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ذكرى انتصار الثورة اإلسالمية في إيران
ّ
تحولت مناسبة ذكرى انتصار الثورة االسالمية في إيران الى فرصة إلثبات
الحكومة تمسكها بشعارات الثورة ومبادئها ،في موازاة استمرارها في مفاوضة
«عادلة» للغرب من أجل معالجة امللف النووي الشائك

روحاني يؤكد على ثوابت الثورة:

إيران نووية إلى األبد
اغ�ت�ن��م ال��رئ�ي��س اإلي��ران��ي ح�س��ن روح��ان��ي
الذكرى الخامسة والثالثني لقيام الثورة
االس �ل�ام � �ي ��ة ف� ��ي إي � � � ��ران ،أم � � ��س ،ل �ي �ه��اج��م
واش �ن �ط��ن ،ب�س�ب��ب ت�ص��ري�ح�ه��ا ب ��أن ال�ح��ل
ال�ع�س�ك��ري ل �ل �ن��زاع ال �ن��ووي م��ع ط �ه��ران ال
ي� ��زال خ �ي ��ارًا م �ط��روح��ًا ،وت �ع� ّ�ه��د ب��امل�ض��ي
«إلى األبد» في األبحاث النووية السلمية،
م�ط��ال�ب��ًا ب�م�ف��اوض��ات «ع��ادل��ة» م��ع ال�ق��وى
الكبرى.
وف ��ي خ �ط��اب مل�ن��اس�ب��ة ال��ذك��رى ال�خ��ام�س��ة
وال �ث�ل�اثي��ن ل�ق�ي��ام ال �ث ��ورة االس�ل�ام �ي��ة ع��ام
 1979ف ��ي ال �ع��اص �م��ة اإلي ��ران� �ي ��ة ط �ه ��ران،
ه��اج��م روح ��ان ��ي ال �ع �ق��وب��ات االق �ت�ص��ادي��ة
التي يفرضها الغرب على بالده ،ووصفها
بأنها «وحشية وغير مشروعة وخاطئة»،
مطمئنًا دول املنطقة إل��ى أن�ه��ا «ي�ج��ب أال
تخشى شيئًا من إيران».
وأشار الى تصريحات املسؤولني الغربيني
الذين ما زالوا يهددون بخيار اللجوء الى
ال �ق��وة ال�ع�س�ك��ري��ة ض��د امل �ن �ش��آت ال�ن��ووي��ة
اإليرانية في حال فشل املفاوضات ،معلنًا:
«أق ��ول ب�ص��راح��ة ل �ه��ؤالء ال��واه �م�ين ال��ذي��ن
يقولون إن الخيار العسكري على الطاولة،
إن عليهم أن ّ
يغيروا نظاراتهم .ال يوجد
ّ
تهديد عسكري ُألمتنا على أي طاولة في
ال �ع��ال��مّ .
أود أن أع �ل��ن ب��وض��وح أن ح��رك��ة
أمتنا صوب ذروة التطور والتقدم العلمي
وال� �ت� �ق� �ن ��ي ،ب �م��ا ف ��ي ذل � ��ك ال �ت �ك �ن��ول��وج �ي��ا
النووية السلمية ،ستستمر الى األبد».
وأك� � ��د روح� ��ان� ��ي أن «ل� �غ ��ة ال �ت �ه��دي��د ض��د
ال�ش�ع��ب اإلي ��ران ��ي ص�ب�ي��ان�ي��ة ،ألن الشعب
االي� � ��ران� � ��ي ت � �ص� ��دى ل� �ل� �ت� �ه ��دي ��دات وح �ق��ق
ً
النصر» ،قائال« :سأقول لدول  1+5بشكل
مباشر إن املفاوضات النووية هي اختبار
تاريخي ألوروب��ا والواليات املتحدة .فإذا
عملت داخ ��ل إط ��ار ال �ق��ان��ون وداخ ��ل إط��ار
حقوق األمة اإليرانية وداخل إطار املصالح
املشتركة واالحترام املتبادل والتعاون في
امل�ف��اوض��ات ال�ن��ووي��ة ،فإنها ستتلقى ردًا
إيجابيًا من األم��ة اإليرانية العظيمة .لكن

