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طهران :سنهتف ضد أميركا ونفاوضها في آن واحد
رأت أنها غير ملزمة بالرد على كل اسئلة «وكالة الطاقة»
فيما تتسارع خطوات
التفاهم اإليراني الغربي
حول حل األزمة النووية بني
طهران ومجموعة «،»1+5
أكد خطيب جمعة طهران
املؤقت أمس أن أميركا ال
تفهم غير لغة املقاومة،
ً
قائال« :سنطلق شعار املوت
ألميركا ونتفاوض في نفس
الوقت»
أك ��دت ط �ه��ران أم��س أن�ه��ا ليست ملزمة،
وفقًا التفاقیة إج ��راءات األم��ان الخاصة
بالوكالة الدولية للطاقة ال��ذري��ة ،بالرد
علی كافة أسئلة الوكالة ،في وقت شددت
ف �ي��ه ع �ل��ى ع �م��ق ال �ع�لاق��ة ال �ت��ي تجمعها
ببكني.
ورأى مساعد وزي��ر الخارجیة اإلیرانیة
عضو الفریق ال�ن��ووي امل�ف��اوض عباس
ع��راق�ج��ي« ،ح�ق��وق الشعب اإلي��ران��ي هي
الخطوط الحمراء للمفاوضني النووين
االيرانيني» ،مشددًا على عدم التنازل عن
ه��ذه ال�ح�ق��وق مطلقًا .وق ��ال ،ف��ي مقابلة
خاصة مع القناة الثانية مع التلفزيون
االي� � ��ران� � ��ي ،ال �ت �خ �ص �ي��ب «خ � ��ط اح� �م ��ر»،
ولكنه اوضح بانه يمكن التفاوض حول
حجمه ونسبته .مؤكدًا في نفس الوقت
رفض طهران األكيد لنقل الوقود النووي
املخصب ال��ى ال�خ��ارج .وأوض��ح أن «هذا
ال��وق��ود ه��و م�ل��ك للشعب االي ��ران ��ي وان
م �ك��اس��ب ال �ع �ل �م��اء اإلي ��ران� �ي�ي�ن ه ��ي ملك
لشعب هذا البلد».
وق��ال عراقجي« :ان طرح بعض االسئلة
م��ن قبل ال��وك��ال��ة ال��دول�ي��ة للطاقة الذرية
ي �ت �ج��اوز ال� �ت ��زام ��ات ات �ف��اق �ي��ة اج� � ��راءات
االم ��ان .وف�ق��ا ل�ه��ذه االت�ف��اق�ي��ة فاننا غير
ملزمني باالجابة على كافة االسئلة ،اال
اننا من منطلق اعتقادنا بسلمية ملفنا
النووي ن��رد على االسئلة من اج��ل ازال��ة
قلق وغموض الوكالة».
واض � ��اف« :ل �ق��د ال�ت��زم�ن��ا ب��االج��اب��ة على
 6اس �ئ �ل��ة رئ �ي �س �ي��ة ط��رح �ت �ه��ا ال��وك��ال��ة
وب �ع��د ال� ��رد ع�ل�ي�ه��ا أب� ��دت ال��وك��ال��ة ان�ه��ا
تلقت االج��اب��ة املنشودة وان��ه قد تم حل
املوضوع».
وف ��ي ال �ع��اص �م��ة ال�ص�ي�ن�ي��ة ب �ك�ي�ن ،أع�ل��ن
رئ � �ی� ��س م� �ج� �ل ��س ال � � �ش� � ��وری اإلس�ل��ام� ��ي
(ال � � �ب� � ��رمل� � ��ان) ع � �ل ��ي الری� � �ج � ��ان � ��ي ،أم � ��س،
ل ��دی ل�ق��ائ��ه رئ �ی��س امل�ج�ل��س امل�ح�ل��ي في
م�ح��اف�ظ��ة ش��ا آن �ش��ي ،ج��ای��وج�ن��غ ی��ون��غ،
ان العالقات االیرانیة الصینیة هي في
أع �ل��ی م�س�ت��وی��ات�ه��ا .ووص ��ف الری�ج��ان��ي
مباحثاته مع املسؤولنی الصیننی بانها
کانت جیدة وبناءة.

