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 الرئيس اإليراني الجديد مد يد الصداقة
 للعالم باستثناء أميركا

 :رامسفيلد رداً على هجوم نجاد
 ستطيح بك وبأسيادك"ثورة شبابية"

 
أكـد الـرئيس االيرانـي          : الوكاالت -الرياض   -واشنطن   -طهران  

الجديد محمود أحمدي نجاد أمس ان تطوير عالقات بـالده مــع دول                  
واصــفاً , الخليج ستكون على رأس أولويات سياسة ايران الخارجية                

في حين دعا مجلـس     « خليج السالم والصداقة واالخوة     »الخليج بأنه     
فــي  « صـفحة جديــدة   »التعاون الخليجي الرئيس المنتخب الى فتح            

 .العالقات مع دول الجوار
لدول المنطقة شن نجاد هجوماً على الواليــات             « الغزل»وعلى نقيض     
معتبراً ان االيرانيين ليسوا بحاجة الى عالقـات مــع              , المتحدة تحديداً   

لكــن  .. أميركا وأكد ان حكومته ستمضي قدماً في برنامجها النــووي              
تطيح به وبنظامـه الدينــي         « ثورة شبابية ونسائية      »واشنطن توقعت   

 ..المتطرف
وقال وزير الدفاع االميركي دونالد رامسفيلد في أول رد فعل أميركــي                    

اعتقــد ان   »: على المؤتمر الصحافي األول للرئيس االيراني الجديــد             
الزعمــاء (الشباب والنساء لن يقبلوا فــي النهايــة بــه وبأسـياده                

 .«)الدينيين
وهــو ليـس صـديقا     , ال أعرف الكثير عن هـذا الرجــل       »: وأضاف

انه يدعم بقوة رجال الدين الذين يملـون               , والحرية(...) للديمقراطية  
 .«على الناس في هذا البلد كيف يعيشون
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وكرر وزير الدفاع االميركي تعليقات البيت االبيض ووزارة الخارجية                  
حقيقة انهــم   »وقال  « مهزلة»التي وصفت االنتخابات االيرانية بأنها            

أجروا انتخابات زائفة وانتخبوا متشددا يجب أال تصيب أحدا بالدهشة                 
هــذا مخالـف     , ألن كل االشخاص اآلخرين استبعدوا مـن الترشـيح              

 .«للقانون
القامة عالقــات   « ليست حقيقة في حاجة      »وكان نجاد أعلن ان ايران          

لكنه أكـد ان حكومتــه ستواصــل محادثاتهــا           , مع الواليات المتحدة  
 .النووية مع االتحاد االوروبي
ان ايران تسـير علـى طريــق التقــدم            »وقال في مؤتمره الصحافي        

كمـا انهــا لــن   .. والتنمية وليست حقيقة في حاجة للواليات المتحدة        
 .«تتعامل مع اسرائيل اطالقاً

سنعمل مع اي بلــد ال يبــدي عدائيــة حيــال     »وأكد في الوقت نفسه     
 .«ايران

مع االتحــاد االوروبــي فـي      « مواصلة المفاوضات  »وشدد على نيته   
بـالده   « حق»الموضوع النووي مجددا في الوقت نفسه التأكيد على               

 .«ألغراض سلمية»في تطوير الطاقة النووية 
سنواصل هذه المفاوضات مع الحرص على المصلحة الوطنية              »: وقال

 .«ان تكون الثقة متبادلة»منبها الى ضرورة « للجمهورية االسالمية
سياسة الحكومة ستكون مبنية على العــدل          »واضاف احمدي نجاد ان        

 .«والسلم والعيش المشترك وتطوير العالقات العادلة
االعتـدال سـيكون       »وأعلن ان    « التطرف»رافضا  « باالعتدال»ووعد  

 .«مليون شخص 70السياسة الرئيسية للحكومة التي تمثل 
وهذه الحكومــة سـتكون     , لن يكون هناك مكان للتطرف      »وتابع انه   

مهمـا   (...) حكومة صداقة ورأفة وعدل وصدق في خدمة الشعــب                
 .«كانت اآلراء

أعرب نجاد عن أمله بأن تشهد المرحلـة المقبلـة                 , وفي هذا اإلطار    
مزيداً من التقارب والتعاون بين ايران ودول الجوار االقليمي معتــبرا                  

 .«بيت لكل المسلمين وسندهم في العالم»ايران بأنها 
واشار الى الجهود االيجابية التي تبذلها ايران ودول المنطقة من اجل                      
تعزيز وتوطيد العالقات فيما بينها لتشمل جميع المجـاالت السياســية           

 .واالقتصادية والتجارية والثقافية واالجتماعية
دعا أمين عام مجلس التعــاون الخليجـي عبدالرحمــن                , في المقابل  

مــع دول  « فتح صفحة جديـدة    »العطية الرئيس االيراني الجديد الى           
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 .الجوار وخصوصا دول مجلس التعاون الخليجي
 .«خيار الشعب االيراني»¯ ورحب العطية ب

ومع تأكيده ان انتخاب الرئيس االيراني الجديد هو شأن داخلي إال انه                        
األمل في ان يعمل الرئيس االيراني الجديــد علــى فتــح            »أعرب عن   

صفحة جديدة في عالقات ايران مع دول الجوار خصوصــا مجلــس              
على اساس االحترام المتبــادل والحــرص       »وذلك  « التعاون الخليجي 

على المصالح المشتركة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وتسويــة                  
في اشــارة الـى     « النزاعات االقليمية والثنائية على وجه الخصوص          

 .االيراني -النزاع االماراتي
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