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روحاني :الغرب اعترف بعجزه إزاء برنامجنا النـ
خبراء « »1+5وإيران يجتمعون في فيينا والفروف في طهران اليوم

تتواصل االجتماعات النووية اليوم في فيينا بني الدول
الكبرى وإيران في مقر الوكالة الدولية للطاقة الذرية
الستكمال البحث في املسائل املتعلقة باتفاق جنيف بشأن
االزمة النووية بني طهران والغرب
ب� ��دأ خ� �ب ��راء م ��ن إي � � ��ران وال� � � ��دول ال �س��ت
املعنية بالتفاوض ح��ول امللف النووي
االي��ران��ي ،إض��اف��ة ال��ى ال��وك��ال��ة ال��دول�ي��ة
ل�ل�ط��اق��ة ال��ذري��ة أم ��س ف��ي ف�ي�ي�ن��ا ،بحث
تفاصيل تطبيق اتفاق جنيف املبرم في
أواخ ��ر ت�ش��ري��ن ال�ث��ان��ي ح��ول ال�ب��رن��ام��ج
ال �ن��ووي االي��ران��ي ،بينما رأى الرئیس
اإلي� ��ران� ��ي ،ح �س��ن روح� ��ان� ��ي ،أن ال �ق��وی
الكبری اعترفت بعجزها عن وقف تقدم
إیران في املجال النووي السلمي.
وف � � � ��ي غ � � �ض� � ��ون ذل � � � � ��ك ،ي � � �ج� � ��ري وزي � � ��ر
ال�خ��ارج�ي��ة ال��روس��ي س�ي��رغ��ي الف ��روف،
ف��ي العاصمة االي��ران�ي��ة ط �ه��ران ،ال�ي��وم،
مباحثات مع كبار املسؤولني االيرانيني
ح��ول املواضيع ذات االهتمام املشترك،
ال��ى جانب مستجدات املنطقة والعالم
وعلى رأسها االزمة السورية.
وق� ��ال رئ �ي��س ال �ج �م �ه��وري��ة االسل��ام �ي��ة،
خ�ل�ال ل�ق��ائ��ه م�م�ث�ل��ي م�ح��اف�ظ��ة بوشهر
ف� ��ي م �ج �ل��س ال � �ش � ��وری االس �ل��ام � ��ي ،إن
«ال �ق��وی ال �ت��ي ك��ان��ت ت�ف�ك��ر ف��ي ال�ق�ض��اء
علی قدرة إیران في التخصیب ،اعترفت
ح��ال�ی��ًا ب�ع��دم إم�ك��ان�ی��ة ال�ح��د م��ن التقدم
الصناعي ومنع التخصیب ف��ي إی��ران،
ألنهما تم توطینهما وتوسعیهما».
وف��ي فيينا ،ب��دأت ال��دول الست الكبرى
(ال ��والي ��ات امل �ت �ح��دة وروس� �ي ��ا وال �ص�ين
وف��رن�س��ا وب��ري�ط��ان�ي��ا وامل��ان �ي��ا) وإي ��ران
والوكالة الدولية للطاقة الذرية ،أمس،
اجتماعات على مستوى الخبراء لبحث
تفاصيل تطبيق اتفاق جنيف املبرم في
أواخ ��ر ت�ش��ري��ن ال�ث��ان��ي ح��ول ال�ب��رن��ام��ج
النووي االيراني املثير للجدل.
وك� ��ان ال �س �ف �ي��ر االي ��ران ��ي ل ��دى ال��وك��ال��ة
ال ��دول � �ي ��ة ،رض � ��ا ن �ج �ف��ي ،أع� �ل ��ن ف ��ي 29
تشرين الثاني امل��اض��ي أن��ه يتوقع بدء
ت �ط �ب �ي��ق االت � �ف� ��اق ال � �ن� ��ووي م ��ع ال �غ��رب
ف��ي آخ��ر ك��ان��ون االول أو مطلع ك��ان��ون
الثاني.

