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بوتين ينفي وجود ع�سكريين رو�س في �شرق �أوكرانيا

�أوباما يلتقي بورو�شينكو ويعلن عن م�ساعدات ع�سكرية �إ�ضافية لكييف
نفى الرئيس ال��روس��ي فالديمير
بوتين وج��ود خبراء عسكريين من
روس��ي��ا أو وح���دات م��ن الجيش في
ش��رق أوك��ران��ي��ا ،مشيرا ً في مقابلة
تلفزيونية أم��س إل��ى رف��ض ب�لاده
التكهنات والمزاعم كلها حول نيتها
ض ّم جنوب شرقي أوكرانيا أو زعزعة
االستقرار هناك.
ودعا بوتين السلطات األوكرانية
الحالية إل��ى ب��دء الحوار مع سكان
ال��ب�لاد ،ليس باستخدام األسلحة
والدبابات والطائرات ،بل عبر عملية
ال��ت��ف��اوض .وش��دد على ع��دم ج��واز
تح ّول األزم��ة األوكرانية إلى موجة
جديدة من «الحرب الباردة» ،وعلى
ضرورة تسويتها عبر الحوار .وقال:
«أوالً ،آمل ألاّ ندخل مرحلة جديدة من
الحرب الباردة ،وثانياً ،أص ّر على أن
الناس بغض النظر عن مكان إقامتهم
يتمتعون بحقوق معينة ويجب أن
يكون لديهم إمكان الدفاع عن هذه
الحقوق».
وأك��د الرئيس ال��روس��ي أن بالده
مازالت مستعدة للحوار مع واشنطن
للتوصل إلى
باعتبار أنه أفضل طريق
ّ
تفاهم ،وأضاف أنه ال يعتقد أن الرئيس
األميركي يرفض التحدث معه ،لكنه
أ ّك��د أن الخيار يبقى ألوب��ام��ا .وفي
الوقت نفسه أشار الرئيس الروسي
إلى أن واشنطن تواصل سياستها
العدوانية على الساحة الدولية.
وأوضح أن السياسة األميركية تعتبر
األكثر ت��ش��ددا ً في ما يخص حماية
مصالح واشنطن ،معيدا ً إلى األذهان
أن ليس لروسيا أي وجود عسكري
يذكر خ��ارج ح��دوده��ا ،أم��ا القوات
األميركية فموجودة في كل مكان في
العالم ،حيث لديها قواعد عسكرية
وهي تشارك في تقرير مصير شعوب
أخرى على بعد آالف الكيلومترات من
الحدود األميركية.
ودع���ا م��دي��ر ال���دي���وان ال��رئ��اس��ي
الروسي سيرغي إيفانوف إلى فتح
م��م��رات إنسانية ف��ي جنوب شرق
أوكرانيا لتسهيل خ��روج الالجئين
الهاربين من العمليات القتالية التي
تجريها كييف ،وتمكينهم من العبور
الى األراضي الروسية ،مشيرا ً أن هذا
ملح للغاية.
األمر ّ
وأردف اي��ف��ان��وف ق��ائ�لا «ت���زداد
األدل��ة على أن السلطات األوكرانية
تعرقل عبور الالجئين الى األراضي
الروسية ..ونحن نشعر بقلق بالغ.
وتزداد ضرورة فتح ممرات إنسانية
تم ّكن المدنيين ،وفي مقدمتهم النساء
والمسنون واألطفال ،من العبور اآلمن
ال��ى األراض���ي ال��روس��ي��ة» .وأض��اف
إيفانوف أنه بحث أمس مع محافظ
مقاطعة روس��ت��وف التحضيرات
الس��ت��ق��ب��ال ال�لاج��ئ��ي��ن م��ن أراض���ي
أوك��ران��ي��ا ،مضيفا أن ه��ن��اك ع��ددا
كبيرا من الفنادق المهيأة الستقبال
المواطنين األوك��ران��ي��ي��ن وضمان
ظروف معيشية الئقة لهم .وذكر أنه
سيتم تنظيم مراكز مماثلة الستقبال
الالجئين ف��ي مقطعات فورونيج

