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روحاني :دعوة...
ووص��ف روحان��ي التح��ركات االمريكية
األخي��رة بالمضحك��ة ،قائ�ل ً
ا :طال��ب
االمريكي��ون بعق��د إجتم��اع ط��ارئ لمجل��س
حكام الوكالة الدولية بحجة ان ايران تخ ّلت
عن بعض تعهداته��ا في اإلتفاق النووي ،هذه
رواي��ة مضحك��ة يرويه��ا االمريكي��ون في هذه
االيام لكن قلما يمكن مشاهدة هكذا إجراءات
في التأريخ السياسي بالعالم.
وأوض��ح الرئيس روحاني :أن األمريكيين
ال يقدم��ون س��بباً لمطالبته��م اي��ران بع��دم
تخصي��ب اليوراني��وم ويقول��ون فق��ط أن
التخصي��ب أم��ر س � ّيئ لك��ن ال يقول��ون لم��اذا
ه��م يقومون به��ذا العمل الس � ّيئ وأنهم البلد
الوحي��د ف��ي العال��م ق��د ق��ام بتخصيب س � ّيئ
واستخدم السالح النووي.
وتس��آءل روحان��ي قائ�ل ً
ا :ه��ل التخصيب
ال��ذي ي��ؤدي إلى إنت��اج وقود لمفاع�لات قوية
وتأمي��ن حاج��ات الش��عب ف��ي مج��ال تحلي��ة
المياه وتوفير الكهرباء وانتاج األدوية المشعة
لع�لاج األم��راض وآالف اإلس��تخدامات
السلمية في مجال علوم التقنية ،هل هو أمر
س ّيئ إليران وجيد لآلخرين؟!.
ون��وه الرئيس اإليراني إلى ان االوروبيين
قلق��ون ايض �اً م��ن ان اي��ران تخ ّل��ت عن بعض
تعهداتها بموجب اإلتفاق النووي ،وخاطبهم
بالقول :ال داعي لتقلقوا بسبب ايران ،قلقكم
يج��ب ان يك��ون م��ن امري��كا الت��ي إنتهك��ت
ه��ذا التعه��د وه��ذا اإلتف��اق وزعزع��ت جمي��ع
التعهدات الدولية.
وأك��د روحاني ان اي��ران تمضي في إطار
اإلتف��اق النووي ولم تنتهك هيكلية اإلتفاق
الن��ووي ،أمهلناك��م  14ش��هراً وبالخط��وة
الجدي��دة الت��ي بدأن��ا به��ا نمهلك��م ش��هرين
آخري��ن ،مضيف �اً :إن إجراءات ايران صحيحة
وفي إطار القوانين.
وأش��ار روحان��ي إل��ى أن االس��رائيليين
أعلن��وا بصراحة أنهم مارس��وا الضغوط على
أمريكا لتنس��حب من اإلتف��اق النووي ،قائ ً
ال:
عندم��ا يقل��ق اإلتف��اق الن��ووي أس��وأ أع��داء
المس��لمين ف��ي المنطق��ة أي الصهاينة فمن
الواضح أن هذا اإلتفاق هو إتفاق قوي.
وأكد الرئيس اإليراني أن خطوات إيران
الي��وم ف��ي اإلتف��اق الن��ووي س��تكون تدريجية
لكنه��ا تصاعدي��ة ،قائ�ل ً
ا :إن هدفن��ا األول من
هذا اإلجراء هو أن يتم الحفاظ على اإلتفاق
الن��ووي وأن ندع��و اآلخري��ن إل��ى السياس��ة
والمنطق واألخالق والقوانين الدولية.
وأوض��ح روحاني أنه إذا كان األمريكيون
صادقي��ن في الدعوة للتفاوض فعليهم إلغاء
جمي��ع العقوبات واإلعتذار للش��عب اإليراني
بس��بب اإلج��راءات الخاطئ��ة الت��ي قام��وا
به��ا والع��ودة إل��ى تعهداته��م ،عنده��ا س��تكون
األوضاع مختلفة.

موسوي :نرحب...

