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إيران

روحاني :دعم المرشد هو أعظم
مصدر لنجاح الفريق النووي
في الوقت الذي
تسعى فيه إيران إلى إتمام
اإلجراءات االقتصادية
والمصرفية التي تتناسب
مع رفع العقوبات عنها
وإعادة األموال المجمدة،
يسعى القادة الغربيون
إلى التمهيد للدخول إلى
السوق اإليرانية
ي ـتــزاحــم قـ ــادة الـ ــدول ال ـغــرب ـيــة على
اإلعـ ـ ــان ع ــن ن ـيــات ـهــم زيـ ـ ــارة إي ـ ــران،
قـ ـ ــري ـ ـ ـبـ ـ ــا ،ف ـ ـي ـ ـمـ ــا تـ ـ ـ ـس ـ ـ ــارع ب ـ ــاري ـ ــس
خ ـ ـطـ ــوات ـ ـهـ ــا تـ ـ ـج ـ ــاه طـ ـ ـ ـه ـ ـ ــران ،وهـ ــو
م ــا ي ـب ــدو الفـ ـت ــا ،خ ـصــوصــا بـعــدمــا
ّ
تميزت بأكثر املــواقــف تـشــددًا أثناء
ضـ ــات ال ـ ـنـ ــوويـ ــة مـ ــع إي ـ ـ ــران.
امل ـ ـفـ ــاو ّ
وفيما هنأ الرئيس الفرنسي نظيره
اإليـ ــرانـ ــي ب ــاالتـ ـف ــاق ،أم ـ ــس ،أعـلـنــت
وزي ــرة خــارجـيــة االت ـحــاد األوروب ــي
فدريكا موغريني نيتها زيارة إيران
وال ـس ـع ــودي ــة ،األسـ ـب ــوع امل ـق ـبــل .في
هذا الوقت ،أكد الرئيس اإليراني أن
توجيهات ودعم املرشد األعلى «هي
أعظم مصدر لنجاح الفريق النووي
اإلي ـ ــران ـ ــي امل ـ ـ ـفـ ـ ــاوض ودفـ ـ ــاعـ ـ ــه عــن
حقوق الشعب اإليراني أمــام القوى
ال ـعــامل ـيــة ف ــي ط ــاول ــة املـ ـف ــاوض ــات».
وقــال لدى استقباله أعضاء الفريق
ال ـنــووي امل ـف ــاوض ،إن «املـفــاوضــات
الـ ـن ــووي ــة وم ـن ـج ــزات ـه ــا ع ـم ــل مـعـقــد
وعـظـيــم ،فــي تــاريــخ إيـ ــران» ،مشيدًا
«بــوقــوف الفريق اإليــرانــي املفاوض
أمـ ــام ال ـق ــوى ال ـعــامل ـيــة ون ـجــاحــه في
الدفاع عن حقوق الشعب اإليراني».
وفـ ــي س ـي ــاق آخ ـ ــر ،أش ـ ــار روح ــان ــي،
خ ــال املـلـتـقــى الــوط ـنــي للمنظمات
ال ـش ـع ـب ـيــة امل ـع ـن ـي ــة ب ــال ـص ـح ــة ،إل ــى
أن ال ــرس ــال ــة األولـ ـ ــى ل ــات ـف ــاق «هــي
أنهم وضعوا السالح أرضــا ،فأعقد
القضايا قابلة للحل دبلوماسيًا».
وأض ــاف أن «الــرســالــة األخ ــرى التي
حملها اتفاق فيينا هــي :ال ّ
تهددوا