وبريانسك وبيلغورود.
و أكد المسؤول الروسي أن اقتراب
البنى التحتية للناتو م��ن ح��دود
روسيا يؤدي إلى زعزعة الوضع وال
يمت بصلة إلى قضايا األمن الحقيقية
في أوروب��ا ،مشيرا ً الى التصريحات
حول ضرورة تعزيز الحدود الشرقية
للدول األع��ض��اء في الحلف و التي
تحمل طابعا سياسيا بحتا وال تملك
أي معنى عسكري على اإلطالق.
وأك����د اي��ف��ان��وف أن م��ث��ل ه��ذه
التصريحات ستخلق قريبا مشكالت
في العالقات بين روسيا االتحادية
وال��ح��ل��ف ال��ت��ي ك��ان��ت ج��ي��دة في
السنوات األخيرة ،مضيفا ً أن قضايا
األمن التي تهم روسيا ودول الناتو
تقع خارج حدود القارة األوروبية وال
ترتبط باألمن األوروبي.
الى ذلك ،أعلن الرئيس األميركي
ب���اراك أوب��ام��ا بعد لقائه الرئيس
األوكراني المنتخب بيوتر بوروشينكو
أن واشنطن ستز ّود كييف بسترات
واقية من الرصاص وأجهزة للرؤية

الليلية واالت��ص��ال بقيمة  5ماليين
دوالر.
وق�����ال اوب����ام����ا أن����ه ب��ح��ث مع
بوروشينكو خطة مشاركة واشنطن
في تدريب رجال األمن األوكرانيين
وكذلك سبل تسوية األزمة السياسية
في البالد وتخفيض اعتماد كييف
ع��ل��ى اس��ت��ي��راد ال��غ��از ال���روس���ي ،و
أضاف أن أوكرانيا يمكن أن تصبح
دولة ديمقراطية مزدهرة قادرة على
العيش في حال حصولها على دعم
واشنطن والمجتمع الدولي.
وكان الرئيس األميركي قد التقى
بوروشينكو أمس في وارس��و ،حيث
ذكرت وكالة «إيتار تاس» الروسية
أن ال��وف��د األوك���ران���ي غ���ادر فندق
«ماريوت» في العاصمة البولندية
حيث ن��زل الرئيس األميركي ،بعد
م��ح��ادث��ات اس��ت��م��رت ن��ح��و نصف
ساعة.
وأرس����ل ال��رئ��ي��س الصيني شي
جين بينغ أم��س برقية تهنئة إلى
بيوتر بوروشينكو بانتخابه رئيسا ً

الفروف� :أحداث �أوكرانيا
تتويج لنهج الغرب المعادي لرو�سيا
اعتبر وزير الخارجية الروسي سيرغي الفروف أن األحداث
في أوكرانيا ليست مظهرا ً من مظاهر النزعات الجديدة ،بل
تتويج لنهج الدول الغربية المعادي لروسيا ،مشيرا ً خالل
لقاء المجلس الروسي للشؤون الدولية الى إن «ما حدث في
أوكرانيا لم يصبح مظهرا ً لنزعات جديدة من حيث المبدأ،
بل على األغلب بات تتويجا ً للنهج الذي يمارسه شركاؤنا
الغربيون على مدار سنوات كثيرة بحق روسيا».
وأض��اف« :ع��ادة اعتبار ال��روس غرباء موجودون لدى
أوروبا الغربية منذ مئات السنين ،وذلك بغض النظر عن أننا
ُنعتبر ،على األقل في القرون الثالثة األخيرة ،جزءا ً ال يتجزأ
من الثقافة والسياسة األوروبية .والمراحل التي عملت بها
روسيا بفعالية أكبر في األمور األوروبية العامة هي بالذات،
وصفت بالمستقرة والهادئة في القارة .وال توجد رغبة اآلن
بالتفكير في سبب فشل إقامة شراكة حقيقية مع أوروب��ا،
إذ من الواضح أن االختالفات في وجهات النظر ،والتجربة
التاريخية ،والتقاليد ،وأخيرا ً الحجم العمالق لبلدنا ،كلها
تلعب دورا ً في ذلك».
وأك��د الوزير الروسي أن «نهج اعتبار روسيا منافسا ً