اخلمي�س  8ذوالقعدة 2019/7/11 - 1440

أعرب المتحدث باس��م الخارجية ،عباس
موس��وي ،ع��ن ترحي��ب أي��ران ب��دور فرنس��ا
لخف��ض التوت��ر وتنفي��ذ اإلتف��اق الن��ووي
معتب��را أن فرنس��ا ه��ي ج��زء من اإلتف��اق وأن
من واجبها في إطار اإلتفاق المحافظة عليه.
وف��ي تصريح��ه لمراس��ل ارن��ا ،تط��رق
موس��وي الى زيارة مستشار الرئيس الفرنسي
للش��ؤون الدبلوماس��ية ،عمانوي��ل ب��ون،
ال��ى طه��ران ولقاءات��ه المرتقب��ة م��ع أمي��ن
المجل��س األعل��ى لألم��ن القوم��ي االيران��ي
ووزي��ر الخارجي��ة مضيف��ا :إن اي��ران وبع��د
خ��روج امريكا م��ن اإلتفاق الن��ووي ومماطلة
األطراف االوروبية في تنفيذ إلتزاماتها تجاه
اي��ران ،ق��ررت إيجاد آلية لتقلي��ص التزاماتها
ف��ي إطار اإلتف��اق النووي ،وبهذا ش��هدنا ردود
االفعال والمواقف الدبلوماس��ية على صعيد
المنطقة والعالم في هذا المجال.
وتاب��ع قائ�ل ً
ا :إنن��ا ل��م نش��هد مث��ل ه��ذه
الضجة عند خروج امريكا من اإلتفاق النووي
رغم ان اإلجراء االمريكي كان نقضا واضحا
لإلتف��اق ،واالن وعندم��ا اتخ��ذت اي��ران بعض
الخط��وات الس��تعادة التوازن بي��ن التزاماتها
وحقوقه��ا ف��ي إط��ار اإلتف��اق ،نالح��ظ صدور
المواق��ف العدي��دة والبيانات الت��ي تعرب عن
القلق من اإلجراء االيراني.
وأش��ار موس��وي الى ان االوروبيين قدموا
أح��د عش��ر إلتزاما في المج��االت المختلفة،
وج��اء ذل��ك ف��ي بي��ان مش��ترك للجن��ة
المش��تركة لمتابع��ة تطبي��ق اإلتف��اق بع��د
خروج امريكا منه.
وتاب��ع موس��وي قائ�ل ً
ا :إن االوروبيي��ن
طمأن��وا اي��ران بتنفي��ذ اإللتزام��ات األح��دى
عش��ر رغ��م خ��روج امري��كا به��دف تحقي��ق
مصال��ح اي��ران االقتصادي��ة الت��ي ضمنه��ا
اإلتفاق النووي.
وأوض��ح المتح��دث باس��م الخارجي��ة
مجددا أن اينستكس هو آلية لتسهيل التبادل
التج��اري به��دف تهيئ��ة االرضي��ة لتطبي��ق
اإللتزام��ات األح��دى عش��ر ،لكنن��ا حت��ي هذه
اللحظة لم نش��هد تنفيذ هذه اآللية بالشكل
المطلوب.

وخلص موسوي الى القول ان االوروبيين
أعلن��وا نيته��م في تنفيذ صفق��ة أو صفقتين
م��ع إي��ران ف��ي اط��ار اينس��تكس ول��م يفعل��وا
ذل��ك ،ف��ي حي��ن ه��ذه اآللية ل��و طبقت فعال
وتضمن��ت مبالغ كبي��رة ،فإنه��ا تبقي مجرد
مقدم��ة وتمهي��د إليف��اء اوروب��ا بالتزاماته��ا
تجاه ايران طبقا لإلتفاق النووي.
* إجتماع مجلس الحكام فرصة اليران
وح��ول االجتماع الط��ارئ لمجلس حكام
الوكال��ة الدولي��ة للطاقة الذري��ة بدعوة من
امري��كا ،أع��رب موس��وي ع��ن دهش��ته للدع��وة
االمريكي��ة بع��د نق��ض واش��نطن الواض��ح
لإلتف��اق الن��ووي وخروجه��ا من��ه بش��كل غير
قانون��ي ،واصف��ا الموق��ف االمريكي بالمزحة
الممجوج��ة الت��ي رأيناه��ا ف��ي الس��نوات
األخيرة.
وأعتب��ر موس��وي ان اجتم��اع مجل��س
الحكام سيكون فرصة اليران لتقدم للمجلس
الخروق��ات الواضح��ة لإلتف��اق الن��ووي م��ن
قب��ل امريكا وال��دول االوروبية وعدم تنفيذها
لتعهداته��ا الت��ي وردت ف��ي اإلتف��اق الن��ووي،
وبالتال��ي ف��ان ايران س � ُتحوّل جلس��ة مجلس
الحكام الى مقاضاة للجانب االمريكي.
وق��ال عباس موس��وي :إن موض��وع اآللية
المالي��ة االوروبي��ة للتعام��ل م��ع إي��ران -
اينس��تكس -س��تكون من بين المواضيع التي
س��يبحثها مستش��ار الرئي��س الفرنس��ي ف��ي
لقاءات��ه مع المس��ؤولين االيرانيين ،مؤكدا
ان اي��ران أبلغ��ت األط��راف األخ��رى أن ه��ذه
اآللي��ة هي تمهيد لتنفيذ جمي��ع االلتزامات
في إطار اإلتفاق النووي.
* أبواب الدبلوماسية مفتوحة
وأك��د المتح��دث باس��م الخارجي��ة ان
اي��ران أبلغ��ت الطرف اآلخر أنها مع تمس��كها
باإلتفاقي��ات فانه��ا ل��ن تتخل��ي ع��ن حق��وق
ش��عبها وس��تدافع عنه��ا ب��كل ق��وة ،وه��ذا
الموض��وع تناولت��ه رس��الة رئي��س الجمهورية
ال��ى ق��ادة دول ( ،)1+4كم��ا أكده��ا جمي��ع
المس��ؤولين االيرانيي��ن ف��ي بياناته��م
ومحادثاتهم ،ومع تمس��ك ايران بهذا النهج
فانه��ا ل��م تغل��ق طري��ق الدبلوماس��ية وأبق��ت
أبوابه مفتوحة.
وأك��د موس��وي ان اي��ران ليس��ت بص��دد
تصعيد التوتر والمواجهة وأنها أبلغت الوفود
األوروبي��ة س��را وعلن��ا أنه��ا تصغ��ي آلرائه��م
ولك��ن اذا كانوا فعال يريدون تخفيف التوتر
فعليهم ان يبحثوا عن جذوره ومن أين بدأ.
وأشار الى ان خروج امريكا غير القانوني
م��ن اإلتف��اق الن��ووي وم��ا أعقب��ه م��ن ف��رض
حظر واس��ع وضغوط كبيرة من قبل امريكا
عل��ى الش��عب اإليران��ي ه��و إره��اب اقتص��ادي
والدخول في حرب اقتصادية.

