
الخميس  9  سبتمبر  2010  9محليات

)كرم ذياب( سيد محمد شهابي واملستشار في السفارة اإليرانية سمير أرشدي خالل لقاء »األنباء« 

بشرى الزين
قال القائم بأعمال سفارة اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية في الكويت سيد محمد شهابي ان زيارة صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح األحمد املرتقبة الى طهران فرصة لتكثيف التنسيق والتشاور الثنائي بني بالده 
والكويت خاصة ان املنطقة متر بأوضاع دقيقة، مشيرا الى ان هذه الزيارة تأتي ردا على الزيارة التي قام بها 

الرئيس د.أحمدي جناد وتلبية للدعوة الرسمية املوجهة إلى سموه.
 وعلى صعيد ما أثاره تشغيل مفاعل بوشهر من ردود فعل متباينة في املنطقة، اوضح شهابي ان معظم 

دول املنطقة رحبت بتشغيل وافتتاح منشأة بوشهر النووية.
واشلار الى ان دول مجلس التعلاون اخلليجي ايقنت أن تطور ايران التقني يخدم السلالم واألمان في 
املنطقة بأسرها، مؤكدا ان بالده قدمت اقتراحا مبشلروع تعاون نووي شامل مع دول املجلس، موضحا 
ان طهران على استعداد  لتقدمي كل خبراتها وجتاربها وابداع علمائها الى جميع الدول اإلسالمية السيما 

دول اجلوار وباألخص الكويت الصديقة.
ومع قول الديبلوماسي االيراني »إننا دعاة سالم« فإنه اعرب عن يقينه بأن أي حرب في املنطقة »ستجلب 
الدملار لنا وجليراننا« مؤكدا ان تعرض ايران الي اعتداء صهيوني سليواجه بصالبلة يندم عليها املعتدون 

مشددا عدم تأثر بالده بالضغوط السياسية التي تفرضها الدول الكبرى بغية تسييس امللف 
االيراني.

وجدد شهابي مطالبة إيران بانضمام تركيا والبرازيل إلى مجموعة 5-1 الستئناف 
احملادثات النووية املقبلة، مشيرا الى ان طهران حصلت على حقها في امللف النووي 

دون االسلتعانة بأي دعم خارجي، مذكرا بأن اخليار األفضلل للغرب هو االذعان 
واالعتراف رسميا بهذا احلق في اطار الضوابط القانونية. كما تطرق شهابي الى 
موقف اجلمهورية االسالمية االيرانية من املفاوضات بني السلطة الفلسطينية 

واسرائيل مبينا ان بالده تؤيد احلل السلمي الدميوقراطي وذلك عبر استفتاء عام 
يشمل الفلسطينيني من مسلمني ومسحيني ويهود ليقرروا مصير فلسطني وان يعود 

جميع املشردين والالجئني الى ديارهم أما الوافدون الذين قدموا من وراء البحار فعليهم 
اخلروج من فلسطني، مشيرا الى ان اسرائيل ببنائها املستوطنات وتهويد القدس برهنت على ان 

طريق التفاوض مسدود وان حدث فإنه يعني شرعنة االحتالل وتصفية القضية الفلسطينية. 
وفيما يلي تفاصيل احلوار:

القائم باألعمال اإليراني: أكد النجاح في إفشال مشروع »إيران فوبيا« وأن أميركا التي تعارض البرنامج هي التي أوصت ببناء مفاعل بوشهر

شهابي لل »األنباء«: المنطقة تمر بأوضاع دقيقة 
وزيارة صاحب السمو األمير إلى طهران فرصة 

لتكثيف التشاور والتنسيق الثنائي بين البلدين

الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني مت االتفاق على العديد 
م����ن القضايا التي تهم املنطقة وامنها وس����امتها. 
وحسب معلوماتي فإن طهران قدمت اقتراحا لتطوير 

التعاون الشامل مع دول مجلس التعاون.
صرح الرئيس الفرنسي س��اركوزي بأن مواصلة 
إيران تطوير برنامجها النووي س��تؤدي إلى انتش��ار 
الس��الح النووي او التدخل العس��كري، أي االحتمالني 

أقرب؟
ال شك أن احاهما مر الننا نعيش في منطقة متثل 
الشريان احليوي لاقتصاد العاملي وما برح االعداء 
يخططون لاستياء على ثرواتنا النفطية وبيعنا 
االسلحة املهترئة وخلق اجواء التشاحن وعدم الثقة 
لكي ميهدوا االرضية لتواجدهم، لكن يقظة الشعوب 

