى بالمنطقة
طهران-ارنا:-اكــد رئيــس الســلطة القضائيــة آيــة اهلل صــادق آملــي الريجانــي ان االعــداء ارادوا مــن وراء 

التكفيــري  االرهابــي  داعــش  تنظيــم 
زرع غــدة ســرطانية اخــرى مثــل الكيــان 

الصهيونــي بالمنطقــة.
وقــال آيــة اهلل آملــي الريجانــي، اننــا 
نعيــش فــي عالــم يســعى فيــه البعــض 
العطــاء صــورة خاطئــة ومنحرفــة عــن 
ال  )داعــش(  فرقــة  وتحــاول  االســالم 
ســابق لهــا فــي ممارســاتها الوحشــية 
نفســها  نســب  التاريــخ  مــر  علــى 
يعتبــر  اخــرى  جهــة  ومــن  لالســالم 

االســالم. لديــن  يروجــون  بانهــم  انفســهم  واذنابهــم  الســعودية  حــكام  مثــل  البعــض 
واضــاف، ان تحريــر الموصــل وانتصــارات جبهــة المقاومــة فــي ســوريا تعــد احداثــا كبيــرة لكــن 
المســتغرب ان وســائل االعــالم الغربيــة التــي تحــول ابســط قضيــة الــى قضيــة كبــرى تتجاهــل 

هــذه االنتصــارات.
وقــال، لحســن الحــظ ان جهــاد الحكومــة والمرجعيــة والجيــش والحشــد الشــعبي فــي العــراق وكذلــك 

الدعــم االيرانــي الالمحــدود احبــط هــذا المخطــط فــي تحقيــق اهدافــه المقيتــة.
واعتبــر رئيــس الســلطة القضائيــة ان هــذه الجهــود اثمــرت عــن افــول جماعــة داعــش االرهابيــة فضــال 
عــن خلــق تالحــم داخلــي وثقــة بالنفــس لــدى الشــعب والقــوات العراقيــة، آمــال فــي ان تتغلــب الحكومــة 

العراقيــة علــى مشــاكلها القائمــه باالعتمــاد علــى هــذه الثــروة االجتماعيــة العظيمــة.

مؤكدا مواصلة برنامجها بقوة..

بروجردي: ايران اصبحت واحدة من القوى الصاروخية 
الكبرى في العالم

طهران-ارنا:-ســلمت وزارة الخارجيــة لجنــة 
فــي  الخارجيــة  والسياســة  القومــي  االمــن 
مجلــس الشــورى االســالمي تقريرهــا الســادس 
واحــدث  النــووي  االتفــاق  تنفيــذ  مســار  حــول 

التطــورات المتعلقــة بــه.
ويتضمــن تقريــر وزارة الخارجيــة اخــر التطــورات 
المتعلقــة بتنفيــذ االتفــاق النــووي علــى الصعيديــن 
النــووي ورفــع الحظــر خــالل االشــهر الثالثــة الماضيــة 

ــاق. ــذ االتف ــه تنفي ــي تواج ــات الت ــض التحدي وبع
واشــار التقريــر الــى ان ايــران واصلــت نشــاطها 

النــووي فــي ســياق اســتراتيجيتها وبرنامجهــا النــووي 
االبعــاد  جميــع  فــي  تقدمــا  وحققــت  االمــد  طويــل 

المهمــة والحساســة بمــا يخــدم حاجــات البــالد.

تحديــث  برنامــج  اســتمرار  الــى  التقريــر  ولفــت 
ومواصلــة  الثقيلــة  للميــاه  االبحاثــي  اراك  مفاعــل 
ــة  ــة فــي اراك بطاق ــاه الثقيل ــاج المي ــع انت نشــاطات مصن
وكذلــك  ســنويا  المرســومة  للبرامــج  وفقــا  طبيعيــة 
اســتمرار االبحــاث وتطويــر التخصيــب ومتابعــة مشــروع 
ــردو . ــاة ف ــي منش ــتقرة ف ــعة المس ــر المش ــاج النظائ انت
المركــزي  الطــرد  اجهــزة  جميــع  بــان  التقريــر  وافــاد 
واصلــت مراحــل اختبارهــا بغــاز اليورانيــوم والغــازات االخــرى.