وف� ��ي ط � �ه ��ران ،ت� �ط � ّ�رق خ �ط �ي��ب ال�ج�م�ع��ة
امل� ��ؤق� ��ت ال � ��ى ذك� � ��رى س �ي �ط��رة «ال� �ط�ل�اب
ال �س��ائ��رون ع�ل��ى ن�ه��ج االم� ��ام» الخميني
ع� �ل ��ى وك � � ��ر ال� �ت� �ج� �س ��س األم � �ي� ��رك� ��ي ف��ي
4تشرين الثاني  ،1979حيث اطلق على
هذه العملية «الثورة الثانية».
واعتبر خاتمي أن «بث الفرقة هي إحدى
ً
صفات فراعنة ال��وق��ت ال�ح��اض��ر» ،قائال:
«من هم الذين ّ
يحرضون التكفيريني على
ُ َ
قتل املسلمني ،ففي كل يوم يقتل األبرياء
في العراق وسوريا وباكستان ،وجميع
ال�ق��رائ��ن ت��دل على أن أميركا وحلفاءها
مثل السعودية ّ
تمول هؤالء التكفيريني
لتعميق الشرخ بني املسلمني».
وفي تلميح الى ما أعلن االسبوع املاضي
ع��ن ازال� ��ة ش �ع��ارات م�ن��اه�ض��ة ل�ل��والي��ات
امل � �ت � �ح� ��دة ف � ��ي ط� � �ه � ��ران ب� �ع ��د االن� �ف� �ت ��اح
االي��ران��ي على واشنطن ،أوض��ح خاتمي
أن «أميركا اثبتت من خالل التجربة انها
ال ت�ق��دم أي ام�ت�ي��از ف��ي امل �ف��اوض��ات ال��ى
ال �ط��رف اآلخ ��ر ،ف�ه��ي تفهم ل�غ��ة امل�ق��اوم��ة
ف�ق��ط ،ف�ع�ن��دم��ا ت�ق��ول م �س��ؤول السياسة
ال�خ��ارج�ي��ة ل�لات�ح��اد االوروب� ��ي (كاثرين
اش �ت��ون) ن �م��ارس ال�ض�غ��وط ون�ت�ف��اوض

ف��ي وق��ت م�ت��زام��ن للمضي ق��دم��ًا ،فنحن
أي� �ض ��ًا ن� �ق ��ول ل �ه��م ن �ط �ل��ق ش� �ع ��ار امل ��وت
ألميركا تزامنًا مع التفاوض».
ف��ي ال �س �ي��اق ،أش� ��ار ن��ائ��ب ال �ق��ائ��د ال �ع��ام
لقوات «تعبئة املستضعفنی» في اي��ران،
العمید علي فضلي ،الی اجراء «مناورات
ً
محرم  ،»2قائال« :إن اجراء هذه املناورات
تستعرض قدرات األمة االسالمیة وذلك
ع�ل��ی اع �ت��اب ال��ذك��ری ال�س�ن��وی��ة لسیطرة
وك��ر التجسس (ال�س�ف��ارة األميركیة في
طهران) باعتباره أكبر حدث في التاریخ
املعاصر».
واع� �ت� �ب ��ر إج � � ��راء «م � � �ن� � ��اورات م� �ح ��رم »2
ف� ��ي م �ن �ط �ق��ة أص � �ف � �ه� ��ان ،ب ��أن� �ه ��ا ت�ش�ك��ل
اس �ت �م��رارًا لسلسلة م �ن��اورات «ال ��ی بیت
املقدس» ،وتنفیذًا ألوام��ر املرشد األعلى
للجمهورية االس�لام �ی��ة ع�ل��ي خامنئي،
لتعزیز القدرات الدفاعیة لقوات التعبئة.
وأك� � � ��د م � �ش ��ارك ��ة  38ال� � ��ف ت� �ع� �ب ��وي م��ن
م� �ح ��اف� �ظ ��ات اص � �ف � �ه� ��ان وج� �ه ��ارم� �ح ��ال
وب � �خ � �ت � �ی� ��اري واردب� � � �ی � � ��ل وأذرب� � �ی� � �ج � ��ان
الشرقیة وكهكیلویه وبویر احمد ،الفتًا
الی اجراء  32مناورة خالل العام املاضي
في مختلف املحافظات اإلیرانیة.

