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ّ
نجاد :لن نستجدي من ّ يهددنا بالعقوبات
« »1+5تناقش الخطوات املقبلة ...وال اتفاق مرجحًا قبل آخر أيار

العقوبات ضد إيران كانت مدار نقاش أمس بني الدول الست
ّ
املعنية بامللف النووي لطهران بمشاركة صينية ،لكن املوافقة
على هذه العقوبات املشددة تبقى رهنًا بالتطورات ،إذ ال تزال
املناقشات تدور على نار حامية في إطار لعبة مزدوجة تهدف
إلى الحفاظ على املصالح وتفادي خطورة السير نحو االنفجار
دع ��ا ال��رئ �ي��س اإلي ��ران ��ي ،م�ح�م��ود أحمدي
ن � �ج ��اد ،أم� � ��س ،إل � ��ى ت �ح��وي��ل التهديدات
�وط ال�ت��ي ت�ت�ع��رض ل�ه��ا ب�ل�اده إلى
وال�ض�غ� ّ
معارضي
يستجدي
لن
�ه
�
ن
أ
ًا
د
مؤك
ف��رص،
ّ
البرنامج النووي اإليراني من أجل تجنب
ع �ق��وب��ات ،ف��ي وق ��ت اج�ت�م�ع��ت ف �ي��ه الدول
الست الكبرى ملناقشة اإلجراءات الجديدة
ضد الجمهورية اإلسالمية.
وق��ال ن�ج��اد «ال ن� ّ
�رح��ب بفكرة التهديد أو
ال �ع �ق��وب��ات ،ل�ك�ن�ن��ا ل��ن ن�س�ت�ج��دي أب� �دًا من
يهددنا بالعقوبات للتراجع عن عقوباتهم
ضدنا».
وش � � ��دد ن � �ج� ��اد ،خ �ل��ال ك �ل �م��ة أل� �ق ��اه ��ا في
محافظة أذربيجان الغربية ،على ضرورة
«االستفادة القصوى من مكانة إي��ران في
مجالني :األول أداء مهامنا ومسؤولياتنا
على أحسن وجه ،والثاني تحويل تهديدات
األع ��داء وضغوطهم إل��ى ف ��رص» ،مضيفًا
«واجبنا األول هو بناء إيران ،والثاني أن
يكون لنا حضور في جميع قضايا العالم،
ولن نسمح لهم بالتآمر علينا».
وق ��ال ن �ج��اد ،إن ال��رئ�ي��س األم�ي��رك��ي باراك
«أوباما بتحدث الى الناس بلغة القنابل
والرصاص .لقد قتلوا (االميركيون) أكثر
م ��ن  300أل � ��ف ش �خ��ص ف ��ي أفغانستان
وال �ع��راق» ،معتبرًا «ه��ذه األف�ع��ال مخالفة
للتعاليم اإللهية».
ف� ��ي ه � ��ذا ال � ��وق � ��ت ،أع� �ل ��ن رئ� �ي ��س األركان
اإلي ��ران ��ي ،ح �س��ن ف �ي��روز أب � ��ادي ،أن ��ه «إذا
وج �ه ��ت أم �ي��رك��ا ت �ه��دي �دًا خ �ط �ي �رًا إليران
وات�خ��ذت أي إج��راء ض��ده��ا ،فلن يعود أي
جندي أميركي م��ن امل��وج��ودي��ن حاليًا في
املنطقة إلى أميركا حيًا».
وق � ��ال ف� �ي ��روز أب � � ��ادي ،ل�ل�ص�ح��اف�ي�ين على
هامش احتفال عسكري ،إن «أي غارة على
إي��ران ستضع إم ��دادات النفط ف��ي خطر».
ونقلت هيئة اإلذاعة والتلفزيون اإليرانية
ق��ول��ه «إذا ك��ان��ت أم �ي��رك��ا ت��ري��د الحصول
على نفط املنطقة وأس��واق�ه��ا ،ف��إن أسواق
امل �ن �ط �ق��ة س �ت �ن �ت��زع م ��ن أم �ي��رك��ا وستزيد
سيطرة املسلمني على النفط».
م ��ن ج �ه��ة ث ��ان �ي ��ة ،ات� �ه ��م وزي� � ��ر الداخلية
اإلي � � ��ران � � ��ي ،م �ص �ط �ف��ى ن � �ج� ��ار ،الواليات
امل �ت �ح��دة وإس ��رائ� �ي ��ل ب �ن �ش��ر اإلره � � ��اب في
ال�ع��ال��م .ونقلت وك��ال��ة أن�ب��اء «ف ��ارس» عنه
قوله في مدينة أرومية شمال غرب البالد،
أن «الواليات املتحدة والنظام الصهيوني
في إسرائيل ّ
يروجان لإلرهاب في العالم،
وقتل الناس في غوانتانامو وأفغانستان
والعراق مثال واضح على هذا األمر».
وأضاف نجاد أن إيران «كشفت كذب الدول
املتغطرسة ،وخصوصًا الواليات املتحدة
في مفاصل مختلفة».
ف��ي امل �ق��اب��ل ،أع �ل��ن امل �ت �ح��دث ب��اس��م وزارة
الخارجية الروسية ،أندريه نيستيرينكو،
في مؤتمر صحافي« ،أن مسألة العقوبات
ال� �ج ��دي ��دة (ع �ل ��ى إي � � ��ران) ب ��ات ��ت عملية».
وأضاف إن «إيران وفقًا ملعلومات الوكالة
ال��دول �ي��ة ل�ل�ط��اق��ة ال��ذري��ة ،ت �ق��وم ف��ي ناتنز
منذ فترة طويلة بصنع واختبار وحدات
ط��رد مركزي تجريبية م�ط� ّ�ورة لتخصيب
ال �ي��وران �ي��وم .ك�م��ا ت�ق��وم ب��واس�ط��ة وحدات
ال � �ط� ��رد ه � � ��ذه ،ب ��رف ��ع م �س �ت ��وى تخصيب
ال �ي��وران �ي��وم ح �ت��ى  20ف��ي امل� �ئ ��ة» .وأشار
أي� �ض ��ًا إل� ��ى أن م ��ن ح ��ق ط� �ه ��ران قانونًا،
بصفتها مشاركًا في معاهدة منع انتشار
السالح ال�ن��ووي ،القيام بهذه األعمال في
إطار تطوير الطاقة الذرية السلمية.
وفي السياق ،أكد البيت األبيض أن اإلدارة
األم�ي��رك�ي��ة ل��م ت�ح��دد تغيير ال�ن�ظ��ام هدفًا
للعقوبات على إي��ران ،فيما قالت مندوبة
واشنطن لدى األمم املتحدة ،سوزان رايس،
إن بالدها تأمل موافقة ال��دول الست على