ّ
أي إي ــران ــي أب ـ ـ ـدًا ،ف ــي أي وقـ ــت مــن
األوقات».
وأم ــس ،أعلنت الــرئــاســة الفرنسية،
فـ ــي ب ـ ـيـ ــان ،أن ال ــرئـ ـي ــس ف ــرانـ ـس ــوا
هوالند أجــرى محادثات مع نظيره
اإلي ـ ـ ــران ـ ـ ــي حـ ـس ــن روحـ ـ ــانـ ـ ــي ح ــول
«ش ـ ـ ــروط ت ـط ـب ـي ــق» االت ـ ـفـ ــاق ب ـشــأن
البرنامج الـنــووي لـطـهــران .وذكــرت
أن ـه ـمــا «تـ ـب ــادال ال ـت ـه ـن ـئــة بــاالت ـفــاق
الــذي أبــرم في فيينا في  14تموز»،
و«اتفقا على تعزيز التعاون الثنائي
في هذه األجواء الجديدة» .وأضافت
أن هــوالنــد «تمنى أن تساهم ايــران
بشكل إيجابي فــي تسوية األزمــات
فــي ال ـشــرق األوس ـ ــط» .وأك ــد الـبـيــان
أن زيــارة وزيــر الخارجية الفرنسي
ل ـ ـ ــوران ف ــاب ـي ــوس إلي ـ ـ ــران ت ــأت ــي فــي
إطار تعزيز العالقات.
كــذلــك ،أف ــاد ب ـيــان ص ــادر عــن مكتب
وزي ــرة خــارجـيــة االت ـحــاد األوروب ــي
ف ــدري ـك ــا مــوغــري ـنــي بــأن ـهــا س ـتــزور
ال ـ ـس ـ ـعـ ــوديـ ــة االث ـ ـ ـنـ ـ ــن ،ث ـ ــم طـ ـه ــران
الـ ـث ــاث ــاء ،إلجـ ـ ــراء م ـح ــادث ــات حــول
ع ـ ـ ــاق ـ ـ ــات ال ـ ـب ـ ـلـ ــديـ ــن م ـ ـ ــع االت ـ ـح ـ ــاد
األوروبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي وامل ـ ـ ـسـ ـ ــائـ ـ ــل ال ـ ــدولـ ـ ـي ـ ــة
ومتابعة تنفيذ االتفاق.
ّ
ومــع ترقب رفــع العقوبات والسعي
الغربي إلى دخول السوق اإليرانية،
أع ـل ــن ن ــائ ــب وزيـ ــر املــال ـيــة اإلي ــران ــي
محمد خزاعي ،أمس ،أن إيران ّ
أتمت
م ـ ـفـ ــاوضـ ــات مـ ــع بـ ـع ــض الـ ـش ــرك ــات
األوروبية الراغبة في االستثمار في
مشروعات في البالد .وقال خزاعي،
خ ــال مــؤتـمــر لـتـعــزيــز ال ـت ـجــارة بني
االت ـحــاد األوروبـ ــي وإيـ ــران« :نشهد
حاليًا عودة املستثمرين األوروبيني
إلى البالد ،وبعض هذه املفاوضات
اكتملت بالفعل ومنحنا الشركات
تـ ــراخ ـ ـيـ ــص االس ـ ـت ـ ـث ـ ـمـ ــار األجـ ـنـ ـب ــي
والـضـمــانــات الــازمــة» .وأض ــاف أنه
«حـتــى خــال األسـبــوعــن األخـيــريــن
واف ـق ـن ــا ع ـلــى م ـش ــروع ــات ل ـشــركــات
أوروبية بأكثر من ملياري دوالر في
إيران» .ولم يكشف عن أسماء ّ
أي من
الشركات ،ولم يذكر تفاصيل أخرى
عن الصفقات.
م ــن ج ـه ـتــه ،ص ـ ـ ّـرح وزي ـ ــر الـصـنــاعــة