وليس شريكا استمر بعد تفكك االتحاد السوفياتي .وعمليا،
استمر ولو بشكل أكثر مرونة نهج كبح بالدنا .ومن المدهش
أنهم حتى ب��دأوا باستخدام تبرير أن االتحاد السوفياتي
وإيديولوجيته الشيوعية يبقى في إطار نظام اإليديولوجيات
الذي أنتجه الغرب ،في الوقت الذي ترجع فيه روسيا الجديدة
إلى قيمها التقليدية المتجذرة في األرثوذكسية».
وأعلن الفروف أن «الحديث بالطبع ليس حول ذلك فقط،
ففي الوقت األخير يظهر بشكل أكثر وضوحا ً التناقض بين
تعزيز التعددية القطبية بشكل موضوعي ،وبين سعي
الواليات المتحدة والغرب التاريخي للحفاظ على مواقف
الهيمنة المعتادة ،وبين التنوع الثقافي والحضاري للعالم
المعاصر ،وبين م��ح��اوالت ف��رض مدرسة القيم الغربية
على الجميع ،والتي بالمناسبة باتت تبتعد أكثر فأكثر عن
جذورها المسيحية الخاصة ،أي باتت أقل تقبال من أتباع
الديانات األخرى .كما أثرت أيضا ً رغبة النخب الغربية في
إظهار أن نزعة انخفاض وزن الغرب النسبي في ميزان
القوى العالمية في اآلونة األخيرة ال يعتبر بال رجعة».

فرقاطة فرن�سية تتج�س�س
على الم�ؤ�س�سات الع�سكرية في القرم
أعلن مصدر في السلك العسكري الدبلوماسي الروسي
أن الفرقاطة الفرنسية «سوركوف» الموجودة في البحر
األسود منذ نهاية الشهر الماضي ،تقوم برقابة راديو-
إلكترونية على المنشآت العسكرية التابعة ألسطول البحر
األسود الروسي في القرم.
وأوضح المصدر أن الفرقاطة التي دخلت البحر األسود
في  28أيار تقوم بمناورات في الجزء الشمالي من البحر
وتقترب من وقت آلخر من سواحل القرم إلى مسافة 50
 -60كيلومتراً ،مشيرا ً إل��ى أن المعلومات المتوافرة
تشير إلى أن الفرقاطة التي تدخل في قوام قوات حلف
شمال األطلسي تقوم بالرقابة الراديو -إلكترونية على
مؤسسات أسطول البحر األس��ود ال��روس��ي الموجودة
في المناطق الساحلية ،إضافة إلى المؤسسات اإلدارية
واالستراتيجية.
وشدّد المصدر على أن الفرقاطة الفرنسية ال تخترق
المياه اإلقليمية الروسية لدى قيامها بهذا النشاط ،الفتا ً
إلى أن هذه الفرقاطة تعمل في إطار البعثة المشتركة مع
الطراد الصاروخي األميركي «فيال غالف» الذي يزور حاليا
ميناء كونستانتا الروماني بعد مغادرته في وقت سابق
لميناء فارنا البلغاري.
وق��ال خبير ال��س�لاح البحري فالديمير شيرباكوف