وزير الداخلية اإليراني
ّيتهم الواليات المتحدة
وإسرائيل بنشر اإلرهاب
في العالم
نجاد خالل جولته في مدينة ارومية شمال غرب ايران (حامد مالك بور ــ أ ب)
العقوبات في غضون أسابيع في الربيع.
في غضون ذلك ،استبعد محللون غربيون،
في حديث إلى «األخبار» ،توصل مجموعة
الدول الست الكبرى املعنية بمتابعة امللف
النووي اإليراني ( ،)1+5في نيويورك إلى
ت�ف��اه��م ق��ري��ب ع�ل��ى م �س��ودة م �ش��روع قرار
ج��دي��د ي�ط��رح أم��ام مجلس األم��ن لتشديد
الحصار على إيران.

وج ��اء ه ��ذا ال�ت�ص��ري��ح ،ب�ع��د اج�ت�م��اع غير
رسمي عقده محللون غربيون ومراسلون
صحافيون مع مندوب فرنسا الدائم لدى
األمم املتحدة ،جيرار أورو ،في مقر البعثة
الفرنسية في نيويورك.
أورو ،بعد إلحاح شديد ،قال إن مجموعة
ال ��دول ال�س��ت «م�س�ت�ع��دة ل�ل�ت��راج��ع ع��ن أي
ع �ق ��وب ��ات ف ��ي ح� ��ال إظ� �ه ��ار إي � � ��ران بعض

امل��رون��ة في مواقفها بالنسبة إل��ى طلبات
امل�ج�م��وع��ة» ،مضيفًا «ن�ن�ت�ظ��ر ل�ي��ون��ة ولو
كانت ضئيلة في موضوع محطة طهران
املخبرية النووية ،لكنها ال تفعل».
والح � ��ظ أح� ��د امل ��راس� �ل�ي�ن ال ��ذي ��ن حضروا
االج � �ت � �م� ��اع ،أن ال� � � ��دول ال� �غ ��رب� �ي ��ة ليست
متفائلة بإمكان التوصل إلى نتيجة قبل
تولي لبنان رئاسة املجلس في أيار املقبل.