اللواء باقري...

ج��اء ذل��ك ف��ي تصري��ح أدل��ى ب��ه اللواء
باق��ري خ�لال زيارت��ه التفقدي��ة ،صب��اح أمس
االربع��اء ،لمنطقة تايب��اد الواقعة عند حدود
البالد الش��مالية الش��رقية ولقائه حش��داً من
علماء الدين الشيعة والسنة ووجهاء القبائل
وح��راس الح��دود م��ن الجي��ش والش��رطة
والحرس الثوري والتعبئة.
وقال اللواء باقري في تصريح مقتضب:
ان��ه وبحضور جماهير الش��عب وعلماء الدين
الثوريي��ن م��ن أه��ل الس��نة والش��يعة والقوات
المس��لحة ف��ي الب�لاد وامتالك قادة ش��جعان
وفطنين وقوات واعية وباس��لة ،س��يتم إحباط
أي مؤام��رة م��ن قبل األعداء تس��تهدف األمن
المستديم في البالد.
وأك��د رئي��س األركان العام��ة للق��وات
المس��لحة االيراني��ة قائ�ل ً
ا :ال ش��ك ان ردا
قاس��يا ومدم��را ينتظ��ر م��ن يري��د المس��اس
بأمن البالد وحدودها.

مشخاني :خطوات...

وأش��ار ش��مخاني الى ان امريكا اليوم صادرت
اس��تقالل أوروب��ا وبالتال��ي ينبغ��ي عل��ى االتح��اد
األوروب��ي الدف��اع ع��ن هويت��ه واس��تقالله مقاب��ل
التفرد االمريكي.
* ال أحمل رسالة من امريكا الى طهران
م��ن جهت��ه ق��ال المبع��وث الفرنس��ي ان��ه ل��م
يأت الى إيران للوس��اطة ،وال يحمل أي رس��الة من
امريكا الى طهران.
وأك��د عمانوي��ل ب��ون عل��ى ان فرنس��ا ت��درك
قابلي��ة ايران عل��ى التحمل في مواجهة الضغوط
المختلف��ة وقد أثبتت ذلك خالل االربعين عاما
الماضي��ة ،مضيفاً :انه رغ��م اإلجراءات االمريكية
ضد ايران فإن قدرة ونفوذ الجمهورية االس�لامية
خ�لال العش��رين عام��ا الماضي��ة تنام��ى بش��كل
ملحوظ على الصعيد االقليمي والدولي.
وتاب��ع قائ�ل ً
ا :إن الرئيس الفرنس��ي عمانويل
ماكرون يسعى الى التوصل الى حلول مشتركة
لوق��ف الح��رب االقتصادية االمريكية عل��ى ايران
ويرى ان هذا االجراء سيعمل على تخفيف التوتر
المتزايد في المنطقة.
وأض��اف مستش��ار الرئي��س الفرنس��ي :ان��ه
ونظرا لدور ايران المؤثر في المنطقة فان باريس
تح��رص على اس��تمرار الحوار والتع��اون مع ايران
م��ن أج��ل إحت��واء األزم��ات الحالي��ة ف��ي س��وريا
واليمن والعراق ولبنان.
ف��ي الس��ياق ذات��ه التق��ى وزي��ر الخارجي��ة
االيراني ومستش��ار الرئيس الفرنس��ي عصر امس

وبحثا آخر التطورات بشأن مختلف القضايا التي
تهم البلدين باالضافة الى القضايا الدولية.
وق��د اك��د ب��ون بان��ه ل��م ي��أت للوس��اطة أو
حامل��ة لرس��الة ف��ي امري��كا ال��ى طه��ران مؤكداً
عل��ى معرف��ة فرنس��ا بق��درة اي��ران عل��ى تحم��ل
الضغ��وط المفروض��ة عليه��ا خ�لال اربع��ة عق��ود
وعبوره��ا منه��ا ،وأض��اف :بالرغم من ع��زم امريكا
واجراءاته��ا المختلفة ضد ايران ،فان األخيرة قد
أثبت��ت قدرتها ونفوذها طول العقدين الماضيين
ف��ي المع��ادالت االقليمي��ة والدولي��ة .مش��يراً ال��ى
رغب��ة الرئي��س الفرنس��ي للتوص��ل ال��ى اف��كار
مشتركة للتوصل الى هدنة للحرب االقتصادية
التي تشنها امريكا ضد ايران ،ما يقلص من حدّة
التوتر المتصاعد في المنطقة.
واك��د مستش��ار الرئي��س الفرنس��ي انه على
ض��وء ال��دور المؤث��ر الي��ران ف��ي المنطق��ة ف��ان
باري��س ترغ��ب ف��ي مواصل��ة الح��وار والتع��اون مع
اي��ران الدارة مختل��ف االزمات الحالية في س��وريا
واليمن والعراق ولبنان.

ظريف :ال ميكن...