ــر الــى ان مــن التطــورات المهمــة  واشــار التقري
ــة هــو  ــة الماضي التــي حدثــت خــالل االشــهر الثالث
ــة  تنامــي التعــاون الدولــي فــي مجــال الطاقــة الذري

مــع ايــران.

العميد سالمي: سنوسع دائرة قدراتنا و مجاالت عملنا

في حادثة غير امنية..

مصرع 3 جنود واصابة 6 آخرين في حادث اطالق 
نار بمعسكر في قزوين

مدعي عام طهران: تشكيل 180 ملفا بشأن المخالفات االنتخابية

ظريف وغوتيريش يبحثان تطورات المنطقة والعالم
ــام لمنظمــة االمــم  ــن الع ــورك االمي ــة محمــد جــواد ظريــف فــي نيوي ــر الخارجي طهران-ارنا:-التقــى وزي

ــو غوتيريــش. المتحــدة انتوني
فــي  وغوتيريــش  ظريــف  وبحــث 
تطــورات  احــدث  بشــان  اللقــاء  هــذا 

والعالــم. المنطقــة 
وصــل  قــد  الخارجيــة  وزيــر  وكان 
ــة للمشــاركة  ــوم الجمع ــورك ي ــى نيوي ال
فــي منتــدى التنميــة المســتديمة فــي 

المتحــدة. االمــم  منظمــة 
هامــش  علــى  ظريــف  واجــرى 
كبــار  مــع  ثنائيــة  لقــاءات  المنتــدى 

المشــاركة. الــدول  مــن  والعديــد  الدوليــة  المنظمــة  مســؤولي 
ويرافق وزير الخارجية في زيارته هذه مساعداه عباس عراقجي ومجيد تخت روانجي.

مجلس صيانة الدستور يحث الحكومة والبرلمان العداد 
قانون االنتخابات الشامل

مفتي داعش يدعو عناصره العرب للهجرة الى ارض 
الميعاد بمصر وفلسطين!

كشــف مصــدر محلــي عراقــي فــي محافظــة نينــوى، االثنيــن، ان غالبيــة عناصــر تنظيــم »داعــش« مــن 
»المهاجريــن العــرب« فــروا مــن مــن قضــاء تلعفــر غربــي المحافظــة، فيمــا أكــد ان مفتــي التنظيــم دعاهــم 

للهجــرة الــى »ارض الميعــاد« فــي مصــر وفلســطين.
وقــال المصــدر فــي حديــث لـــ الســومرية نيــوز، إن »غالبيــة عناصــر تنظيــم داعــش المهاجريــن العــرب 
هربــوا مــن ســاحات القتــال وقضــاء تلعفــر )55كــم غــرب نينــوى(«، مبينــا ان »ســبب الفــرار هــو هزيمــة 

ــم«. ــات عناصــر التنظي ــوى وكســر معنوي ــارك نين ــي مع ــم ف التنظي
وأضــاف المصــدر الــذي طلــب عــدم الكشــف عــن أســمه، أن »مفتــي التنظيــم دعــا عناصــره الــى الهجــرة 
ــد  ــف يتصــرف بع ــرف كي ــات ال يع ــم ب ــى ان »التنظي ــي مصــر وفلســطين«، مشــيرا ال ــاد ف ــى ارض الميع ال

فقــدان غالبيــة قادتــه، وال يعلــم مــن تبقــى منهــم ايــن يفــرون بعــد قطــع الحــدود مــع ســوريا«.