ف � ��ي امل � �ق � ��اب � ��ل ،ال� �ت� �ق ��ى ن� ��ائ� ��ب ال ��رئ� �ي ��س
األميركي جو بايدن ،وفدًا رفيع املستوى
الى كابيتول هيل (مقر الكونغرس) في
م�س�ع��ى ت �ق��وم ب ��ه ادارة ال��رئ �ي��س ب ��اراك
أوب� ��ام� ��ا إلث � �ن ��اء امل� �ش ��رع�ي�ن األم �ي��رك �ي�ي�ن
ع��ن ف ��رض ع �ق��وب��ات ج��دي��دة ع�ل��ى إي ��ران
واعطاء فرصة للمحادثات الدبلوماسية
ال �ح �س��اس��ة ال �ج��اري��ة ب �ش��أن ب��رن��ام�ج�ه��ا
ال� �ن ��ووي .وي� ��رى ال��رئ �ي��س األم �ي��رك��ي أن
ه�ن��اك ف��رص��ة للتوصل ال��ى ات�ف��اق دول��ي
ي�م�ن��ع اي � ��ران م��ن ت �ط��وي��ر س�ل�اح ن ��ووي،
وه��و يشعر بالقلق من ان ي��ؤدي ضغط

نقاش داخل الكونغرس
حول جدوى فرض
عقوبات جديدة

ظريف يلتقي نظيره الفرنسي االسبوع املقبل في باريس (أ ف ب)