اليمن
في الوقت الذي يستمر فيه توقيع اتفاقات
للسالم بني قبائل حاشد والحوثيني في
ش�م��ال ال�ي�م��ن ،ت �ف� ّ�رد ال �ط��رف ال�ح��وث��ي ال��ى
جانب الحراك الجنوبي بمعارضة تقسيم
البالد الى ستة أقاليم ،الذي أعلنه الرئيس
عبدربه منصور هادي.
ورفض ممثل الحوثيني «أنصارالله» الى
مؤتمر الحوار الوطني في اليمن ،محمد
ال �ب �خ �ي �ت��ي ،ن �ظ��ام ال �ف��درال �ي��ة« ،ألن � ��ه ق� ّ�س��م
اليمن الى فقراء وأغنياء».
التقسيم هذا أتى بصعدة
وقال« :الدليل أن
ُ
م ��ع ع� �م ��ران وذم � ��ار وامل� �ف� �ت ��رض أن ت�ك��ون
صعدة أقرب ثقافيًا وحدوديًا واجتماعيًا
من حجة والجوف».
ورأى أن ال�ت�ق�س�ي��م امل�ع�ت�م��د أت ��ى «ل�خ��دم��ة
امل �م �ل �ك��ة ال �ع��رب �ي��ة ال �س �ع ��ودي ��ة ل�ي�ع�ط�ي�ه��ا
مساحة كبيرة قبلية نفطية على الحدود»،
م �ش �ي �رًا ب �ش �ك��ل خ� ��اص ال� ��ى إق �ل �ي �م��ي سبأ
وحضرموت الغنيني بالنفط والحدوديني
مع السعودية واللذين تربط بني القبائل
فيهما واململكة عالقات قبلية وطيدة.
وب � �م ��وج ��ب ال� �ص� �ي� �غ ��ة ال � �ج� ��دي� ��دة ل �ل �ي �م��ن

تجربة صاروخية ناجحة
تمهيدًا ل�لاح�ت�ف��االت ب��ذك��رى ال �ث��ورة اإلس�لام�ي��ة
ه��ذه السنة ،أع�ل��ن وزي��ر ال��دف��اع االي��ران��ي العميد
ح �س�ي�ن ده � �ق ��ان ع ��ن ت �ج��رب��ة ن��اج �ح��ة إلط �ل�اق
ص��اروخ�ين م��ن الجيل ال�ج��دي��د م��ن صنع إي��ران
«مع قدرة تدمير هائلة» .وقال عشية االحتفاالت،
وهو يكشف النقاب عن صاروخ ّ
موجه بالليزر
يحمل اسم بينا« ،اليوم أكرمنا الله بالتمكن من
إط�ل�اق ص ��اروخ بعيد امل ��دى ذات ��ي ال��دف��ع ب��رأس
حربي انشطاري .ص��اروخ من جيل جديد من
ال �ص��واري��خ ال�ب�ع�ي��دة امل ��دى .ت��م االخ�ت�ب��ار بنجاح
ك ��ام ��ل» .ووص � ��ف اس �ت �ع ��داد ال � �ق ��وات امل�س�ل�ح��ة
وجاهزیتها بالعالیة جدًا ،مؤكدًا أن الرد االیراني
علی املواقف العدائیة املحتملة ألميركا وإسرائيل
«سیكون سریعًا وحاسمًا ّ
ومدمرًا».
وأشار العمید دهقان ،أمام الحشود املشاركة في
مسیرات  22بهمن في مدینة سمنان (وس��ط)،
ال ��ی امل ��وض ��وع ال �ن ��ووي وم �ف��اوض��ات إی � ��ران مع
مجموعة دول « ،»5+1ليعيد التأكيد أن «الشعب
اإلیراني لم ولن یسعی أبدًا الی السالح النووي».
وأض� � � ��اف أن � ��ه «ال ی �م �ك��ن ح� ��رم� ��ان إی� � � ��ران م��ن
التكنولوجیا ال�ن��ووی��ة ،وك��ذل��ك اع�ت��رف (الرئيس
األم �ي��رك��ي ب� ��اراك) أوب��ام��ا ب ��أن ال�ت�ق�ن�ی��ة ال�ن��ووی��ة
أصبحت راسخة في إیران».