واملناجم والتجارة اإليــرانــي محمد
رضـ ــا ن ـع ـمــت زادة ،خـ ــال املــؤت ـمــر،
بــأن إي ــران مستعدة لالنضمام إلى
مـنـظـمــة ال ـت ـج ــارة ال ـعــامل ـيــة وإجـ ــراء
م ـف ــاوض ــات م ــع االتـ ـح ــاد األوروب ـ ــي
وآسيا الوسطى ،بشأن عقد اتفاقات
تـجــارة تفضيلية .وق ــال« :بــاألحــرى
نتطلع إلــى التجارة املتبادلة وإلــى
ال ـت ـع ــاون ف ــي ال ـت ـطــويــر والـتـصـمـيــم
والهندسة».
فــي الـسـيــاق ذات ــه ،أعـلــن نــائــب وزيــر
النفط اإليــرانــي لـلـشــؤون التجارية
والدولية أمير حسني زماني نيا أن
إي ــران ت ـهــدف إل ــى ب ــدء الـعـمــل بعقد
بـتــرولــي جــديــد ،خ ــال شـهــريــن إلــى
ثالثة شهور ،وذلك في إطار مساعي

البالد لتعزيز إنتاجها النفطي بعد
رفع العقوبات.
وقــال زماني نيا للصحافيني ،على
هــامــش مؤتمر فــي فيينا ،إن العقد
املقترح أكثر تحررًا من نظام عقود

نائب محافظ البنك المركزي:
إيران ستستخدم األموال المفرج
عنها في تمويل استثمارات
«إعادة الشراء» القديمة.
ب ـ ــدوره ،أع ـلــن نــائــب مـحــافــظ الـبـنــك
امل ــرك ــزي اإلي ــران ــي أك ـب ــر كـمـيـجــانــي
أن بــاده ستستخدم األمــوال املفرج

روحاني قال إن االتفاق حمل رسالة هي :ال تهددوا أي إيراني أبدًا (أ ف ب)

عنها ،بموجب االتفاق النووي ،في
ت ـمــويــل اس ـت ـث ـم ــارات ف ــي األس ـ ــاس،
عـ ـل ــى أن ت ـح ـت ـف ــظ بـ ـتـ ـل ــك األم ـ ـ ـ ــوال
ف ـ ــي ال ـ ـ ـخـ ـ ــارج السـ ـتـ ـخ ــدامـ ـه ــا وق ــت
الضرورة.
وق ــال كـمـيـجــانــي ،خ ــال مــؤتـمــر في
فيينا ،إن «السلطات اإليرانية تركت
لـلـبـنــك امل ــرك ــزي الـ ـق ــرار بـخـصــوص
كـيـفـيــة االح ـت ـف ــاظ ب ــاألم ــوال امل ـفــرج
عنها وإدارتها» .وأوضح كميجاني
أن «األمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوال املـ ـ ـ ـج ـ ـ ـ ّـم ـ ـ ــدة س ـي ـت ــم
استثمارها في مـجــاالت ،من بينها
البتروكيماويات والـغــاز الطبيعي
والتعدين والطرق والبناء».
كـ ــذلـ ــك ،فـ ـق ــد ات ـ ـخـ ــذت ال ـح ـك ــوم ـت ــان
اإليــران ـيــة واألملــان ـيــة ق ــرارًا بتشكيل
لـجـنــة مـصــرفـيــة مـشـتــركــة بـيـنـهـمــا.
وب ـح ـس ــب م ــا أوردت ـ ـ ــه وك ــال ــة أن ـب ــاء
«م ـهــر» ،فقد أعـلــن محافظ املصرف
املــركــزي اإلي ــران ــي ،ول ــي الـلــه سيف،
أن م ـســؤولــن إي ــران ـي ــن سـيـعـقــدون
مـ ــع نـ ـظ ــرائـ ـه ــم األملـ ـ ـ ـ ــان ،فـ ــي أيـ ـل ــول
املقبل ،أول اجتماع للجنة املصرفية
املشتركة .وأوضــح سيف أن اللجنة
ّ
ُ
ســت ـش ـكــل م ــن أجـ ــل حـ ــل أي مـشـكـلــة
تـ ـ ــواجـ ـ ــه الـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــاون امل ـ ـصـ ــرفـ ــي بــن
الـبـلــديــن ،مضيفًا« :قــد ت ــؤدي عــودة
املـ ـ ـص ـ ــارف اإليـ ــران ـ ـيـ ــة إلـ ـ ــى الـ ـس ــوق
األملـ ـ ــان ـ ـ ـيـ ـ ــة إل ـ ـ ـ ــى ب ـ ـعـ ــض امل ـ ـشـ ــاكـ ــل،
ّ
وسـتـقــوم الـلـجـنــة املـشـتــركــة بحلها
بـشـكــل س ــري ــع» .وي ــأت ــي إع ــان ولــي
الله سيف بعد زيارة وزير االقتصاد
األملــانــي ،سيغمار غابرييل ،إليــران
بعد توقيع االتفاق.
إلى ذلك ،أعلن رئيس منظمة الطاقة
الذرية اإليرانية علي أكبر صالحي
عن برنامج إنشاء مستشفى نووي
ش ــام ــل .وق ـ ــال إن «ه ـ ــذا املـسـتـشـفــى
يـثـبــت أن الـتـقـنـيــة ال ـن ــووي ــة ليست
مقتصرة على مفاعل آراك وأجهزة
الطرد املركزي فقط» .وأكد صالحي
أن «م ـن ـجــزات امل ـف ــاوض ــات الـنــوويــة
هي ثمرة إرشــادات املرشد األعلى»،
مــوض ـحــا أن «ه ـ ــذه ال ـق ـض ـيــة مـهـمــة
جـ ـ ـدًا ،ألن ـن ــا مل ـس ـنــا ت ـلــك اإلرش ـ ـ ــادات
خالل الفترة املاضية».
(األخبار ،رويتزر ،أ ف ب)