وي ��وم غ��د األرب �ع��اء س�ي�ن��اق��ش األط ��راف
نقطة أخرى تشملها «خارطة الطريق»
وه� ��ي زي� � ��ارة م �ن �ج��م ق��اش�ي�ن (ج� �ن ��وب)،
حسبما أع�ل��ن امل�ت�ح��دث ب��اس��م املنظمة
االي � ��ران � � �ي � ��ة ل� �ل� �ط ��اق ��ة ال � � ��ذري� � ��ة ب � �ه� ��روز
كمالواندي أول من أمس.
من جهة أخرى ،رأى نائب رئيس لجنة
األمن القومي والسياسة الخارجية في
م�ج�ل��س ال� �ش ��ورى االس�ل�ام ��ي ،م�ن�ص��ور
حقيقت بور ،أن الدول العربية ليس لها
وزن كي تطلب املشاركة في املفاوضات
النووية بني إيران ومجموعة «.»1+5
وقال حقيقت بور لوكالة «مهر» لألنباء
ح� �ي ��ال ت �ص��ري �ح��ات ب �ع��ض امل �س��ؤول�ي�ن
ف��ي ال � ��دول ال �ع��رب �ي��ة ب �ش��أن م�ش��ارك�ت�ه��م
ف� ��ي امل � �ف� ��اوض� ��ات ال� �ن ��ووي ��ة ب �ي�ن إي � ��ران
وم �ج �م��وع��ة « :1+5إن ه ��ذا االدع � ��اء في
غ �ي��ر م �ح �ل��ه .ط�ب�ع��ًا االع� �ت ��راف ب ��أن أم��ن
الدول العربية مرتبط بأمن الجمهورية
االس�ل�ام �ي��ة االي��ران �ي��ة ه��و ك�ل�ام ص��ائ��ب
وحقيقة».
م��ن ج��ان�ب��ه ،ح��ذر وزي��ر ال��دف��اع ،العميد
حسني دهقان ،دول الخليج العربية من
الوقوع في الفخ األميركي.
ورد ده �ق��ان ع �ل��ى ال �ت �ه��دي��دات امل�ب�ط�ن��ة
ل��وزي��ر ال��دف��اع األم �ي��رك��ي ت �ش��اك ه��اغ��ل،
ال�ت��ي ّادع ��ى فيها أن ال��دب�ل��وم��اس�ي��ة مع
إي��ران يجب أن تدعم بالقوة العسكرية،
ً
قائال« :إن الدبلوماسية تتكلل بالنجاح
ع �ن��دم��ا ت��رت �ك��ز ع �ل��ى أس� ��اس ال�ع�ق�لان�ي��ة
وامل �ن �ط��ق ،ال ع �ل��ى أس� ��اس ال �ل �ج��وء ال��ى
ال�ق��وة وإش�ع��ال ال�ح��روب وس�ل��ب حقوق
الشعوب».
ً
وت��اب��ع وزي��ر ال��دف��اع ق��ائ�لا «إن اع�ت��راف
وزي� ��ر ال ��دف ��اع االم �ي��رك��ي ال �ص��ري��ح ب��أن
ب�ل�اده ت�ب�ي��ع م��زي �دًا م��ن االس �ل �ح��ة ل��دول
ال�خ�ل�ي��ج ال �ف��ارس��ي ق��د أم ��اط ال �ل �ث��ام عن
أهدافهم في الترويج لظاهرة التخويف
م��ن إي� ��ران ،وي ��دل ع�ل��ى أن�ه��م ال يفكرون

وزراء خارجية الـ  1+5مع نظيرهم اإليراني في مؤتمر جينيف األخير (فابريس كوفريني ـ أ ف ب)
في أمن املنطقة ،بل يسعون الى ضمان
مصالحهم وإنقاذ اقتصادهم املتأزم».
وقال «ننصح الدول الصديقة والشقيقة
ف��ي ال�خ�ل�ي��ج ال �ف��ارس��ي ب �ت��وخ��ي ال �ح��ذر
وع��دم السقوط في فخ الحرب النفسية
للعسكريني االميركيني».
ال��ى ذل��ك ،أك��د وزي��ر ال��دف��اع اإلي��ران��ي أن