* مجل��س الح��كام الدور ل��ه اال في إطار
بنود اإلتفاق النووي
وص��رح وزي��ر الخارجي��ة ان��ه ال يمك��ن
أب��دا التف��اوض تح��ت الضغ��ط ،يج��ب وق��ف
الضغ��وط واإلره��اب االقتص��ادي ض��د إيران،
وبع��د ذل��ك يمكننا التحدث م��ن أجل تنفيذ
اإلتفاق النووي.
وح��ول إجتم��اع مجل��س الح��كام أوض��ح
ظري��ف :م��ن الملف��ت أن نالح��ظ أن البل��د
ال��ذي إنته��ك وم � ّزق اإلتف��اق الن��ووي ،يدعو
مجل��س الح��كام ال��ذي الدور ل��ه اال ف��ي إط��ار
بنود اإلتفاق النووي وال عالقة له بالضمانات
والبروتوك��ول اإلضاف��ي ،يدع��وه ال��ى عق��د
اجتماع ،فيما ان هذا المجلس يعتبر اإلجراء
االمريكي إنتهاكا لإلتفاق.
وأض��اف إن مجل��س الح��كام الدور ل��ه اال
ف��ي اط��ار المواضي��ع ذات الصل��ة باإلتف��اق
الن��ووي وبع��د أن ُتق��دم الوكال��ة الدولي��ة
للطاقة الذرية تقريرا بهذا الشأن.
* آلية «اليد على الزناد» الجدوى منها
مع إيران
وص��رح وزي��ر الخارجي��ة اإليران��ي ،ب��ان
إيران سلكت الطرق من داخل اإلتفاق النووي
وحجتنا واضحة تماما ،لذا فإن آلية الزناد ال
جدوى منها مع إيران ،األوروبيون يستخدمون
آلي��ة الزن��اد كأداة ،وألنه��م يعلم��ون أنه��ا
الج��دوى م��ن ورائها ،وأعلن��وا أن هذا ال يعني
استخدام آلية «اليد على الزناد».
* أدوات ال��رد بالمثل هي من اختصاص
أجهزة أخرى
وق��ال وزير الخارجي��ة حول توقيف ناقلة
النف��ط اإليراني��ة واج��راءات الحكوم��ة به��ذا
الش��أن ،إن الجه��از الدبلوماس��ي اليمتل��ك
أدوات ال��رد بالمث��ل وال يمكن��ه إحتج��از ناقلة
نفط في البحر وال يمكنه فعل أي شيء آخر،
بل ان من عمل الجهاز الدبلوماسي إستدعاء
الس��فير أو واإلدان��ة أو التغري��دة عل��ي تويت��ر،
هن��اك أش��خاص آخ��رون لديه��م أدوات ال��رد
بالمثل وعليهم العمل بذلك.
وح��ول المتابع��ة القانوني��ة بش��أن ناقل��ة
النف��ط االيراني��ة المحتج��زة ق��ال ظري��ف:
إن ه��ذه الناقل��ة ال تحم��ل العل��م االيران��ي
وليس��ت مملوك��ة الي��ران وبالتال��ي ف��ان
المتابع��ة القانوني��ة يج��ب أن تت��م م��ن قب��ل
مال��ك الس��فينة ،واننا نقوم فع�لا بالمتابعة
السياسية.
وق��ال ظري��ف :إن االج��راء البريطان��ي
باحتج��از ناقل��ة النف��ط ال معن��ى ل��ه وه��و
قرصنة بحرية.
* مس��اعد وزير خارجية روسيا البيضاء
يلتقي ظريف
ف��ي س��ياق آخ��ر التق��ى مس��اعد وزي��ر
خارجي��ة روس��يا البيضاء للش��ؤون االقليمية
«ان��درة دابكيون��اس» ،أمس ،بوزي��ر الخارجية
االيران��ي وبح��ث مع��ه القضاي��ا ذات االهتمام
المشترك.
واس��تعرض الجانب��ان اه��م القضاي��ا
الثنائية وسبل التعاون بين ايران وبيالروسيا
عل��ى الصعي��د الدول��ي ،واك��دا عل��ى خطورة
الرؤي��ة االمريكي��ة المخرب��ة والمتمثل��ة ف��ي
تغيي��ر اإلتفاق��ات الدولية من خالل ممارس��ة
الضغوط على الدول.
كما اس��تعرض وزير الخارجية االيراني
ومس��اعد وزي��ر الخارجي��ة البيالروس��ي اه��م
القضاي��ا والتط��ورات الراهن��ة ف��ي المنطق��ة
بم��ا في ذلك دور واهمية اإلتفاق النووي في
مجال الس�لام االقليمي والدولي ،اضافة الى
الحرب االقتصادية ضد الشعب االيراني.

إيران :أمريكا...

وتاب��ع أن الس��بب الرئيس��ي له��ذا الع��داء يع��ود
للرؤية السياس��ية المختلفة عند البلدين؛ وقال :ان
طه��ران و واش��نطن لديهم��ا رؤى مختلف��ة عن اآلخر
بالنسبة للعالم.
وأوض��ح صالح��ي :أن الجمهوري��ة اإلس�لامية
اإليراني��ة دول��ة حديثة وتتطلع للمس��اواة وإنها دولة
مس��تقلة ذات قي��م أخالقي��ة ومذهبي��ة ،وم��ن جه��ة
أخ��رى تعتبر الواليات المتحدة نفس��ها بأنها منقذة
لليبرالي��ة ،وعل��ى ه��ذا األس��اس ف��إن البلدي��ن لهم��ا