إن الفرقاطة «س��ورك��وف» ليست مخصصة للمهمات
االستطالعية ،لكنها م��زودة بأجهزة تسمح لها برصد
المؤسسات الساحلية من مسافة  50كيلومتراً .وأوضح
أن الفرقاطة قادرة على اعتراض أي نوع من االتصاالت،
بما فيها المكالمات الهاتفية والمراسالت عبر البريد
االلكتروني .وقد غ��ادرت غواصة «فالديمير مونوماخ»
االستراتيجية النووية الروسية من مشروع «بوريه»
مصنع «سيفماش» في شمال روسيا لتبدأ اختبارا ً بحريا ً
في البحر األبيض المتوسط في  11 – 10تموز.
ويتوقع أن تقوم الغواصة بإطالق صاروخ «بوالفا»
الباليستي العابر للقارات .وستعقبها غواصة «يوري
دول��غ��وروك��ي» المماثلة وم��ن المشروع نفسه بإطالق
صاروخ آخر من طراز «بوالفا.
وف��ي ال��س��ي��اق ،أف���اد م��ص��در ف��ي مجمع الصناعات
الحربية الروسية بأن وزارة الدفاع األميركية تقيّم عاليا ً
ج��ودة المروحيات الروسية من ط��راز «مي –  17في –
 »5التي يجري توريدها إلى الجيش األفغاني بطلب من
البنتاغون.
وق���ال ال��م��ص��در إن وزارة ال��دف��اع األم��ي��رك��ي��ة بعثت
رسالة وقعتها إدارة المروحيات في الجيش األميركي
« »NSRWAتقيم فيها رسميا ً جودة هذه المروحيات.

ألوكرانيا .وذكرت وكالة «شينخوا»
الصينية أن «الجانب الصيني مهتم
بتطوير العالقات مع أوكرانيا وينوي
توسيع التعاون في جميع المجاالت
بما يخدم مصالح الشعبين».
وفي تطورات األح��داث في شرق
أوك��ران��ي��ا ،أعلن دينيس بوشيلين
رئيس المجلس األعلى لـ»جمهورية
دونيتسك الشعبية» أمس ،أن القوات
األوكرانية قتلت «أكثر من  25شخصا ً
في مشفى بكراسني ليمان».
وأك����د ب��وش��ي��ل��ي��ن أن���ه «بحسب
المعطيات األول��ي��ة ُق��ت��ل أك��ث��ر من
 25شخصاً ،لكننا خائفون من أن
يكون عدد الضحايا أكبر» ،معتبرا ً
أن «إط�ل�اق ال��ن��ار على المصابين
وال��م��رض��ى أس���وأ م��ن اإلب����ادة ،إذ ال
يمكن تفسير أفعال طغمة كييف غير
األخالقية».
وأص��ي��ب ك��ب��ي��ر ال��ج��راح��ي��ن في
المستشفى بجروح خطرة ،وأسفرت
عمليات القصف بقذائف الهاون كذلك
عن إلحاق أض��رار كبيرة بالمبنى.