السناتور كوركر لكيري :الكونغرس أصبح منبوذًا
في الوقت الذي يتنقل فيه وزير الدفاع األميركي
آشتون كارتر بني إسرائيل والعواصم العربية،
مـ ــن أجـ ـ ــل «ط ـ ـمـ ــأنـ ــة» حـ ـلـ ـف ــاء واشـ ـنـ ـط ــن ت ـج ــاه
االت ـف ــاق ال ـن ــووي بــن إيـ ــران والـ ــدول ال ـســت ،كــان
وزي ــر الـخــارجـيــة ج ــون كـيــري يـجــول فــي أروق ــة
الكونغرس للمساهمة في تسويق االتفاق .خالل
جلسة االستماع أمــام لجنة الـشــؤون الخارجية
في مجلس الشيوخ ،أمس ،دافع كيري «بضراوة»
عن االتـفــاق ،وفــق ما أفــادت شبكة «ســي ان ان»،
وأب ـلــغ أعـضــاء مجلس الـشـيــوخ أن ــه «لـيــس هناك
بدائل خيالية أو خرافية ،إذا ما رفضت الواليات
املـتـحــدة الـصـفـقــة» ،األم ــر ال ــذي ّ
رد عليه رئيس
ً
اللجنة السناتور بوب كوركر قائال« :أعتقد أنك
تعرضت لــاب ـتــزاز» ،فــي إش ــارة إلــى اإليــرانـيــن،
مـضـيـفــا« :ف ــي عملية الـسـلــب حـ ّـولـتــم إي ــران من
كونها منبوذة ،لتجعلوا الكونغرس هو املنبوذ».
وك ــرر الـجـمـهــوري جيمس ريــش هــذه األص ــداء،
مضيفًا« :مــع احـتــرامــي ،لقد تعرضتم للخداع،