أهداف مختلفة.
كم��ا اعتب��ر صالحي بأن أح��د األهداف العليا
للجمهوري��ة اإلس�لامية اإليراني��ة تكم��ن ف��ي «إقامة
الع��دل والمس��اواة بين األمم» ،مردف��ا :لكن الواليات
المتحدة تسعى الى توسيع دائرة سطوتها وسيطرتها
في العالم.
وف��ي جان��ب آخ��ر ،ق��ال رئي��س منظم��ة الطاق��ة
الذرية اإليرانية :إن أمريكا تستخدم القضية النووية
اإليرانية كذريعة لممارس��ة الضغط غير االنس��اني
عل��ى الش��عب اإليران��ي؛ موضح��ا أن األمريكيي��ن
يس��عون من خالل إس��تخدام قدراتهم اإلعالمية إلى
ف��رض الحظ��ر وممارس��ة عملي��ة الضغ��ط القصوى
ضد إيران ،ولكن حظرهم باء بالفشل ولم يتمخض
عن نتيجة.
وح��ول المفاوض��ات بي��ن إي��ران وأمري��كا ،لف��ت
صالحي إلى توجيهات سماحة قائد الثورة اإلسالمية
بشأن عدم التفاوض تحت الضغوط.
وف��ي مع��رض أش��ارته إل��ى تقلي��ص إي��ران
التزاماتها النووية ،ب ّين رئيس منظمة الطاقة الذرية
اإليرانية أن هذا اإلجراء جاء ردا على فشل األطراف
األوروبي��ة ف��ي الوف��اء بالتزاماته��م المنصوص��ة ف��ي
اإلتفاق النووي المبرم عام .2015
من جانبه قال المتحدث باسم منظمة الطاقة
الذرية ،بهروز كمالوندي ،أمس األربعاء ،إن اميركا
ارتكب��ت خط��أ «فادح��ا» باإلنس��حاب م��ن اإلتف��اق
النووي المبرم في  2015بين إيران وقوى عالمية.
وأض��اف كمالون��دي« :االنس��حاب من اإلتفاق
كان خط��أ فادح��ا م��ن األمريكيي��ن… تس��بب ف��ي
ه��ذه المش��اكل كله��ا .حص��ل (أط��راف اإلتف��اق)
األوروبيون على ما يكفي من الوقت إلنقاذ اإلتفاق».
وأعل��ن كمالون��دي ب��أن إي��ران س��تقوم بزي��ادة
نس��بة تخصيب اليوراني��وم لـ ،%20في إط��ار المرحلة
الثالثة لخفض إلتزاماتها باإلتفاق النووي.
وق��ال ف��ي تصريح��ات نقلته��ا هيئ��ة اإلذاع��ة
والتلفزي��ون اإليراني��ة« ،التخصي��ب بمس��توى %20
إح��دى الخط��وات ف��ي المرحل��ة الثالث��ة لخف��ض
االلتزامات».
وأض��اف كمالون��دي أن «زي��ادة ع��دد أجه��زة
الطرد المركزي في المنشآت النووية أحد خياراتنا
لتقلي��ص تعهداتنا في اإلتف��اق النووي في المرحلة
الثالثة».
وتاب��ع« :خطواتن��ا لتقلي��ص إلتزاماتن��ا ف��ي
اإلتف��اق الن��ووي موضوعة ضمن مخط��ط زمني هو
شهرين لكل مرحلة .نحن صبرنا شهرين ويوم االحد
بدأنا المرحلة الثانية».
وأض��اف« :ي��وم االح��د أعلنا ذل��ك ومنذ صباح
االثني��ن رفعنا نس��بة تخصي��ب اليوراني��وم إلى أعلى
من .»%3.67
وأك��د كمالون��دي» ان هن��اك العدي��د م��ن
الخيارات كالقيام بخطوة ثالثة ورابعة في اإلتفاق
النووي ،مثل رفع سقف تخصيب اليورانيوم ،وتفعيل
األجه��زة المتط��ورة ،وزي��ادة ع��دد أجه��زة الط��رد
المركزي.
وق��ال كمالون��دي :هن��اك عوام��ل ع��دة تؤث��ر
عل��ى قرار انتاج تخصيب اليورانيوم إحداها حاجتنا
الفنية .لكن إذا تقرر تخصيب اليورانيوم بنسبة ،٪20
فسنكون قادرين على القيام بذلك على الفور.
وأكد :لقد أمهلنا الطرف اآلخر  60يومًا ،فإذا
إلتزم بتعهداته ،فسوف نفي بدورنا بالتزاماتنا.

مثة تعاون...