ال�ص��واري��خ البالستية وال�ب�ع�ي��دة امل��دى
امل �ن �ت �ج��ة م�ح�ل�ي��ًا ت ��م ت �ط��وي��ره��ا ب�ح�ي��ث
أصبحت عالية الدقة وقليلة الخطأ في
االصابة ،حتى بلغ مدى خطئها مترين
ف �ق��ط ،وم ��ن امل��ؤم��ل ت �ط��وي��ره��ا إلي �ص��ال
الخطأ فيها الى الصفر.
وأش � ��ار ده� �ق ��ان ف ��ي ح � ��وار م�ت�ل�ف��ز ال��ى

ت�ط��ور ال�ص�ن��اع��ات ال��دف��اع�ي��ة ف��ي ال�ب�لاد
وامل �ش��اري��ع امل �ن �ج��زة ،وق ��ال إن��ه «ي�ج��ري
ح��ال�ي��ًا ال�ع�م��ل ع�ل��ى ت��وج�ي��ه ال�ص��واري��خ
ب��أش �ع��ة ال �ل �ي��زر ،ح �ي��ث أن �ج��ز ذل ��ك على
ص� ��واري� ��خ م ��ن ط� � ��راز ت � ��او ال� �ت ��ي ي�م�ك��ن
إطالقها أيضًا من املروحيات».
وأضاف أنه «تم تطوير صناعة القذائف

تل أبيب :سفارات إيران قواعد لإلرهاب
قبل ساعات من زيارة
وزير الخارجية الروسي سيرغي
الفروف لطهران ،زار نظيره
اإلسرائيلي أفيغدور ليبرمان
موسكو ،حيث يبحث ملفات
إيران وسوريا والتسوية
بحث وزي��ر الخارجية ال��روس��ي سيرغي
الف��روف مع نظيره اإلسرائيلي أفيغدور
ل�ي�ب�ي��رم��ان ف��ي م��وس �ك��و أم ��س األوض� ��اع
امل�ت�ع�ل�ق��ة ب��ال�ش��أن�ين ال �س��وري واإلي��ران��ي
وم � �ف� ��اوض� ��ات ال� �ت� �س ��وي ��ة ال �ف �ل �س �ط �ي �ن �ي��ة
اإلس��رائ�ي�ل�ي��ة ،حسبما ذك��ر م��وق��ع «أن�ب��اء
موسكو».
في هذا الوقت ،قال الرئيس اإلسرائيلي
ش �م �ع��ون ب �ي��ري��ز إن «إس ��رائ� �ي ��ل ت�ن�ت�ظ��ر
لترى ه��ل ستترجم تصريحات الرئيس
االي ��ران ��ي ح �س��ن روح ��ان ��ي ال ��ى أف �ع��ال أم
ستبقى مجرد كالم ال رصيد له» ،مؤكدًا
أن «إي ��ران تشكل ت�ه��دي�دًا ألم��ن إسرائيل
وال � �ع� ��ال ��م ب � ّ
�رم � �ت ��ه ،ف� ��ي ال� ��وق� ��ت ال � � ��ذي ال
تتعرض فيه طهران ألي تهديد».
أم��ا وزي��ر ال��دف��اع م��وش��ي ي�ع��ال��ون فاتهم