ً
وه ��م ي� ��رون أن ل�ب�ن��ان ل��ن ي �ك��ون متفاعال
على نحو إيجابي معهم في هذه املسألة
ب��ال�ن�ظ��ر إل ��ى ال �ت ��وازن ال��داخ �ل��ي اللبناني
ال�ح��اص��ل .وبالتالي ستترك القضية إلى
ما بعد أيار.
ك��ذل��ك ،استبعد محلل س�ي��اس��ي التوصل
إلى أي قرار جديد يحمل في طياته بنودًا
غير تلك التي حملتها القرارات السابقة.

قرغيزستان

ما قل
ودل
ّ
وقع وزير الدفاع الروسي ،أناتولي
سرديوكوف ،ونظيره األوسيتي
الجنوبي ،يوري تاناييف ،أول
من أمس ،اتفاقًا يسمح ملوسكو
بإقامة قاعدة عسكرية دائمة على
أراضي تسخينفالي ملدة  49عامًا.
وقال سرديوكوف «اعتبارًا من
ّ
اليوم ،تبدل وضع قاعدتنا
العسكرية على أراضي أوسيتيا
الجنوبية ،وبتوقيع االتفاق فإن
روسيا االتحادية تضطلع بكامل
املسؤولية للدفاع عن أوسيتيا
ّالجنوبية» .وكانت روسيا قد
وقعت ًفي شباط املاضي اتفاقًا
مماثال مع جمهورية أبخازيا
بعدما اعترفت موسكو باستقالل
املنطقتني في عام .2008
(أ ف ب)

املعارضة تستنجد بروسيا ...وباكييف يرفض التنحي
بعد تمكن املعارضة في قرغيزستان من السيطرة على البالد،
قررت تأليف حكومة جديدة وإجراء انتخابات بعد  6أشهر .لكن
إصرار الرئيس املخلوع كورمان بك باكييف على عدم التنحي
واختباءه في الجنوب قد يغرق البالد في دوامة من الفوضى
أعلنت املعارضة في قرغيزستان ،أمس،
أن� �ه ��ا أل� �ف ��ت ح �ك ��وم ��ة ان �ت �ق��ال �ي��ة جديدة
ستتولى السلطة حتى إج��راء انتخابات
بعد  6أشهر ،عقب موجة من التظاهرات
وال � ّع �ن��ف ف ��ي ال� �ب�ل�اد اس �ت �م��رت ساعات،
مؤكدة أنها طلبت املساعدة من موسكو،
فيما رفض الرئيس املخلوع كورمان بك
باكييف أن يتنحى عن السلطة.
وك� �ت ��ب ب ��اك �ي �ي ��ف ،ف� ��ي ب� �ي ��ان ن �ش ��ر على
اإلنترنت« ،ل��م أسلم ول��ن أسلم السلطة»،
مضيفًا« :ما هو أكثر أهمية اآلن أن نوقف
العنف والجنون الحاصل للحشود التي
اج �ت��اح��ت ال � �ش� ��وارع ف ��ي ب�ش�ك�ي��ك وبقية
امل � � � ��دن» .وت� ��اب� ��ع« :أن � ��ا م �س �ت �ع��د لتحمل
م� �س ��ؤول� �ي ��ة ذن � ُ�ب� ��ي ف � ��ي ه � � ��ذه األحداث
امل ��أس ��وي ��ة ،إذا أث �ب �ت ��ت ال �ت �ه��م بتحقيق
م��وض��وع��ي وم �س �ت �ق��ل» ،م �ش �ي �رًا إل ��ى أنه
ُّ
«ف��ي ح��ال ت �م��دد ال�ف��وض��ى ،يتحمل قادة
املعارضة املسؤولية أمام القانون».
من جهتها ،قالت زعيمة املعارضة ،وزيرة
ال �خ��ارج �ي��ة ال �س��اب �ق��ة روزا أوتنباييف،
إن الرئيس ف��ي ج�لال آب��اد ،معقل نفوذه