وأض��اف :إن اي��ران ه��ي ضحي��ة أنش��طة
االرهابيي��ن والمجرمي��ن المنظمي��ن دولي��ا،
وه��ي كذل��ك له��ا ال��دور الري��ادي ف��ي
مكافحته��م بحي��ث استش��هد لغاي��ة اآلن 17
الف��ا و 161مواطن��ا ايرانيا من ضمنهم رئيس
جمهورية ورئيس وزراء ورئيس سلطة قضائية
ومس��اعد لإلركان العامة للقوات المس��لحة
و 27نائب��ا ف��ي مجلس الش��وري االس�لامي و4
علماء نوويين.
وتاب��ع من��دوب اي��ران الدائ��م ف��ي األم��م
المتح��دة ،ان زم��رة المنافقي��ن (خل��ق)
االرهابي��ة المس��ؤولة ع��ن إغتي��ال اكث��ر من
 12ال��ف مدن��ي ايران��ي ه��ي الي��وم تحظ��ى
بالدع��م المال��ي من قبل بعض دول المنطقة
والحماي��ة م��ن بعض الدول وم��ن ضمنها في
اوروبا.
وأوض��ح تخ��ت روانج��ي ،ان امي��ركا
بش��طبها إس��م ه��ذه الزم��رة م��ن قائم��ة
التنظيم��ات االرهابي��ة ق��د منح��ت األم��ان
لعناصره وان أجهزة االستخبارات االميركية
تعم��ل في ظ��ل التعاون الوثي��ق معهم للتآمر
على العبث باألمن والتخريب في ايران.
وأشار الى التهديدات الناجمة عن وجود
الجماع��ات االرهابية ولفت ال��ى التعاون بين
اي��ران والع��راق وس��وريا ف��ي مكافح��ة تنظي��م
داعش االرهابي وقال :إن تواجد (مستش��اري)
اي��ران ف��ي هذي��ن البلدي��ن ج��اء بطل��ب م��ن
حكومتيهم��ا الش��رعيتين ويع��د ذل��ك أح��د
األمثل��ة الب��ارزة ألنش��طة اي��ران ف��ي مكافحة
االرهاب.
كم��ا ن��وه من��دوب اي��ران الدائ��م ف��ي
منظم��ة األم��م المتحدة الى دور اي��ران البارز
ف��ي مكافحة تهريب المخدرات على الصعيد
العالم��ي ،وأض��اف :إن اكث��ر م��ن  39بالمائة
من أجمالي المخدرات المضبوطة في العالم
خالل العام  2017قد أنجز من قبل ايران وهي
بذلك تتبوأ الصدارة في هذا المجال.
وأوض��ح تخت روانجي بأنه خالل االعوام
ال �ـ  40الماضي��ة إستش��هد  3آالف و 815م��ن
ك��وادر ق��وى األم��ن الداخل��ي فيم��ا اصي��ب

اكث��ر م��ن  12الف �اً آخري��ن منه��م ف��ي س��ياق
مكافحة المخدرات.
وأكد انه وبغية ضمان إستمرار إجراءات
اي��ران في مجال مكافحة المخدرات ،يتوجب
عل��ى المجتمع الدولي تقدي��م الدعم اليران
م��ن دون ش��روط مس��بقة وتميي��ز واعتب��ارات
سياسية.

إجتماع جملس...

وأضاف��ت الخبي��رة « بارب��ارا اس�لافين «
ف��ي حدي��ث م��ع مراس��ل ارن��ا ،أم��س االربعاء:
ان امري��كا طلب��ت عق��د ه��ذه الجلس��ة لبحث
الخط��وات االيراني��ة ف��ي تقلي��ص بع��ض
إلتزاماته��ا ف��ي اإلتف��اق الن��ووي وه��ذا م��ن
السياسات االمريكية المتناقضة والغامضة،
وال يُعرف ماذا تريد أن تقول واشنطن في هذا
االجتماع غير دعوة جميع األطراف لإللتزام
باإلتفاق ،في حال هي اول الناقضين لإلتفاق
الن��ووي وبالتال��ي ال أعتقد أن ه��ذا اإلجتماع
سيصب في خدمة امريكا.
وحول إتجاهات السياسة االمريكية بعد
فش��ل سياس��ة الضغ��ط المكث��ف على اي��ران،
قال��ت إس�لافين :إن م��ن الواض��ح ان ترام��ب
يس��عى للف��وز باالنتخاب��ات م��رة أخ��رى وه��و
يتخ��ذ هذه اإلج��راءات ضد اي��ران بأمل أن ال
تنجر الى حرب عسكرية.
* بولتون يس��عى إلعادة مل��ف إيران الى
مجلس األمن
وح��ول تأثير سياس��ة خط��وة بخطوة في
تخفي��ض إلتزامات إي��ران في اإلتفاق النووي
عل��ى موق��ف االتح��اد األوروب��ي ،صرح��ت
الخبي��رة في أكاديمية المجلس األطلس��ي،
أن مس��توى التخصي��ب اإليران��ي ال ي��زال أقل
م��ن  ٪5وم��ا دون .وإن اإلتف��اق الن��ووي الزال
أنج��ازا كبي��را بالنس��بة لألوروبيي��ن ،وان
الخط��وات الجديدة الي��ران قد زادت الضغط
عل��ى األوروبيي��ن لتنش��يط  Instaxواتخ��اذ
اإلجراءات في مجال التجارة.
وأضاف��ت :ف��ي الوق��ت نفس��ه ،يواص��ل
األوروبي��ون المقاومة السياس��ية في مواجهة
امريكا ومعارضة إحالة القضية اإليرانية الى
مجل��س األمن وه��ذا بالضبط ما يريده جون
بولتون.
وقال��ت :إن دور األوروبيي��ن ه��و كب��ح
تح��ركات الواليات المتح��دة وإيران في هذه
المرحل��ة ،وتابع��ت :إنهم يحاول��ون وضع آلية
مالي��ة لمن��ع إج��راء واش��نطن ،إنه��م يري��دون
أيضا منع إيران من القيام بإجراء إستفزازي
إلعادة ملفها الى مجلس األمن.
وأش��ارت الى ان األوروبيي��ن يحثون إيران
عل��ى توخ��ي الح��ذر والتحل��ي بالصب��ر حت��ى
نهاي��ة ادارة ترامب معرب��ة عن أملها أن يخرج
هذا الصيف دون وقوع حدث خاص.
وأضاف��ت المحلل��ة ف��ي الش��أن اإليران��ي
واألمريك��ي :بع��د الصي��ف ،س��يكون لدين��ا
برنامج للجمعية العامة لألمم المتحدة في
نيوي��ورك ،س��يكون مكانا مهما للدبلوماس��ية
والتش��اور بي��ن إي��ران واألوروبيي��ن وربم��ا
األميركيين.
تتمــــــات صفحــــــة