حالت دون جناح هذه املخططات.
اننا دعاة سام وقد جترعنا ويات احلرب التي 
فرضها علينا النظام البعثي املقبور وخال السنوات 
املاضية بادرنا إلعادة االعمار وبناء العش����رات من 
الس����دود وإنش����اء الطرق وخدمات البنى التحتية 
وحريصون على ان نحافظ  على هذه الثروات ونعلم 
أن أي حرب في املنطقة س����وف تدمر هذه املنشآت 
وجتل����ب الدمار لنا وجليراننا لك����ن تعرض ايران 
الي اعتداء صهيوني س����وف يواجه بصابة يندم 

عليها املعتدون.
اكدت الوكال��ة الدولية للطاقة الذرية ان ايران كانت 
متل��ك 22 كلغ من اليورانيوم العالي التخصيب وهو ما 
يدل على اصرارها على نشاطاتها النووية رغم تشديد 

العقوبات ما تعليقكم؟
التعاون القائم مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية 
يس����ير في طريق واجتاه سليم وصحيح حيث ان 
طهران تف����ي بجميع التزاماتها، ومفتش����و الوكالة 
يراقبون جميع النش����اطات على مدار الساعة. وما 
اثير حول عدم التعاون في بعض املقاطع له صبغة 
سياسية حيث ان الوكالة مكلفة مبراقبة املخالفات 
التي متس معاهدة حظر االنتشار النووي )NPT( من 
الناحية التقنية وعدم التأثر بالضغوط السياسية التي 
تفرضها الدول الكبرى بغية تسييس امللف االيراني. 
ويؤكد التقرير االخير من جديد عدم انحراف البرنامج 

النووي االيراني عن مساره السلمي.

مستقبل المباحثات

كي��ف ترقب��ون مس��تقبل مباحثاتكم م��ع الدول 
األوروبية بشأن تطورات امللف النووي اإليراني؟

إن مباحثاتنا مع مجموعة 5+1 حول تبادل الوقود 
الن����ووي تتمحور حول تس����ليم يورانيوم بدرجة 
تخصيب منخفضة وتسلم الوقود بدرجة تخصيب 
20%، وطهران على استعداد الستئناف املفاوضات 
مع مجموعة ڤيينا ولكن ينبغي تغيير هيكلية هذه 
املجموعة املؤلفة من الدول اخلمس دائمة العضوية 
في مجلس األمن الدولي وأملانيا، ونطالب بانضمام 

دول أخرى لهذه املجموعة كالبرازيل وتركيا لنستأنف 
احملادثات النووي����ة املقبلة بتركيب جديد فنحن ال 
نريد أكثر من حقنا املشروع وال ميكن جتاهل حقوقنا 
وإرغامنا على القبول بأمر ما بالتهديد، لقد حصلنا 
عل����ى حقنا في امللف النووي دون االس����تعانة بأي 
دعم خارجي وان اخليار األفضل للغرب هو اإلذعان 
واالعتراف رس����ميا بهذا احلق ف����ي إطار الضوابط 

القانونية.
م��ا موقف إيران من املفاوضات املباش��رة اجلارية 

بني السلطة الفلسطينية وإسرائيل؟
إن قناعة الشعب الفلسطيني وشعوب املنطقة 
ترسخت بأن املقاومة هي السبيل الوحيد القادر على 
هزمية العدو احملتل حيث شهدنا خال السنوات 
املاضية نهوض قوى املقاومة وتصديها البطولي 
جلاوزة االحتال، ان مش����اريع التس����وية التي 
كتب لها الفش����ل الذريع طوال السنوات املاضية 
كفيلة ب����أن نتعظ منها ونتعلم الدرس وندرك أن 
املفاوضات تعني شرعنة االحتال وتصفية القضية 

الفلسطينية.
ان تل أبيب من خال توسيع املستوطنات وتهويد 
القدس برهنت على أن طريق التفاوض مسدود فما 
معنى التفاوض وتشريد املقدسيني وتهويد املدينة 
املقدسة مستمر ومتواصل واجلرائم الصهيونية ال 
تعد وال حتصى وليس آخرها االعتداء الهمجي على 
قافلة احلرية وه����ي تنقل املؤن واألدوية الى أهالي 

غزة احملاصرين.
التفاوض مستمر منذ 20 سنة واألسطوانة مكررة 
ومشروخة ولم ولن حتقق أي نتيجة سوى املزيد من 
التنازالت للصهاينة، ان اجلمهورية اإلسامية اإليرانية 
تؤيد احلل السلمي الدميوقراطي خال استفتاء عام 
يشمل الفلسطينيني من مسلمني ومسيحيني ويهود 
ليقرروا مصير فلسطني وان يعود جميع املشردين 
والاجئني الى ديارهم ويخرج الوافدون الذين قدموا 
من وراء البحار من فلسطني ويرجعوا الى البلدان 
التي جاؤوا منها، هذا هو احلل املنطقي الذي يسانده 