نبوءات فلكي: داعش سيظهر بالسعودية وستقسم 
المملكة الى قبائل متناحرة

ــد الرحمــن  ــي عب ــي عل ــك المغرب ــم الفل ــأ عال تنب
الخليــج  فــي  ســتنفجر  كبيــرة  حربــا  أن  العيــس، 
الفارســي، ســتكون شــرارتها مــن قطــر، ثــم هجــوم 
بشــكل  »داعــش«  لتنظيــم  ظهــور  مــع  ســعودي، 
مفاجــئ فــي شــوارع المملكــة، وســيكون األمــر غريبــا 
مــن أيــن أتــوا وكيــف ومتــى، كل ذلــك ســيكون محــط 

ســؤال علــى وســائل اإلعــالم العربيــة والعالميــة.
المغاربيــة  لقــاء مــع قنــاة  العيــس فــي  وقــال 
مواضــع  وتبــدل  الفلكيــة  الخارطــة  إن  التونســية، 
كواكــب الحــروب يشــير إلــى انتهــاء حقبــة الــدم فــي 
ســوريا وانتقالهــا إلــى دول أخــرى، قائــاًل إن الحــرب 

ســتنتهي بســوريا بانتصــار بشــار األســد.
ســتطال  االنقســامات  بــأن  العيــس  تنبــأ  كمــا 
الســعودية وســتحولها إلــى قبائــل متناحــرة تبايــع كل 
منهــا أميرهــا وظهــور تنظيــم »داعــش« ســيحول الوضــع 
إلــى حمــام مــن الــدم، بحســب موقــع »وطــن يغــرد«.
وفيمــا يخــص ســوريا، أشــار العيــس إلــى أنهــا ســتلقى 
االنفــراج الشــامل بــدءا مــن أول الشــتاء، حيــث ســيكون 

ــن. ــل للحــرب رياضــة ومســرح وف الوجــه البدي

طهران-فارس:-أعــرب المتحــدث باســم مجلــس صيانــة 
تبــادر  بــأن  أملــه  عــن  كدخدائــي  علــي  عبــاس  الدســتور 
ــات الشــامل. ــى إعــداد قانــون االنتخاب الحكومــة والبرلمــان ال
وقــال كدخدائــي امــس الثالثــاء ان اإلشــراف علــى 
تشــريعات البرلمــان والرقابــة علــى االنتخابــات تمثــالن 
مهمتيــن واضحتيــن مــن مهــام مجلــس صيانــة الدســتور، 
وهمــا مــن اكثــر المهــام وضوحــا وتأثيــرا بالنســبة للشــعب.

صيانــة  مجلــس  ان  الــى  كدخدائــي  ولفــت 
الدســتور يبحــث ويناقــش بشــكل علمــي مصادقــات 
مجلــس الشــورى االســالمي، وعــادة مــا يكــون رأي 
هــذا المجلــس موافقــا وفــي حــال المخالفــة يســعى 
ــي  ــن ف ــة، لك ــالت المطلوب ــراء التعدي ــان الج البرلم
بعــض االحيــان اذا أصــر البرلمــان علــى رأيــه، فيتــم 
ــة  ــس صيان ــان ومجل ــن البرلم تســوية الخــالف بي
الدســتور، فــي مجمــع تشــخيص مصلحــة النظــام.

وردتنــا  التــي  المعلومــات  آخــر  حســب  وأضــاف: 
مــن وزيــر الداخليــة، فــإن لجــان الحكومــة تقــوم ببحــث 
ودراســة المســودة النهائيــة لقانــون االنتخابــات الشــامل، 
ــم  ــة يت ــي الحكوم ــون ف ــداد القان ــن إع ــاء م ــد االنته وبع

ــالمي. ــورى االس ــس الش ــى مجل ــالة ال إرس

االمــن  لجنــة  رئيــس  طهران-فارس:-اكــد 
القومــي والسياســة الخارجيــة بمجلس الشــورى 
علــى  بروجــردي«  الديــن  »عــالء  االســالمي 
اهميــة دعــم برنامجنــا الصاروخــي ، مشــيرا الــى 
ــرى  ــوى الكب ــن الق ــدة م ــت واح ــران اصبح ان اي

الصاروخيــة فــي العالــم.
وقــال بروجــردي: ان اســتخدام االميركييــن 
لجميــع امكانياتهــم ضــد السياســات الدفاعيــة 
وممارســة  االيرانيــة،  االســالمية  للجمهوريــة 
الصاروخــي  البرنامــج  المتنوعــة ضــد  الضغــوط 
المســار  هــذا  احقيــة  علــى  دليــل  االيرانــي، 