ال �س �ي��اس��ي ،م��ا ُي �ث �ي��ر ق�ل�ق��ًا م��ن أن يلجأ،
ل �ح �م��اي��ة م ��وق� �ع ��ه ،إل � ��ى إث � � ��ارة النعرات
التقليدية بني القبائل الشمالية الحضرية
والجنوبية الريفية ،وال سيما أن شهودًا
ف��ي ال�ج�ن��وب ق��ال��وا إن ال��وض��ع ال يطمئن
وم �ت ��وت ��ر وغ� �ي ��ر آم � ��ن ،م ��ع ظ� �ه ��ور رجال
م�س�ل�ح�ين ي ��ؤي ��دون ب��اك �ي �ي��ف ف ��ي مقابل
آخرين يؤيدون املعارضة.
وأوض� � �ح � ��ت ّأوت� �ن� �ب ��اي� �ي ��ف ،ف � � ّ�ي مؤتمر
ص � �ح� ��اف� ��ي ،أن ال � �ب � ��رمل � ��ان ُح � � � � ��ل ،وأنها
س� �ت ��رأس ال �ح �ك��وم��ة االن �ت �ق��ال �ي��ة ،مؤكدة
س�ي�ط��رة ح�ك��وم�ت�ه��ا ع�ل��ى ًأرب ��ع م��ن أصل
س �ب��ع م �ح��اف �ظ��ات ،داع � �ي ��ة ال��رئ �ي��س إلى
االس �ت �ق��ال��ة ألن «ع �م �ل��ه ف��ي ّقرغيزستان
ق��د ان �ت �ه��ى» .وأش � ��ارت إل ��ى أن الحكومة
ستظل «مل��دة نصف ع��ام سنضع خاللها
مسودة الدستور ونهيئ الظروف إلجراء
انتخابات (رئاسية) حرة ونزيهة».
ورغ � � � ��م أن امل� � �ع � ��ارض � ��ة أع � �ل � �ن ��ت سابقًا
معارضتها ل��وج��ود ال�ق��اع��دة العسكرية
األم�ي��رك�ي��ة ف��ي م��ان��اس ،ل�ك��ن أوتنباييف
أك� � ��دت أن � ��ه ال خ �ط��ط إلع � � ��ادة ال �ن �ظ��ر في

امل � �ع� ��اه� ��دة (ت �ن �ت �ه��ي ف� ��ي ت � �م ��وز املقبل)
م��ع ال ��والي ��ات امل �ت �ح��دة امل�ت�ع�ل�ق��ة بوجود
القاعدة .وقالت أوتنباييف إن حكومتها
ستلتقي بدبلوماسيني أميركيني إلجراء
م �ح��ادث��ات م�ع�ه��م ف��ي ب�ش�ك�ي��ك .وتابعت
«أعطونا وقتًا ،سيتطلب األمر وقتًا لفهم
الوضع وإصالحه».
ف ��ي امل� �ق ��اب ��ل ،ق � ��ال وزي� � ��ر امل ��ال� �يّ ��ة تيمير
س��اري �ي��ف إن ال �ح �ك��وم��ة ت ��رى أن روسيا
شريك استراتيجي رئيسي ،وأنها طلبت
امل� �س ��اع ��دة امل��ال �ي��ة واالس �ت��رات �ي �ج �ي��ة من
موسكو .وأض ��اف« :لدينا ص��داق��ة أبدية
مع روسيا .روسيا شريكنا االستراتيجي
الرئيسي».
وأك� � ��د س ��اري� �ي ��ف «ن � �ع� ��رف أن بإمكاننا
االع �ت �م ��اد ع �ل��ى روس� �ي ��ا مل �س��اع��دت �ن��ا في
ه � ��ذا امل � ��وق � ��ف .ن� �ح� �ت ��اج إل � ��ى دع � ��م مالي
واس� �ت ��رات� �ي� �ج ��ي .وق � ��د ات �ص �ل �ن��ا بالفعل
بالحكومة الروسية لطلب املساعدة».
وك � � ��ان أح � ��د ق � � ��ادة امل � �ع� ��ار ّض� ��ة ،ع� �م ��ر بك
ت�ي�ك�ي�ب��اي�ي��ف ،ق��د أع �ل��ن أن أوتونباييف
الوزراء
أج��رت مكاملة هاتفية م��ع رئ�ي��س
ّ
لادي�م�ي��ر ب��وت�ي�ن .وأوض� ��ح أن
ال ��روس ��ي ف� ّ
األخير أك��د أن��ه «يدعم سياسات حكومة
قرغيزستان االنتقالية».
وأعلنت موسكو أنها أرس�ل��ت نحو 150
جنديًا إض��اف�ي��ًا إل��ى قاعدتها العسكرية
ف ��ي ق��زغ �ي��زس �ت��ان ل �ض �م��ان س�ل�ام ��ة 400
موظف عسكري وعائالتهم هناك.