دعاة احلرية والسام.
وال أس����تبعد انطاق هذه املفاوضات تزامنا مع 
احتفال أمتنا بيوم القدس العاملي من أجل تهميش 

هذا اليوم اخلالد.
كيف تقيمون زيارة د.أحمدي جناد الى قطر؟

ان توجهات إيران السياسية في املنطقة تصب 
في إطار تعزيز العاقات مع دول اجلوار وبناء الثقة 
وندرك ان هناك طاقات وإمكانيات جيدة في املنطقة 
ميكن استغالها لتعزيز التكاتف والتعاضد، وملس 
الرئي����س اإليراني توجهات قطر اإليجابية للقضية 
الفلس����طينية وأهمية التعاون الثنائي في القضايا 
الدولية حيث كانت الزيارة ناجحة ومثمرة، اننا على 
يقني بأن تعزيز العاقات مع دول اجلوار س����يقطع 

أيادي األعداء والطامعني.

كيف تنظرون إلى الزيارة املرتقبة التي سيقوم بها 
صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد الى طهران 

قريبا؟
تأتي زيارة صاحب السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد الى طهران ردا على زيارة الرئيس د.أحمدي 
جناد وتلبية للدعوة الرسمية املوجهة الى سموه، 
وال ش����ك في ان األوضاع الدقيقة واحلساسة التي 
متر بها املنطقة حتتم تكثيف التش����اور والتنسيق 
الثنائي بني قادة البلدين اجلارين ملا فيه خير املنطقة 

وسامها.

تطمينات

التزال الكوي��ت ودول املنطقة ترغب في احلصول 
على مزيد م��ن التطمينات بخصوص تش��غيل مفاعل 

بوشهر.. ما جهود بالدكم في هذا الصدد؟
محطة بوشهر النووية تعمل حتت إشراف الوكالة 
الدولية للطاقة الذرية وتتمتع بنظام مراقبة وسامة 
ش����امل ومصممة بحيث حتمي نفسها بنفسها، وال 
يوجد أي قلق من احتمال التس����ريبات اإلشعاعية 
والتلوث احلراري والبيئي ألن معايير الس����امة ال 
تسمح بوقوع أي حادث ألن املفاعل محاط بجدارين 
ضخمني يحميانه، جدار فوالذي واآلخر اس����منتي 
وحتى لو اصطدمت طائرة ركاب باجلدار فلن يتأثر 

املفاعل بها.
إن هذه املخاوف املفتعلة تثيرها وس����ائل إعام 
أميركي����ة للحيلولة دون حصول إي����ران على هذه 
التقنية، بينما تقترح واشنطن على الدول الصغيرة 
في املنطقة إنش����اء مفاعات نووية، ما يدل على ان 

هناك تناقضا واضحا وازدواجية في املواقف.
هل تعرفون ان أمي����ركا التي تعتبر اليوم أكبر 
معارضي البرنامج النووي اإليراني هي التي أوصت 
ببناء محطة بوشهر وأكدت على ضرورة إنشاء 20 

محطة أخرى إلنتاج الطاقة الكهربائية في إيران؟
فقد أكدنا مرارا ان محطة بوش����هر لن تشكل أي 
خطر من ناحية التسرب اإلشعاعي على دول املنطقة 
لكونها تتمتع مبميزات مهمة أهمها التحكم التلقائي 
حيث ان احتمال وقوع حوادث طارئة هو واحد في 
املليون ولو افترضنا مثل هذه احلوادث فاحملطة مزودة 
بأنظمة السامة وال تشكل أي خطر على سكان مدينة 
بوشهر أو دول املنطقة، وال ميكن مقارنتها بتاتا مبا 

حصل في محطة تشرنوبيل السوفييتية سابقا.
إن الديبلوماسية اإليرانية جنحت في وأد وإفشال 
مش����روع »إيران فوبيا« الذي حاول اإلعام الغربي 
تسويقه في املنطقة، وان الغرب يبذل اجلهد اجلهيد 
من أجل زرع الشقاق لكن حرص قادة دول املنطقة على 

التعايش السلمي والتقارب أفشل هذه احملاوالت.
كيف تقيمون ردود الفعل اخلليجية جتاه تدش��ني 

محطة بوشهر النووية؟
إن معظم دول املنطقة رحبت بتشغيل وافتتاح 
منشأة بوشهر النووية، حيث أعرب الشيخ عبداهلل 
بن زايد آل نهيان عن تهانيه الى حكومة وش����عب 
ايران بتدشني احملطة، مشيرا الى تأثيرها الكبير على 
االستخدام السلمي للطاقة النووية في املنطقة، وكانت 
زيارة رئيس الوزراء القطري للعاصمة اإليرانية في 
االجتاه نفس����ه، حيث أيقنت دول مجلس التعاون 
ان تط����ور إيران التقني يخدم الس����ام واألمان في 

املنطقة بأسرها.