وأكد وزیر الدفاع اإليراني أن إيران تسعیً ،
بناء
علی البروتوكوالت الدولیة ،للحفاظ علی حقوقها
النوویة ،موضحًا أن «فریق املفاوضنی اإلیرانینی
ال یتخطی الخطوط الحمر للنظام تحت أي ظرف
خ�ل�ال م�ف��اوض��ات��ه م��ع ال ��دول ال �س��ت ،وال یبحث
سوی في املوضوع النووي» .وشدد دهقان علی
ً
دعم إیران لحقوق الشعوب االسالمیة ،قائال إن
بالده «لن ّتدخر أي جهد لدعم الحركات الشعبیة
واملناهضة للصهیونیة في أي مكان في العالم».
(إرنا)

إذا كانت تريد ت�ك��رار األساليب الخاطئة
وغير املالئمة التي انتهجتها في املاضي،
يتعني أن تعلم أن ذلك لن يخدم مصالحها
وس �ي �ك ��ون ض ��د م �ص��ال��ح امل �ن �ط �ق��ة وض��د
ّ
ال�س�لام واالس�ت�ق��رار العامليني ،وسيتضح
أن جميع االت�ه��ام��ات التي ّ
وجهتها حتى
اليوم إلى إيران ال أساس لها من الصحة».

وش ��دد ال��رئ�ي��س االي��ران��ي ع�ل��ى أن «إي ��ران
ص�م�م��ة ع �ل��ى إج � ��راء م �ف��اوض��ات ع��ادل��ة
م� ّ
وبناءة في إطار القوانني الدولية ،ونأمل
أن ت�ك��ون مثل ه��ذه ال��رغ�ب��ة م��وج��ودة لدى
اآلخ ��ري ��ن ،خ�ل�ال امل �ح��ادث��ات ال �ت��ي ستبدأ
خالل أيام» في  18شباط الحالي.
وأعاد تأكيد ما ذكره في خطاب تنصيبه

اإليرانيات أيضًا شاركن في مسيرات ساحة آزادي أمس (األناضول)
رئيسًا في بداية آب املاضي ،أن السياسة
ال�خ��ارج�ي��ة ل�ل�ج�م�ه��وري��ة اإلس�لام �ي��ة «ه��ي
سياسة الوسطية واالعتدال ،ال استسالم
أو ان�ف�ع��ال» ،م�ش��ددًا على «إل�غ��اء ال�ص��ورة
السلبية ال�ت��ي ق��دم�ه��ا األع� ��داء ع��ن ال�ث��ورة
اإلسالمية».
ب � � � ��دوره ،ق � ��ال رئ� �ی ��س م �ج �م��ع ت�ش�خ�ی��ص

مصلحة النظام أكبر هاشمي رفسنجاني،
على هامش مشاركته في إحياء املناسبة،
إن «امل�ش��ارك��ة امللیونیة للشعب اإلی��ران��ي
ف��ي م �س �ی��رات  22ب�ه�م��ن (ذك � ��رى ان�ت�ص��ار
ّ
الثورة التي توافق 11شباط) تشكل سندًا
ق��وی��ًا ج � �دًا ل �ف��ری��ق امل �ف��اوض�ی�ن ال �ن��ووی�ین
اإلیرانینی» ،موضحًا أن الفریق املفاوض

والجنوبيون يرفضون التقسيم
الحوثيون
ّ
ّ
االت� � �ح � ��ادي ،س �ي �ك��ون ل �ل �ح��وث �ي�ين وج ��ود
ك�ب�ي��ر ف��ي إق�ل�ي��م آزال ال ��ذي ي�ض��م صنعاء
وص �ع��دة (معقلهم) وع �م��ران وذم� ��ار .ول��ن
يحظى الحوثيون بموجب ه��ذا التقسيم
بمنفذ على البحر من خالل محافظة حجة
ُ
لحقت بإقليم تهامة ،كما لن يحظوا
التي أ ِ
بتأثير ع�ل��ى ُم�ن��اط��ق ال�ن�ف��ط ف��ي محافظة
لحقت بإقليم سبأ.
الجوف التي أ ِ
ب� � ��دوره ،ق ��ال ال �ق �ي��ادي ال �ج �ن��وب��ي ،رئ�ي��س