الكونغرس إلى فرض مزيد من العقوبات
على طهران الى تعقيد املفاوضات.
والتقى كل من بايدن ووزي��ر الخارجية
األم�ي��رك��ي ج��ون ك �ي��ري ،ووزي ��ر ال�خ��زان��ة
ج��اك ل��و ،في اجتماع مغلق مع الزعماء
ال��دي �م��وق��راط �ي�ي�ن ف ��ي م �ج �ل��س ال �ش �ي��وخ
واألعضاء الجمهوريني والديموقراطيني
ف ��ي ال �ل �ج �ن��ة امل �ص��رف �ي��ة الح��اط �ت �ه��م بما
توصلت اليه املحادثات مع ايران.
وم � ��ن امل� �ق ��رر إج � � ��راء ج ��ول ��ة ج ��دي ��دة م��ن
امل �ح ��ادث ��ات ب�ي�ن ال �ق ��وى ال �ع��امل �ي��ة ال�س��ت
وايران في جنيف االسبوع املقبل.
وأف� � ��اد م� �س ��ؤول ف ��ي م �ك �ت��ب ب ��اي ��دن ب��أن
ال��رس��ال��ة ال �ت��ي ن�ق�ل�ت�ه��ا اإلدارة م�ف��اده��ا
ب��أن��ه ق��د ي �ج��يء وق ��ت ت �ك��ون ف�ي��ه ح��اج��ة
لفرض مزيد م��ن العقوبات ،لكن الوقت
ال��راه��ن ل�ي��س ب��ال��وق��ت امل�ن��اس��ب لتحرك
الكونغرس.
ل� �ك ��ن م �ه �م��ة اق � �ن� ��اع ال� �ك ��ون� �غ ��رس ب �ه��ذه
ال � ��رس � ��ال � ��ة ل� �ي� �س ��ت س � �ه � �ل� ��ة ،ف��امل �ج �ل��س
التشريعي يميل الى اتخاذ موقف أكثر
تشددًا من إدارة أوباما إزاء اي��رانُ .وقال
َ
عدد من املشرعني بعد االجتماع املغلق
إن�ه��م ل��م يقتنعوا ب ��رأي امل�س��ؤول�ين وان
ه �ن��اك ح��اج��ة ل �ف��رض ع �ق��وب��ات ج��دي��دة
الثناء طهران عن طموحاتها النووية.
وق��ال رئ�ي��س لجنة ال�ع�لاق��ات الخارجية
ف� ��ي م �ج �ل��س ال� �ش� �ي ��وخ ،ع �ض ��و ال �ل �ج �ن��ة
املصرفية للصحافيني ،روبرت منينديز:
«ل �س��ت م�س�ت�ع�دًا ل�ل�ال �ت��زام» ب ��أي تأخير
جديد.
وق��ال السناتور الجمهوري م��ارك كيرك،
امل�ع��ارض بشدة لتأجيل العقوبات ،إنه
اذا أخ ��رت اللجنة امل�ص��رف�ي��ة التصويت
ع �ل��ى ف� ��رض م��زي��د م ��ن ال �ع �ق��وب��ات على
اي��ران سيعمل على ض��م ق��رار العقوبات
اإلض ��اف� �ي ��ة ال � ��ى م � �ش� ��روع ق� � ��رار م�ت�ع�ل��ق
بالدفاع سيعرض على مجلس الشيوخ
في نوفمبر تشرين الثاني.
وق��ال آخ��رون إنهم أكثر انفتاحًا لدعوة
التأجيل.
وق� � � ��ال ال � �س � �ن ��ات ��ور ال � �ج � �م � �ه ��وري م��اي��ك
ج� ��وه ��ان� ��ز «أع� � �ط � ��ي اع � �ت � �ب� ��ارًا ألن ه ��ذه
املفاوضات قد تثمر ولذلك سنرى» .لكنه
اضاف ان اي تأخير لن يكون طويال.
واش� � ��ار ال �س �ن��ات��ور ال��دي �م��وق��راط��ي تيم
جونسون ،رئيس اللجنة املصرفية التي
ت��درس العقوبات ،إل��ى أن��ه ل��م يقرر بعد
م ��ا اذا ك ��ان س �ي��رج��يء ال �ت �ص��وي��ت على
العقوبات الجديدة مرة أخرى.
وك � � ��ان م� ��ن امل � �ق� ��رر أن ت � �ص� � ّ�وت ال �ل �ج �ن��ة
املصرفية على العقوبات الجديدة على
إي � ��ران ف��ي أي� �ل ��ول ،ل�ك�ن�ه��ا ام�ت�ن�ع��ت بعد
ان ط �ل��ب أوب ��ام ��ا م�ه�ل��ة ل ��دى اس�ت�ئ�ن��اف
املحادثات مع طهران.
واس �ت��ؤن �ف��ت امل �ح ��ادث ��ات ال��دول �ي��ة ح��ول
برنامج إيران النووي بعد تولي الرئيس
اإليراني املعتدل حسن روحاني ،السلطة
في آب.
(رويترز ،إرنا ،فارس ،مهر)

تقرير

غول يوجه دعوة الى روحاني لزيارة تركيا
ّ
وج��ه الرئيس التركي عبدالله غ��ول ،خالل
اس �ت �ق �ب��ال��ه وزي � � ��ر ال� �خ ��ارج� �ي ��ة االي ��ران� �ي ��ة
محمد ج��واد ظريف ،أم��س في اسطنبول،
دع��وة رسمية الى الرئيس اإليراني حسن
روحاني ،للقيام بزيارة الى تركيا.
وأفادت وكالة «مهر» اإليرانية لألنباء ،بأن
ظريف شارك في مؤتمر «باغواش» للعلوم
والقضايا الدولية ،بعنوان« :الحوار ونزع
ال �س�ل�اح واألم � ��ن اإلق �ل �ي �م��ي وال ��دول ��ي» في
اسطنبول ،والتقى على هامش هذا املؤتمر
م� ��ع ال ��رئ� �ي ��س ال � �ت� ��رك� ��ي .ووص � � ��ف ظ��ري��ف
العالقات بني إي��ران وتركيا بأنها راسخة
وودي ��ة وأخ��وي��ة ،م��ؤك �دًا امل�ت��اب�ع��ة ال�ج��دي��ة