خبرات وتجارب

ه��ل عرضتم أي ن��وع من املس��اعدة للكويت في 
إنشاء محطتها النووية؟

إن طهران على اس����تعداد لتق����دمي كل خبراتها 
وجتاربها وإبداع علمائها الشباب الى جميع الدول 
اإلسامية السيما دول اجلوار خاصة الكويت الصديقة، 
فاألمر ال يقتصر على نقل اخلبرات في املجال النووي 
بل يتعداه الى كل املجاالت العلمية والطبية إميانا منا 
بأن تبادل اخلبرات سيثري شعوبنا ويكسر االحتكار 

العلمي الذي تفرضه بعض الدول الغربية.
وف����ي مجال التعاون النووي ف����إن إيران قدمت 
اقتراحا ملش����روع تعاون مع دول مجلس التعاون 
اخلليجي، وخال الزيارة التي قام بها الرئيس د.أحمدي 
جناد الى الدوحة هذا االسبوع ومباحثاته مع سمو 

التقنلي يخلدم  أيقنلت بلأن تطلور إيلران  التعلاون الخليجلي  دول مجللس 
السلالم واألمن فلي المنطقلة وقدمنا اقتراحلًا بمشلروع لتعاون نووي شلامل معها

إذا تعلرضنلا ألي اعلتلداء 
المعتلدون..  عليله  فسليندم 
والقول  سلالم..  دعلاة  ونحلن 
 بلأن تطلور برنامجنا سليؤدي

إلى تدخل عسلكري أو انتشلار 
سلالح نلووي »فأحالهملا ملر«

عام  اسلتفتاء  ملع  إيلران 
مسلمين  الفلسلطينيين  يمثل 
ومسيحيين ويهودًا لتقرير مصير 
فلسلطين.. والمفاوضلات للن 
تحقق سوى التنازالت للصهاينة

تركيلا  بانضملام  نطاللب 
والبرازيل الستئناف المحادثات 
النووية في ڤيينا والخيار األفضل 
واالعتراف  اإلذعلان  هو  للغرب 
بحقنا ضملن الضوابط القانونية

توجهات إيران السياسية 
في المنطقة تهدف إلى تعزيز 
الجوار  دول  ملع  العالقلات 
الطريق  وقطلع  الثقة  وبنلاء 
والطامعيلن األعلداء  أملام 

القائم باألعمال 
اإليراني سيد 
محمد شهابي

جريمة قصاص
في تعليقه ح���ول الضجة اإلعامية الصاخبة بش���أن إعدام املواطنة 
اإليرانية س���كينة من قبل منظمات حقوق اإلنسان وتعامل باده مع هذه 
االنتقادات قال سيد محمد شهابي ان اإلعام العربي واإلسامي يجب ان يكون 
حذرا ويقظا وال تنطلي عليه هذه املزاعم املغرضة التي تثيرها وتؤججها 
وسائل إعامية مرتبطة بالصهاينة. إن احلكم النهائي في القضية لم يصدر 
بعد. موضحا ان تنفيذ حكم القصاص اإلس���امي بحق امرأة متهمة بالزنا 
والقتل يتم بحساسية خاصة، وهناك من يتشدق بحقوق اإلنسان ويكيل 
التهم إليران ألغراض دنيئة، مشيرا إلى أن العشرات من األطفال والنساء 
األبرياء يقتلون يوميا في أفغانس���تان والعراق من قبل القوات األجنبية 
وأغلب منظمات حقوق اإلنس���ان تلتزم الصم���ت املطبق وتقيم الدنيا وال 

تقعدها حول احتمال إعدام متهمة بالقتل والزنا.
يحضرن���ي املثل القائل »قتل امرئ في غاب���ة جرمية ال تغتفر � وقتل 

شعب آمن مسألة فيها نظر«.
وذكر ان معظم اجلرائم التي ترتكب في إيران هي بسبب جتارة املخدرات، 
فنح���ن نقف في اخلط األمامي جلبهة حرب املخ���درات ومكافحتها ونقدم 
سنويا آالف الضحايا من قوات حرس احلدود والشرطة الذين يتعرضون 
العتداء عصابات التهريب وكل ذلك من اجل أن نحمي شبابنا وشباب دول 

املنطقة من هذه اآلفة ومننع وصول هذه السموم أليديهم.