إيران باستخدام سفاراتها لنقل «أسلحة
وقنابل» يمكن استخدامها في هجمات
ضد إسرائيل .وقال ،أثناء لقاء مع رئيس
غ��وات �ي �م��اال اوت � ��و ب �ي��ري��ز م��ول �ي �ن��ا ال ��ذي
ي��زور إس��رائ�ي��ل« ،حيثما ت��وج��د س�ف��ارات
إي ��ران �ي ��ة ف��إن �ه��ا ت �س �ت �خ��دم ك ��ذل ��ك ق��واع��د
ل�ل�اس �ت �خ �ب��ارات واالره� � � � ��اب .وي �س �ت �خ��دم
اإلي��ران �ي��ون ب��ري��ده��م ال��دب�ل��وم��اس��ي لنقل
قنابل وأسلحة».
وأض � � � � ��اف «ن � �ع � �ل� ��م أن� � � ��ه ف� � ��ي ب � � �ل� � ��دان ف��ي
أم�ي��رك��ا ال�ج�ن��وب�ي��ة ،م�ث��ل ك��وب��ا وف�ن��زوي�لا
ونيكاراغوا وبوليفيا ،يملك اإليرانيون
قواعد إرهابية في إطار سفاراتهم أو في
أوس� ��اط ال �س �ك��ان امل�ح�ل�ي�ين م��ن املسلمني
الشيعة» .وت��اب��ع يعالون «إن اإليرانيني
أقاموا هيكليات للتمكن من التحرك ضد
ي�ه��ود ،إس��رائ�ي�ل�ي�ين ،لكن يمكن أي�ض��ًا أن
ي�س�ت�خ��دم��وه��ا ،ف��ي ح��ال ق� ��رروا ال�ت�ح��رك،
ضد الواليات املتحدة».
وأش��ار بيان ص��ادر عن وزارة الخارجية
ال��روس �ي��ة إل ��ى أن الف � ��روف ج ��دد ال��دع��وة
إل��ى عقد مؤتمر جنيف « 2-لنقل النزاع
امل �س �ل��ح ف ��ي س ��وري ��ا ب �س��رع��ة إل� ��ى م�س��ار
ال� �ت� �س ��وي ��ة ال �س �ي��اس �ي��ة ع� �ب ��ر ح � � ��وار ب�ين
املعارضة والسلطة في سوريا».
وأكد الفروف استعداد موسكو للعمل مع
شركائها في الرباعية الدولية لدفع مسار

املفاوضات اإلسرائيلية الفلسطينية.
وأش � ��ار ال �ب �ي��ان ك��ذل��ك إل ��ى أن ال�ج��ان�ب�ين
ناقشا مسائل عملية تتعلق بالعالقات
الثنائية ال��روس�ي��ة اإلس��رائ�ي�ل�ي��ة ،وأع��رب��ا
ع � ��ن رغ �ب �ت �ه �م ��ا ف � ��ي م� ��واص � �ل� ��ة ال � �ح� ��وار
السياسي املكثف حول املسائل اإلقليمية
والدولية».
وي �ت��رأس ليبرمان وف��د اللجنة ال��وزاري��ة
اإلسرائيلية الزائر ملوسكو ،لعقد اجتماع
م��ع امل �س��ؤول�ين ال ��روس لبحث جملة من
القضايا الثنائية ،أهمها إق��ام��ة منطقة
ت � �ج� ��ارة ح� � ��رة ب�ي��ن االت� � �ح � ��اد ال �ج �م��رك��ي
(روس� � �ي � ��ا ،ك� ��ازاخ � �س � �ت� ��ان ،ب� �ي�ل�اروس� �ي ��ا)
وإسرائيل.
وك ��ان ��ت وزارة ال �خ��ارج �ي��ة اإلس��رائ �ي �ل �ي��ة
ق� � ��د ق � ��ال � ��ت ف� � ��ي وق� � � ��ت س � ��اب � ��ق إن ل� �ق ��اء
ال��وف��دي��ن اإلس��رائ �ي �ل��ي ب��رئ��اس��ة ليبرمان
وال��روس��ي ب��رئ��اس��ة ن��ائ��ب رئ�ي��س ال ��وزراء
أرك ��ادي دف��ورك��وف�ي�ت��ش ،سيتناول خالل
اج� �ت� �م ��اع ال �ل �ج �ن��ة ال � ��وزاري � ��ة امل �ش �ت��رك��ة،
م�ن��اق�ش��ة امل��واض �ي��ع امل�ت�ع�ل�ق��ة ب��ال�ت�ع��اون
االق� �ت� �ص ��ادي وال� �ت� �ب ��ادل ال �ت �ج ��اري «ب�م��ا
فيها ات�ف��اق�ي��ة إق��ام��ة منطقة ت�ج��ارة ح��رة
ب�ي�ن إس��رائ �ي��ل ودول االت �ح ��اد ال�ج�م��رك��ي
(روس� �ي ��ا وك��ازاخ �س �ت��ان وب �ي�لاروس �ي��ا)»
وأيضًا «مسألة توقيع اتفاقية معاشات
تقاعدية» ،وه��ي اتفاقية ستدفع روسيا