لألهداف املشتركة للبلدين.
وشرح وزير الخارجية االيرانية األوضاع
ف��ي امل�ن�ط�ق��ة وب �ع��ض ال �ه��واج��س وح ��االت
انعدام األمن ،مؤكدًا ضرورة االستفادة من
امكانات دول املنطقة للمساعدة على حل
املشاكل واألزمات الراهنة.
من جانبه ،أع��رب الرئيس التركي في هذا
اللقاء عن ارتياح بالده إلجراء االنتخابات
الرئاسية ف��ي اي ��ران ب�ن�ج��اح .ووج��ه دع��وة
الى الرئيس روحاني للقيام بزيارة رسمية
الى تركيا.
وش��دد غ��ول على ض ��رورة توظيف جميع
االم � �ك � ��ان � ��ات امل � �ت ��اح ��ة ل �ت �ط ��وي ��ر وت �ن �م �ي��ة

العالقات بني البلدين .كما اكد على اهمية
سعي البلدين لتحقيق األهداف السياسية
املشاركة وخاصة في املنطقة.
ك��ذل��ك ،ال �ت �ق��ی وزی� ��ر ال �خ��ارج �ی��ة االي��ران��ي
نظيره ال�ت��رك��ي ،أح�م��د داوود أوغ�ل��و .قبل
ب � ��دء م��ؤت �م��ر «ب � ��اغ � ��واش» ل� �ن ��زع ال �س�ل�اح
واألمن الدولي .وبحث الوزیران العالقات
الثنائیة والقضایا اإلقلیمیة والدولیة.
ول��دی وصوله ال��ی اسطنبول ،ق��ال ظریف
ف��ي ت�ص��ری��ح ادل ��ی ب��ه ل��وك��ال��ة «إرن � ��ا» ،إن
ایران وتركیا بلدان مؤثران في املنطقة.
إل��ى ذل��ك ،يلتقي ظريف نظيره الفرنسي،
ل� � � ��وران ف ��اب � �ي ��وس ،األس � �ب � ��وع امل �ق �ب ��ل ف��ي

العاصمة الفرنسية باريس ،حسبما أعلن
املتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية
ف�ي�ل�ي��ب الل� �ي ��و .وق � ��ال الل �ي��و ف ��ي ت�ص��ري��ح
ص� �ح ��اف ��ي« :م � ��ن امل � �ق ��رر أن ي �ل �ت �ق��ي وزي ��ر
ال�خ��ارج�ي��ة االي ��ران ��ي ي ��وم ال �ث�لاث��اء املقبل
ل� ��وران ف��اب �ي��وس ،ف��ي ب��اري��س» ،الف �ت��ًا ال��ى
أن زي ��ارة ظ��ري��ف ت��أت��ي ف��ي اط��ار املشاركة
في مؤتمر منظمة األم��م املتحدة للتربية
والعلوم والثقافة (يونسكو).
وم � ��ن امل � �ق ��رر ان ي� � ��زور وزي� � ��ر ال �خ��ارج �ي��ة
االيراني جنيف بعد مشاركته في مؤتمر
اليونسكو وذلك للمشاركة في املفاوضات
امل �ق �ب �ل��ة ب�ي�ن اي � ��ران وم �ج �م��وع��ة دول 1+5

والتي تعقد يومي  7و  8تشرين الثاني.
وتعتبر زيارة ظريف الى فرنسا أول زياره
لوزير خارجية إيراني الى البلد األوروبي
خالل األعوام األخيرة.
وك ��ان ال��رئ �ي��س االي ��ران ��ي ح�س��ن روح��ان��ي
ق� ��د ال �ت �ق ��ى ن �ظ �ي ��ره ال �ف ��رن �س ��ي ف ��ران �س ��وا
ه � � ��والن � � ��د ،ع � �ل� ��ى ه � ��ام � ��ش االج � �ت � �م� ��اع� ��ات
السنوية للجمعية العامة لالمم املتحدة
ف��ي ن�ي��وي��ورك .وأج ��رى ظ��ري��ف أي�ض��ًا ً
لقاء
ثنائيًا م��ع نظيره الفرنسي على هامش
ه��ذه االج�ت�م��اع��ات ف��ي ن�ه��اي��ة ش�ه��ر أي�ل��ول
املاضي.
(مهر)