وتم ّكن معظم المرضى من مغادرة
المستشفى من دون اإلصابة بأذى،
بينما أعلن رئيس وزراء «جمهورية
دون��ي��ت��س��ك ال��ش��ع��ب��ي��ة» ألكسندر
بوروداي في وقت سابق أن عناصر
ال��ح��رس الوطني األوك��ران��ي قامت
ب��إع��دام مصابين من لجان الدفاع
الشعبي كانوا يتلقون العالج في
المستشفى.
وأكدت كييف أن قواتها التي تجري
العملية العسكرية ضد المعارضين
في شرق البالد ،قتلت نحو  300فرد
من عناصر لجان الدفاع الشعبي في
محيط مدينتي سالفيانسك وكراسني
ليمان بمقاطعة دونيتسك.
وق���ال ال��م��ت��ح��دث ب��اس��م ال��ق��وات
ال��م��ش��ارك��ة ف��ي العملية فالديمير
سيليزنيوف أم���س ،إن المرحلة
النشطة م��ن العملية العسكرية
مستمرة ف��ي محيط سالفيانسك
وسيميونوفكا وك��راس��ن��ي ليمان،
مشيرا ً إلى أن خسائر الدفاع الشعبي
تجاوزت  300قتيل وأكثر من 500
جريح .أما القوات األوكرانية ،فلقي
اثنان من مقاتليها حتفهما ،وأصيب
 45جنديا ً ب��ج��روح» .ول��م تعلّق
قوات الدفاع الشعبي على الحصيلة
التي أعلنتها كييف ،علما ً بأنها تنفي
عادة ما يعلنه الجيش األوكراني عن
الخسائر التي يتكبدها المعارضون.
ج��اء ذل��ك ف��ي وق��ت ت��ج��ددت فيه
االش��ت��ب��اك��ات فجر أم��س األرب��ع��اء،
إذ قصف الجيش األوك��ران��ي مدينة
سالفيانسك التي تعتبر من المعاقل
الرئيسية للمحتجين في مقاطعة
دون��ي��ت��س��ك ،واس��ت��م��رت عمليات
القصف العنيف على سالفيانسك منذ
االنتخابات الرئاسية في أوكرانيا،
والتي تزامنت مع تهدئة نسبية في
العملية العسكرية التي تجريها كييف
في مقاطعتي لوغانسك ودونيتسك.
كذلك أغار الطيران األوكراني مرة
جديدة على بلدة سيميونوفكا القريبة
م��ن سالفيانسك .وك��ان��ت مقاتالت
ومروحيات تابعة للجيش األوكراني
قد شنت في وق��ت سابق  6غ��ارات
جوية على األق��ل على سيميونوفكا
وقد هاجمت بلدة تشيريفكوفكا.
وأع��ل��ن العمدة الشعبي لمدينة
س�ل�اف���ي���ان���س���ك ف��ي��ات��ش��ي��س�لاف
بونوماريوف أن مقاتلي لجان الدفاع
الشعبي تمكنوا من إسقاط مقاتلة من
طراز «سو »-25ومروحية قتالية،
إضافة إلى إصابة  4مدرعات تابعة
للجيش األوكراني.
وك���ان ال��ق��ائ��م ب��أع��م��ال الرئيس
األوكراني ألكسندر تورتشينوف قد
وص��ل أم��س ف��ي زي���ارة إل��ى مناطق
العمليات القتالية ،وتجنب روسالن
كوشولينسكي نائب رئيس البرلمان
األوكراني ،ذكر تفاصيل عن الزيارة
واكتفى بإبالغ ال��ن��واب ب��أن القائم
بأعمال الرئيس رئيس البرلمان،
غادر كييف وتوجه إلى شرق البالد
«نظرا ً إلى األوضاع الصعبة الراهنة
هناك».
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«اليوني�سف» قلقة على �أطفال �أوكرانيا
ً
جنائيا المتورطين بقتل مدنيين
ورو�سيا تالحق

أعلن رئيس لجنة التحقيق التابعة للنيابة العامة
الروسية فالديمير ماركين تشكيل إدارة للتحقيق في
الجرائم التي ترتكب في أوكرانيا ضد المدنيين ،مشيرا ً
إلى أن «اإلدارة التي ُشكلت ستسعى إلى أن يُحاكم جميع
العسكريين األوكرانيين واألشخاص المتورطين في جرائم
ضد المدنيين» ،مضيفاً« :في إطار القضية الجنائية التي
ُفتحت من قبل روسيا ضد أساليب الحرب المتبعة على
أراض��ي دونيتسك ولوغانسك تجري تحقيقات لتحديد
العسكريين وعناصر تابعة للحرس الوطني األوكراني
ولـ»القطاع األيمن» والطيارين والقناصين الذين أمروا
ونفذوا األوام��ر بتوجيه ضربات وقتل المدنيين وقصف
البلدات جنوب شرقي أوكرانيا».
وأشار ماركين إلى أن لجنة التحقيق تنوي الحصول
من مصادر مستقلة على معطيات من األقمار االصطناعية
للعديد من البلدان تشير إلى طبيعة الدمار وحجمه ومكان
تموضع القوات األوكرانية ما يسمح للتحقيق برسم صورة
موضوعية لما يحدث جنوب شرقي أوكرانيا .وأوضح أنه
ُجمعت «صور وأشرطة فيديو تثبت ارتكاب جرائم ضد
المدنيين ،وقد أج��ري التحقيق مع عدد من المواطنين
الروس بينهم صحافيون ونازحون إلى روسيا اضطروا
لترك منازلهم هربا ً من مالحقة العسكريين األوكرانيين
المشبعين بالفاشية».
وأض��اف ماركين أنه بحسب معطيات هيئة الهجرة
الفيدرالية فإن تدفق الالجئين من أوكرانيا يزداد كل يوم وقد
سجل قرابة  4000نازح بينهم  500طفل ،وتابع أن «لجنة
التحقيق تنوي وضع تقييم قانوني لتصرفات أرسين
أوفاكوف وزير الداخلية األوكراني وإيغور كولومويسكي
رئيس اإلدارة الحكومة في مقاطعة دنيبروبتروفسك
وغيرهما» ،داعيا ً الجميع وبينهم «المواطنون األوكرانيون