اليمن يكشف...
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وذك��ر العمي��د س��ريع « نمتل��ك مخزو ًن��ا
استراتيج ًيا من الصواريخ الباليستية والمجنحة
والطائرات المس��يرة بمختلف أنواعها» ،مؤكدا
أنه يكفي لالستمرار في الصمود لسنوات قادمة.
واس��تعرض ف��ي المؤتم��ر مش��اهد لطائ��رة
صم��اد 1أثن��اء قيامه��ا بمه��ام اس��تطالعية عل��ى
مواقع استراتيجية في مدينة جيزان منها ميناء
جيزان ومحطة الشقيق.
وكان رئي��س المجل��س السياس��ي األعلى -
القائد األعلى للقوات المس��لحة المش��ير مهدي
المش��اط ق��د افتت��ح ي��وم األحد مع��رض الرئيس
الش��هيد صال��ح الصم��اد للصناع��ات العس��كرية
اليمني��ة ال��ذي يحت��وي عل��ى نم��اذج للصواري��خ
الباليس��تية والمجنح��ة والطائ��رات المس��يرة
الجديدة.
وأزاح المش��ير المش��اط في المعرض الستار
عن األسلحة اليمنية الجديدة وهي صاروخ قدس
 1المجن��ح وطائ��رة صم��اد  3المس��يرة وطائ��رة
صم��اد  1المس��يرة االس��تطالعية وطائرة قاصف
 2kالمسيرة.
م��ن جه��ة أخ��رى ،ح � ّذرت  19منظم��ة دولي��ة
الن��واب الفرنس��يين م��ن خط��ر أن تصب��ح فرنس��ا
ش��ريكة ف��ي الح��رب باليم��ن ف��ي ح��ال واصل��ت
مبيعاته��ا م��ن األس��لحة للس��عودية واإلم��ارات
العربية المتحدة.
وف��ي رس��الة مفتوح��ة عش��ية ع��رض وزي��رة
الدف��اع فلوران��س بارل��ي تقريره��ا ح��ول ص��ادرات
األسلحة ،دعت المنظمات النواب الفرنسيين إلى
ممارس��ة واجبه��م الرقابي من خ�لال ضمان عدم
مواصل��ة فرنس��ا تصدي��ر األس��لحة لبلدي��ن على
رأس التحالف العسكري المسؤول عن انتهاكات
خطيرة للقانون الدولي االنساني.
ه��ذا ون��ددت ش��ركة النف��ط اليمني��ة ف��ي
صنعاء باستمرار التحالف السعودي في احتجاز
 6س��فن نفطي��ة قبال��ة مين��اء الحديدة رغ��م أنها
تمل��ك تصاري��ح رس��مية م��ن األم��م المتح��دة
بالدخ��ول ،م��ا أح��دث أزم��ة كبي��رة ف��ي الس��وق
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المحلية من المشتقات.
وحمل��ت حكوم��ة صنع��اء التحال��ف وق��وات
عب��د رب��ه منص��ور ه��ادي مس��ؤولية جمي��ع اآلث��ار
الكارثية المترتبة على احتجاز شحنات النفط.
عل��ى المس��توى الميدان��ي دم��ر الجي��ش
واللجان الشعبية ،األربعاء ،آلية محملة بمرتزقة
الجيش السعودي في محور جيزان.
وأوض��ح مص��در عس��كري أن المجاهدي��ن
تمكن��وا من تدمير آلية محمل��ة بالمرتزقة قبالة
جبل قيس ما أسفر عن مصرع وجرح من عليها.
وكان��ت وح��دة القناص��ة التابع��ة للجي��ش
واللجان الش��عبية ،اس��تهدفت الثالثاء ،جنديين
سعوديين في محور جيزان.
وأك��د مص��در عس��كري قن��ص جنديي��ن
سعوديين قبالة جبل جحفان في جيزان.
إلى ذلك أصيب خمسة مدنيين بينهم امرأة
وثالث��ة أطفال بجروح متفاوتة ،ليل األربعاء ،إثر
قصف لغزاة والمرتزقة استهدف مناطق متفرقة
من محافظة الحديدة.

إستشهاد  12مدنياً....