والشعب األميركي سيدفع الثمن» .ورأى أن «كل
م ــن يـعـتـقــد أن ــه ات ـف ــاق ج ـيــد ،يـقــف ف ــي صـفــوف
الناس األكثر سذاجة على وجه األرض».
لـكــن وزي ــر الـخــارجـيــة األم ـيــركــي ش ــدد عـلــى أن
البدائل املتاحة لالتفاق الذي جرى التوصل إليه
«ليست كما نشاهدها فــي الدعاية التلفزيونية
بأنها مخادعة» ،فهي ليست «الصفقة األفضل»
أو نوع من االستسالم التام من جانب إيران.
وقــال جــون كيري إن الــواليــات املتحدة ال يمكن
أن تتجاهل خروج إيران عن مسار الخطة ،والتي
تــدعــو إل ــى رقــابــة ج ــدي ــدة ،وسـيـطــرة عـلــى إنـتــاج
الـيــورانـيــوم ،مقابل رفــع العقوبات االقتصادية،
مضيفًا« :إنهم أناس لديهم بالفعل ما أرادوا ،وقد
حصلوا عليه قبل  10سنوات أو أكثر ..وهذا هو
السؤال بشأن منحهم ما يــريــدون ،لكن السؤال
اآلن هو عن كيفية منعهم».
كـيــري أش ــار ،أيـضــا ،إلــى أن االت ـفــاق ال ـنــووي مع
ً
إيــران ال يملك بديال ،وأنــه إذا لم يتم تنفيذه فإن

ذلــك يـهـ ّـدد بــأزمــة عسكرية فــي الـشــرق األوســط.
كذلك لفت إلــى أن مــن غير املمكن إزال ــة برنامج
إي ـ ــران الـ ـن ــووي بــالـسـبــل ال ـع ـس ـكــريــة« ،وه ـ ــذا ما
يستطيع تأكيده العسكريون كذلك».
وكــان وزيــر الخارجية األمـيــركــي قــد حــرص مع
وزير الطاقة إرنست مونيز على استباق جلسة
االسـتـمــاع ،لـيــؤكــدا للمشككني أنــه سيتم فرض
ال ـع ـق ــوب ــات مـ ـج ــددًا ع ـلــى إي ـ ـ ــران ،ف ــي حـ ــال عــدم
التزامها باالتفاقية النووية .وفي مقال نشر في
صحيفة «واشنطن بوست» ،قاال إنه إذا حاولت
إي ــران انـتـهــاك ش ــروط االت ـفــاق ،فــ«سـيـكــون لدى
املجتمع الــدولــي فسحة مــن الــوقــت لـلــرد ،قبل أن
تصنع طهران القنبلة النووية».
في هذا السياق ،أشارت مجلة «فورين بوليسي»،
أمس ،إلى أن العديد من الجمهوريني سيستمتعون
بمشاهدة الديموقراطيني وهم يمعنون التفكير
في التصويت الذي يجبرهم على االختيار ما بني
رئيسهم وجماعات الضغط املوالية إلسرائيل،

حتى إذا انتهى األمر إلى معركة خاسرة».
وه ــي إذ ذك ــرت أن «الــديـمــوقــراطـيــن يخضعون
لـضـغــوط هــائـلــة م ــن الـبـيــت األب ـي ــض وجـمــاعــات
املصالح الخاصة ،والجهات املانحة الثرية التي
تدفعهم إلى اتخاذ مواقف مختلفة» ،فقد أشارت
إل ــى أن ع ــددًا مـنـهــم «م ـمــزق بــن الـ ــوالء للرئيس
والـ ـ ــوالء لـلـكـيــانــات امل ــوال ـي ــة إلس ــرائ ـي ــل ،وم ــن ثم
ّ
يفضلون قرارًا رمزيًا للموافقة» .وفي سيناريو
آخ ــر ،قــد «ينضم الــديـمــوقــراطـيــون الـصـقــور إلى
الجمهوريني للتصويت ضــد الـقــرار ،األمــر الــذي
سيسمح لهم بالحفاظ على عالقاتهم الجيدة
مــع الحشد املــؤيــد إلســرائـيــل ،مــن دون املساس
باالتفاق النووي للرئيس» .ويوم األربعاء ،توافد
آالف املـتـظــاهــريــن إل ــى ســاحــة «تــايـمــز سكوير»
في نيويورك ،تنديدًا باالتفاق النووي ،معتبرين
أنــه يشكل خطرًا على إسرائيل واألمــن العاملي،
وطالبوا الكونغرس برفضه.
(األخبار)