الواعون إلى تقديم المساعدة لتحديد القائمين على قتل
المدنيين جنوب شرقي أوكرانيا».
وأعاد ماركين لألذهان أن اللجنة تح ّقق بعدد من القضايا
الجنائية المرتكبة بحق المواطنين الروس واألوكرانيين
على أراضي أوكرانيا والقضايا الجنائية المرتكبة ضد
ق��ادة راديكاليين أوكرانيين هم :م��ازورا وبوبروفيتش
وياروش وكورتشينسكي واألخوة تياغنيبوكوف وغيرهم
إلصابتهم الصحافي الروسي العامل في قناة Russia
.today
وفي السياق ،دعت منظمة اليونيسف األممية والمعنية
بحقوق الطفل إلى وقف فوري ألعمال العنف شرق أوكرانيا،
وحثت جميع األطراف المعنية على حماية األطفال ،مؤكدة
مواصلتها مراقبة الوضع عن كثب.
وأعربت المنظمة عن قلقها العميق من التصعيد األخير
للعنف ،الذي يشكل برأيها خطرا ً أكبر على األطفال .وأبدت
قلقها من إغالق مستشفى دونيتسك للطفل ومنع بعض
األطفال من الذهاب إلى مدارسهم بسبب الوضع األمني.
وذك��رت المنظمة التابعة لألمم المتحدة أن  7أطفال
أصيبوا بأعيرة نارية وشظايا خالل اشتباكات عنيفة
في شرق أوكرانيا منذ  9أيار ولغاية اليوم .ويظهر تقييم
سريع لليونيسف في دونيتسك أن ما يقارب نصف األطفال
الذين شملهم المسح تعرضوا للعنف أو كانوا شهودا ً على
أحداث عنيفة .وقالت في بيان« :في إحدى الحاالت ،أُطلق
النار على صبي في الـ  15من العمر عند حاجز حين كان
في سيارة .وأصيب الطفل في البطن وحالته خطيرة».
وأضاف البيان أن أصغر األطفال المصابين يبلغ من العمر
 4سنوات وقد أصيب بجروح جراء شظايا أثناء وجوده
في الشارع مع أحد أفراد عائلته.

وا�شنطن تعترف بتقدم جيد �أحرزته طهران في برنامجها النووي

خامنئي� :إيران انت�صرت بجميع المواجهات مع �أميركا

�ألمانيا تبد�أ التحقيق
في التن�صت الأميركي على ميركل
ذكرت مجلة «دير شبيغل» أن المدعي العام األلماني هارلد رانج بدأ تحقيقات
في قضية تنصت وكالة األمن القومي األميركية على اتصاالت المستشارة أنجيال
ميركل.
وقال رانج أمام الصحافيين أمس« :سأفتح تحقيقا ً حول التنصت على
الهاتف النقال للمستشارة» ،موضحا ً أن التحقيق مفتوح «ضد مجهول»
وسيتناول وقائع تجسس ونشاطات جهاز استخبارات أجنبي .لكن رانج لفت
إلى أنه لن يفتح تحقيقا ً حول التنصت على ماليين األلمان كما تبين أيضا ً من
الوثائق السرية التي سربها الموظف السابق في وكالة األمن القومي األميركية
إدوارد سنودن صيف عام .2013
وتشكلت لجنة تحقيق في مطلع نيسان في ألمانيا لتحديد مدى استهداف
وكالة األمن القومي األميركية المواطنين والمسؤولين السياسيين األلمان وما
كانت تعرفه أجهزة االستخبارات األلمانية .وتنوي اللجنة االستماع خصوصا ً
إلى سنودن سواء بالتوجه إلى موسكو حيث يقيم أو عبر الفيديو.