بالعــزة. المتســم 
واضــاف: بــال شــك فانــه بفضــل العنايــة االلهيــة 
العــام  للقائــد  الذكيــة  االســتراتيجية  والسياســات 
قبــل  مــن  الشــامل  والدعــم  المســلحة،  للقــوات 
جميــع ابنــاء الشــعب والمســؤولين والســيما اعضــاء 

مجلــس الشــورى االســالمي، فــان هــذا المســار 
ســيواصل طريقــه المقتــدر بقــوة اكبــر.

واردف قائــال: نفتخــر بــان ايــران اصبحــت اليــوم 
العالــم،  فــي  الصاروخيــة  الكبــرى  القــوى  ضمــن 
ونعلــن دعمنــا الشــامل ســواء مــن حيــث المســاندة 
او المصادقــة علــى التخصيصــات المطلوبــة لمواصلــة 

هــذا الطريــق.

طهران-فارس:-أعلــن المدعــي العــام فــي طهــران 
ــن  ــاء، ع ــادي امــس الثالث ــت آب ــري دول ــاس جعف عب
ــا بشــأن المخالفــات فــي االنتخــاب  تشــكيل 180 ملف

الرئاســية التــي جــرت قبــل عــدة اشــهر.
مســاعدي  لمجلــس  الثانــي  االجتمــاع  وخــالل 
المدعــي العــام، أعلــن جعفــري دولــت آبــادي، أن هنــاك 
علــى  االشــراف  لجنــة  قبــل  مــن  مفتوحــا  ملفــا   180
اللجــان  قبــل  مــن  الــواردة  الشــكاوى  او  االنتخابــات 
مــن  وردت  الشــكاوى  نــص  ان  وقــال:  االنتخابيــة، 

ــل اللجــان،  ــن قب ــا اآلخــر م ــة ونصفه ــزة الحكومي االجه
ــد  ــن وبع ــم اســتدعاء 7 محافظي ــي هــذا المجــال، ت وف
إدالئهــم بآخــر دفاعياتهــم، تــم إصــدار قــرار تحقيــق 
بحــق اثنيــن منهــم. كمــا تــم اســتدعاء 6 قائممقاميــن، 

وقــد صــدرت بحــق واحــد منهــم الئحــة اتهــام.
ــات  ــات بشــأن المخالف ــر للملف ــدد الكبي ــع: ان الع وتاب
االنتخابيــة فــي طهــران، أدى الــى إطالــة فتــرة البــت فيهــا، 
الملفــات  جميــع  إليصــال  يمكــن  مــا  بأســرع  ونســعى 
ــي. ــرار النهائ ــى الق ــران ال ــاء بطه ــرة االدع ــة بدائ االنتخابي

قزوين-ارنا:-لقــي 3 جنــود مصرعهــم واصيــب 6 اخرون 
فــي حــادث اطــالق نــار وقــع االثنيــن فــي معســكر بمنطقــة 

'آبيــك' فــي محافظــة قزويــن الواقعــة غــرب طهــران.
ووقــع الحــادث حينمــا اطلــق جنــدي النــار بصــورة 
مفاجئــة مــن بندقيتــه مــا ادى الــى مصــرع 3 جنــود 

واصابــة 6 اخريــن.
وقــال احــد مســؤولي االســعاف فــي قزويــن، فضــل 
ــة  ــة العام ــة الصحي ــدو ان الحال ــر اســمه، ، يب ــدم ذك ع

للجرحــى ليســت خطيــرة بمــا تــؤدي الــى الوفــاة.
بمحافظــة  آبيــك  مدينــة  قائممقــام  واعلــن 
ــدي  ــل جن ــار مــن قب ــة اطــالق الن ــان حادث ــن ب قزوي
معســكر  فــي  الجنــود  زمالئــه  مــن  عــدد  علــى 

ــة او  ــا امني ــر مرتبطــة بقضاي ــة، غي الجيــش بالمدين
اوارهابيــة. سياســية 