مؤتمر شعب الجنوب ،محمد علي أحمد،
الذي شارك في الحوار ثم انسحب منه ،إن
«م��وق�ف�ن��ا واض ��ح م�ن��ذ انسحابنا م��ن ه��ذا
املؤتمر ،وهو رفض هذه املخرجات لكونها
ال ت�ل�ب��ي ط �م��وح��ات ش�ع�ب�ن��ا ف��ي ال�ج�ن��وب
وحقه في تقرير املصير واستعادة الدولة
ال �ج �ن��وب �ي��ة ك��ام �ل��ة ال � �س � �ي� ��ادة» .وأض � ��اف
«سنعمل مع شعبنا على إع��داد برنامج،
ّ
سنعبر ع��ن رفضنا لهذه
وب�ط��رق سلمية

النتائج وملحاولة تنفيذها على األرض،
لكونها ّ
تلبي رغ�ب��ات املتنفذين وناهبي
ال �ث��روة م�ن��ذ  ،»1994وه��و ت��اري��خ ال�ح��رب
األه� �ل� �ي ��ة ف� ��ي ال� �ي� �م ��ن ،ال� �ت ��ي ق � ��ام خ�لال �ه��ا
ال� �ش� �م ��ال� �ي ��ون ب �ق �م ��ع م � �ح ��اول ��ة ج �ن��وب �ي��ة
الس �ت �ع��ادة دول �ت �ه��م ال �ت��ي ك��ان��ت مستقلة
ح�ت��ى دخ��ول�ه��ا ف��ي وح��دة م��ع ال�ش�م��ال في
ُ
 .1990وأشار أحمد الى أن لقاءات ستعقد
خالل األيام املقبلة ستضم فصائل الحراك
الجنوبي «التخاذ موقف موحد من هذه
املخرجات التي تشرعن مواصلة االحتالل
الشمالي للجنوب».
ك��ذل��ك رف ��ض ال �ح��زب االش �ت��راك��ي اليمني
املشارك في الحكومة هذا التقسيم ،معتبرًا
أن ص�ي�غ��ة ال��دول��ة ف��ي ش�ك�ل�ه��ا ال �ج��دي��د ال
ً
ّ
تقدم حال جوهريًا للقضية الجنوبية.
وأك � ��د م �ص ��در رف �ي ��ع ف ��ي األم ��ان ��ة ال �ع��ام��ة
ل �ل �ح ��زب االش � �ت� ��راك� ��ي (ي � �س � ��ار) اع� �ت ��راض
ال�ح��زب على ال�ق��رار ال�ص��ادر أول م��ن أمس
ع��ن ل�ج�ن��ة األق��ال �ي��م ،امل�ت�م�ث��ل ف��ي اع�ت�م��اد
صيغة األقاليم الستة للدولة االتحادية.
في ه��ذا الوقت ،شهدت العاصمة صنعاء

أم��س ع��دة ت�ج�م�ع��ات ل�لاح�ت�ف��ال ب��ال��ذك��رى
الثالثة النطالق االنتفاضة ضد الرئيس
السابق علي عبدالله صالح.
وف� ��ي ه� ��ذه امل �ن��اس �ب��ة ،ت �ظ��اه��ر اآلالف من
أن� �ص ��ار ال �ح��وث �ي�ين ف ��ي ش � ��ارع ال��زب �ي��ري،
للمطالبة بإسقاط حكومة الوفاق الوطني
محمد سالم باسندوة.
التي يرأسها
ّ
م��ن ج�ه��ة ث��ان�ي��ة ،وق �ع��ت ج�م��اع��ة ال�ح��وث��ي
ُ
ورجال قبائل في مديرية «ظليمة حبور»،
ال�ت��اب�ع��ة ملحافظة ع �م��ران (ش �م��ال) ،ات�ف��اق
س�لام بني الطرفني برعاية مدير املديرية
ع �ل��ي ن ��اص ��ر ال� �س ��وط ��ي ،وي �ق �ض��ي ب �ع��دم
االع �ت ��داء ع�ل��ى أي م �ن��زل وع ��دم التمترس
بالسالح من قبل الطرفني ،وإعطاء األمان
للجميع ،بحسب مصدر قبلي.
إل��ى ذل��ك ،أعلن امل��وق��ع اإللكتروني ل��وزارة
ً
ّ
الدفاع اليمنية ،نقال عن مصادر مطلعة،
ّ
أن السلطات اليمنية سلمت ال��ري��اض 29
ع �ن �ص �رًا ي �ح �م �ل��ون ال�ج�ن�س�ي��ة ال �س �ع��ودي��ة
من تنظيم القاعدة مطلوب إلقاء القبض
عليهم في بلدهم.
(أ ف ب ،رويترز)