الجي�ش النيجيري ينفي
محاكمة  10من جنراالته
نفت مصادر في الجيش النيجيري أمس إج��راء محاكمة عسكرية لـ 10
جنراالت بتهمة مساعدة جماعة «بوكو حرام» المتشددة ،التي تتهمها الحكومة
بقتل آالف خالل األعوام الماضية.
وجاء في بيان للمتحدث العسكري كريس أولوكوالدي أن «التقرير الذي
نشرته صحيفة «ليدرشيب» النيجيرية عار تماما ً عن الصحة ،وأنه لم تجر
محاكمة أي مسؤول عسكري أخيرا ً بهذه التهم» ،مطالبا ً الصحف ووسائل
اإلعالم بتحري الدقة في األخبار قبل نشرها.
من ناحية أخرى ،تراجعت الحكومة النيجيرية عن تصريحات أدلى بها وزير
تنمية الشباب بوني هارونا منذ أيام والتي قال فيها إن «الرئيس النيجيري
جودالك جوناثان أعرب عن موافقته على العفو عن مسلحي بوكو حرام مقابل
تخلي الجماعة عن السالح».
وذكر روبين أباتي ،المتحدث اإلعالمي باسم الرئاسة ،أن الرئيس لم يصدر
وعودا ً بالعفو عن أعضاء الجماعة في خطابه لمناسبة يوم الديمقراطية أخيراً،
وفق الوزير هارونا.

أكد قائد الثورة اإلسالمية في إيران
السيد علي خامنئي أن ال��والي��ات
ال��م��ت��ح��دة ق��ام��ت ب��ك��ل ال��م��ؤام��رات
إلس��ق��اط إي����ران وواج���ه���ت الفشل
وانتصر الشعب بوعيه .وأش��ار في
خطاب وجهه أمس لمناسبة الذكرى
الـ  25لرحيل اإلمام الخميني إلى أن
مساعي أعداء اإلسالم لن تنجح في
اقتالع الصحوات اإلسالمية ،مبينا ً أن
العدو الحقيقي هو من يدعم حركات
اإلرهاب والتكفير ويثير الحساسيات
بين المسلمين .وأضاف« :إن الغرب
نفذ كل ما ك��ان يستطيع أن يفعله
في عدائه إلي��ران ،وعلى األع��داء أن
يدركوا أن من أخطائهم االستراتيجية
العمل على توجيه ضربة للصحوة
اإلسالمية في منطقتنا» ،معتبرا ً أن
هذه الضربات قد تنجح في بعض
المناطق لكنها تبقى بتراء.
وأكد الخامنئي أن إيران استطاعت
بماليينها الـ  75أن تقف في مواجهة
ال��ك��ي��ان الصهيوني وال���دف���اع عن
المظلومين بكل ق��وة ،وأن التجربة
التي حققها الشعب اإليراني خالل
العقود الماضية ستوصله إلى القمة،
مشددا ً على حق الشعب في النهوض
والشموخ .وأضاف إن من التحديات
التي تواجهها ايران هي العراقيل التي
يضعها االستكبار أمامها ،وإن أميركا
ت��درك أنها ال تستطيع اعتراضنا،
وعلينا التعرف على الموانع التي
تعترض مسيرة النهوض من أجل
تجاوزها.
ولفت الخامنئي إلى وج��ود دول
مستبدة ورج��ع��ي��ة ت��دف��ع أت���اوات
ألميركا فتدافع عنها األخيرة ألنها
دول خانعة ،مشيرا ً إلى وجود صنف
ثان من ال��دول التي وضعت نفسها
في موضع تنفيذ اإلرادة األميركية،