وقــال علــي رحمانــي ، لقــد تبيــن مــن التحقيقــات 
االوليــة ان هــذه الحادثــة كانــت حادثــة عرضيــة وال 

ــة. ــة او سياســية او ارهابي ــا امني ــا بقضاي ــة له عالق
ــدي  ــذا الجن ــع به ــذي دف واضــاف، ان الســبب ال
االن  البحــث  قيــد  التصــرف  هــذا  علــى  لالقــدام 
وليــس مــن المســتبعد ان تكــون مشــاكل نفســية 

عانــى منهــا وراء ذلــك.
وقــال رحمانــي، ان الجنــدي الضــارب اقــدم علــى 
االنتحــار بعــد الحــادث ووفقــا لمــا اعلنــه االطبــاء فقــد 

توفــي الحقــا.

طهران-فارس:-اعلــن نائــب القائــد العــام 
لحــرس الثــورة االســالمية العميــد حســين 
ســالمي ان اقتدارنــا وقدراتنــا باتــت صاحبــة 
مكانــة عالميــة وقــال ان اعداءنــا اليــوم اقــروا 
ــدرات وفتحــوا حســابا خاصــا  رســميا بهــذه الق

ــى. ــوة عظم ــة ق بمنزل
وفــي كلمتــه امــام ملتقــى قــادة ومــدراء القــوة 
البحريــة لحــرس الثــورة بمدينــة بنــدر عبــاس 
االســالمية  الثــورة  ان  الــى  ســالمي  اشــار 
زعزعــت معــادالت القــوى العظمــى وعالقاتهــم 

الظالمــة وقــال ان االعــداء اصبحــوا غيــر قادريــن 
عــن  الناجمــة  التطــورات  نتيجــة  ادارة  علــى 
ــة  ــرة لغ ــورة االســالمية واتســاع دائ انتصــار الث
حوارهــا رغــم انهــم اســتنفدوا كافــة عناصرهــم 

لهــذا الغــرض.
واوضــح ان نظــام الهيمنــة قــد عبــأ اليــوم جميع 
ــا زاد  ــه مهم ــال ان ــورة وق ــه ضــد الث ــه وطاقات قدرات
العــدو مــن قدراتــه لــم يتمكــن مــن زيــادة تاثيــره 
وان دائــرة الجغرافيــا السياســية للثــورة االســالمية 
فــي اتســاع وان دائــرة تاثيــر واجــواء التحــول مــن 

الثــورة فــي  الــذي يلعبــه مؤيــدوا  الــدور  خــالل 
ــي  ــر ف ــت بشــكل تكشــف عــن تغي ــة بات المنطق

موازيــن القــوة فــي العالــم .
وافــاد بــان اتســاع الجغرافيــا السياســية للثورة 
السياســية  الهيمنــة  نطــاق  ضيــق  االســالمية 
المناطــق  ان  وقــال  التقليديــة  لالمبراطوريــات 
الســيطرة  نطــاق  ضمــن  يومــا  كانــت  التــي 
واالقتصاديــة  والعســكرية  والسياســية  االمنيــة 
الــى  اليــوم  تحولــت  لالعــداء  واالســتخباراتية 

ســاحة كبيــرة للجهــاد ضــد اعدائنــا .
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اميركا تضيف 18 شخصا ومؤسسة ايرانية 
الى قائمتها للحظر

 18 االميركيــة  االدارة  طهران-فارس:-اضافــت 
ــج الصاروخــي  شــخصا ومؤسســة مرتبطــة بالبرنام

االيرانــي الــى قائمتهــا للحظــر .
اميــركا  ان  بــرس  اسيوشــيتد  وكالــة  وافــادت 
اضافــت 18 شــخصا ومؤسســة الــى قائمتهــا للحظــر 

بذريعــة ارتباطهــم بالنشــاطات الصاروخيــة.
الحظــر  ان  االميركيــة  الخزانــة  وزارة  واعلنــت 
الجديــد يطــال ســبع مؤسســات وخمســة اشــخاص 
بســبب دعمهــم القــوات العســكرية او جهــاز حــرس 
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