وبالتزام��ن م��ع ذل��ك ،وص��ل المبع��وث
األمم��ي الخ��اص إل��ى س��وريا غي��ر بيدرس��ون،
دمش��ق ،ف��ي زي��ارة يلتق��ي فيه��ا ع��دداً م��ن
المس��ؤولين الس��وريين للبح��ث ف��ي ملف لجنة
مناقشة الدستور.
وتأت��ي زي��ارة بيدرس��ون إل��ى س��وريا ،بعدم��ا
زار موس��كو الخميس الماض��ي وأعلن حينها أن
«اللجنة الدس��تورية ستكون باباً لتسوية األزمة
السورية».
ميداني �اً ،استش��هد  10مدنيي��ن جله��م
أطفال وأصيب  6آخرون بجروح ،مساء الثالثاء،
ف��ي اعت��داءات التكفيريي��ن بعدد م��ن القذائف
الصاروخي��ة وانفج��ار لغم في ريف��ي حماة ودير
الزور بسوريا.
وذك��رت وكال��ة األنب��اء الس��ورية «س��انا»
نق�لا ع��ن مدي��ر مش��فى األس��د بدي��ر ال��زور
الدكت��ور مأم��ون حي��زة قول��ه :إن��ه وصل��ت إلى
المش��فى مس��اء الثالث��اء جثامي��ن  7أطف��ال
متوفين نتيجة انفجار لغم من مخلفات تنظيم
“داعش” التكفيري في أطراف بلدة دبالن بريف
دير الزور الشرقي.
وب ّي��ن الدكت��ور حي��زة أن اإلصاب��ات الت��ي
تع��رض له��ا األطف��ال الذي��ن تت��راوح أعماره��م
بي��ن ”  9و  ″13عام��ا وأدت إل��ى استش��هادهم
ناتج��ة عن ش��ظايا ف��ي ال��رأس والبط��ن والعنق
جراء انفجار لغم بالقرب منهم أثناء لعبهم في
إحدى المناطق على أطراف القرية.
إل��ى ذل��ك استش��هد  3مدنيي��ن وأصيب 6
آخ��رون بجروح في اعت��داءات التكفيريين بعدد
م��ن القذائ��ف الصاروخي��ة عل��ى بلدت��ي جورين
وعي��ن س��ليمو بري��ف حم��اة الش��مالي وردت
عليه��م وح��دات الجي��ش الس��وري موقع��ة قتلى
ومصابين في صفوفهم .وذكر مصدر عسكري
س��وري أن��ه “حوال��ي الس��اعة السادس��ة وأربعين
دقيق��ة مس��ا ًء قام��ت المجموع��ات اإلرهابي��ة
المس��لحة المنتش��رة في س��هل الغاب الش��مالي
وجب��ل الزاوية باس��تهداف بلدت��ي جورين وعين
س��ليمو بع��دد من الصواري��خ ما أدى إل��ى ارتقاء
ثالثة ش��هداء وإصابة س��تة آخرين بينهم نس��اء
وأطف��ال” .وأضاف المص��در إن “قواتنا العاملة
ف��ي المنطق��ة قام��ت عل��ى الف��ور بال��رد عل��ى
مص��ادر الني��ران واالش��تباك م��ع المجموع��ات
المهاجمة وكبدتها خسائر في العتاد وأوقعت
في صفوفها قتلى ومصابين”.
وأصيب��ت ام��رأة بع��د ظهر الثالث��اء بجروح
ف��ي اعت��داء لمس��لحي “جبه��ة النص��رة”
التكفيريي��ن بالقذائف الصاروخية على مدينة
محردة بريف حماة الشمالي.
كم��ا استش��هد مدني��ان وأصي��ب  2آخران
بج��روح نتيج��ة اعت��داء إرهابي��ي تنظي��م جبهة
النص��رة بالقذائ��ف الصاروخي��ة عل��ى مدين��ة
الس��قيلبية وذل��ك بع��د أق��ل من  24س��اعة من
اعتداء مماثل طال قريتي جورين وعين سليمو
بريف حماة الشمالي الغربي أسفر عن استشهاد
 3مدنيين وإصابة  6آخرين.
وذكر مراس��ل س��انا ف��ي حم��اة أن إرهابيي
تنظي��م جبهة النص��رة المنتش��رين في منطقة
خف��ض التصعي��د واصل��وا قص��ف المناط��ق
اآلمنة بالقذائف وسقط عدد منها على مدينة
الس��قيلبية ما أدى إلى استشهاد مدنيين اثنين
وإصاب��ة  2آخري��ن بج��روح ووق��وع اض��رار ف��ي
المنازل والممتلكات.
وأش��ار المراس��ل إل��ى أن وح��دة من الجيش
العامل��ة في المنطق��ة ردت على مص��ادر إطالق
القذائ��ف ودم��رت لإلرهابيي��ن منص��ات إط�لاق
ونقاطا محصنة .وتحاول التنظيمات اإلرهابية
المنتش��رة ف��ي منطق��ة خف��ض التصعي��د رف��ع
معنوي��ات إرهابييه��ا وإرض��اء مش��غليها بزي��ادة
وتي��رة اعتداءاته��ا بالقذائ��ف والصواري��خ عل��ى
المناط��ق اآلمن��ة م��ا ي��ؤدي ال��ى ارتق��اء ش��هداء
بي��ن المدنيي��ن وأض��رار مادي��ة ف��ي الممتل��كات
والمن��ازل وان��دالع حرائ��ق ف��ي المحاصي��ل
الزراعي��ة ف��ي حي��ن ت��رد وح��دات الجي��ش عل��ى
مصادر إطالق النيران وتكبد اإلرهابيين خسائر
باألف��راد والعت��اد .بم��وازاة ذل��ك أف��ادت مصادر
محلي��ة ب��أن الجي��ش الس��وري اس��تعاد كاف��ة
النق��اط الت��ي دخله��ا المس��لحون عل��ى مح��ور
ال��درة وعطي��رة ون��وارة بريف الالذقية الش��مالي
بعد معارك استمرت حتى مساء الثالثاء.