معتبرا ً أن ال��دول االوروب��ي��ة تواكب
اإلرادة األميركية وترضخ لها ،لكن
أميركا تقوم بالتجسس عليها وال
تقدم لها اعتذاراً.
وأكد أن الهجوم العسكري لم يعد
أولوية لدى اإلدارة األميركية ألنها
أدرك���ت أن��ه ي��رت��د عليها ،موضحا ً
أن أميركا اعتمدت أسلوبا ً آخر في
الهجوم على البلدان من خالل العمل
من داخل تلك البلدان ،مشيرا ً إلى أن
ال��والي��ات المتحدة تقوم اآلن بدعم
االنقالبات العسكرية أو تحريك فئات
من الشعوب فيما يسمى الثورات
الملونة ،وأن أميركا تسعى إلى إثارة
الخالفات في البلدان التي تعارضها.
وتابع الخامنئي« :أميركا تشكل
المجاميع اإلرهابية كما في العراق
وأفغانستان وأرادت أن تفعلها في
إي���ران ،وه��ذه المجاميع االرهابية
كالمنافقين تعيش ف��ي أح��ض��ان
أميركا ،وهي قامت باغتيال علماء
الدين والعلماء النوويين في إيران».
وف���ي ال��س��ي��اق ،رف��ض��ت إي���ران
تصريحات وزارة الخارجية األميركية
حول موضوع حقوق اإلنسان فيها،
معربة عن أسفها من استمرار النظرة
السياسية واالنتقائية لهذا الموضوع
ب��ه��دف تحقيق أه����داف ومصالح
خاصة.
وق��ال��ت المتحدثة ب��اس��م وزارة
الخارجية اإليرانية مرضية أفخم،
إن واشنطن اتخذت موقفها من قضية
اإلعدام بإيران باالستناد إلى شخص
محدد أدي��ن بمشاركته في عمليات
إرهابية وقتل.
وأك����دت أف��خ��م أن االن��ت��ه��اك��ات
األميركية لحقوق اإلنسان في سجني
أب��وغ��ري��ب وب��غ��رام وف���رض الحظر
وإث����ارة ال��ح��روب ومقتل األب��ري��اء

بواسطة الطائرات االميركية من دون
طيار ،لن تبقي مجاال ً ألميركا إلبداء
آرائها حول وضع حقوق اإلنسان في
الدول األخرى.
واعترفت الواليات المتحدة أمس
بالتقدم ال��ذي أح��رزت��ه إي��ران حول
تقديم معلومات واض��ح��ة تتعلق
ببرنامجها النووي الذي تجري في
شأنه مفاوضات كثيفة منذ بداية
ال��س��ن��ة .وق���ال ج���وزف مكمانوس
السفير األميركي لدى الوكالة الدولية
للطاقة الذرية ،على هامش اجتماع
في فيينا« ،ال يمكن أن نالحظ وجود
تدابير ونقول إن ذلك ال يكفي .أنها
تدابير جيدة».
وت��ج��ري إي����ران م��ف��اوض��ات مع
مجموعة « »1+5حول اتفاق نووي،
على أن تستأنف المفاوضات في
 16حزيران في فيينا من أجل إبرام
اتفاق نهائي قبل  20تموز ،كما كرر
الدبلوماسي األميركي القول.
واعتبر مكمانوس ،في خطاب أمام
ال��دول األعضاء في الوكالة الدولية
للطاقة الذرية أن التدابير التي قبلتها
إيران في إطار هذه الجولة الثانية من
المفاوضات هي خطوة أولى ويجب
تسريع العملية.
وان��ط��ل��ق��ت أم���س ف��ي العاصمة
النمساوية فيينا محادثات نووية على
مستوى الخبراء بين إي��ران والدول
الست وتستمر يومين ،وتهدف هذه
الجولة إلى معالجة القضايا الفنية
المختلف عليها وص��وال ً إلى االتفاق
على نقاط ذات صلة يفترض أنها
ستدرج في مسودة االتفاق النهائي
بين إي���ران و ،1+5حيث تتزامن
المحادثات مع اجتماع لجنة حكام
الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

