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ن��اف��ذة ع��ل��ى ال��ع��امل

�أرمينيا وتركيا..
اعتذار وم�صاحلة
حممد مزيد
بتوقيع االتفاقية بني تركيا وارمينيا ينتهي
قرن من العداء بني الدولتني ،ذلك العداء الذي
�سببته "حرب الإبادة" التي قامت بها الدولة
ال�ترك��ي��ة �ضد �أرم��ي��ن��ي��ا �إب���ان احل���رب العاملية
الأوىل.
م�ضت مئة �سنة على �أحداث تلك الأيام ومازال
ال�شعب االرمني ي�ستذكرها ،ورمبا لن ين�ساها
على ام��ت��داد ال��زم��ان ،و�أ�صبحت يف ت�أريخه
جرح ًا ع�صي ًا على الن�سيان وقد ثلمت كرامته.
ذاكرة التاريخ تخربنا ان �أرمينيا كانت �ضمن
مملكة �آ�سيا ال�صغرى يطلق عليها �أرمينيا
الكربى ،و�أ�صبحت هذه الدولة ب ��ؤرة �صراع
بني الأت��راك والفر�س وا�ستولت رو�سيا على
�أرمينيا طاردة الفر�س من �أرا�ضيها عام ،1828
ثم اندجمت باالحتاد ال�سوفيتي وح�صلت على
ا�ستقاللها عام .1991
ينتهج ن��ظ��ام احل��ك��م يف ه���ذه اجلمهورية،
الأ�سلوب الدميقراطي ،وتعد الأحزاب الرئي�سة
الثالثة الأك�ثر هيمنة على احلياة الربملانية،
وه��ي :احل��زب اجلمهوري واالحت���اد الثوري
الأرمني ،يف حني تتكون املعار�ضة الرئي�سة من
عدة �أحزاب �صغرية ان�ضمت اىل كتلة العدالة،
وت��ع��ت�بر �أرم��ي��ن��ي��ا م��ن �أك�ث�ر ال����دول امل�ستقلة
عن االحت��اد ال�سوفيتي (ال�سابق) منا�صرتها
للدميقراطية.
ما يهم يف مو�ضوعنا� ،أن �أرمينيا قبل موافقتها
على توقيع اتفاقية ال�سالم مع جارتها الكبرية
تركيا ان��ه��ا طلبت اع��ت��ذاره��ا ر�سمي م��ن تلك
"الإبادة اجلماعية" التي ح�صلت قبل قرن من
ال��زم��ان .ولعل �إ���ص��رار الأرم��ن على االعتذار،
لطي �صفحة امل��ا���ض��ي ،يعطي مفهوما �شديد
احل�سا�سية �إزاء قراءة ال�شعوب الكيفية التي
يتم التعامل بها مع جرح الكرامة ..فقد م�ضت
مئة عام على الأح��داث التي �سببت "الإبادة"
ومن امل�ؤكد ان الذين قاموا بها مل يبق احد منهم
على قيد احلياة ،غري ان التاريخ ال ي�ستجيب
اىل منطق الن�سيان كما هو متمثل بالإن�سان ..
اما ال�شعوب فال تن�سى ،وعدم ن�سيانها يعود
اىل الطريقة التي تنظر بها اىل نف�سها !!
نختتم القول ب�أن ال�شعب العراقي تعر�ض هو
الآخر للإبادة اجلماعية من اجلوقة ال�صدامية
خالل الـ  35عاما ،فهل يجر�ؤون على االعتذار
من �أبناء و�أح��ف��اد ن��زالء املقابر اجلماعية من
�سكان ال�شمال واجلنوب االكرث ت�ضررا يف ذلك
العهد الأ�سود  .تلك املقابر التي �أ�صبحت عارا
يف ت�أريخ �سلطة اال�ستبداد .
ون�س�أل الآن ،هل ي�شفي االع��ت��ذار ..غليل تلك
اجلراحات العميقة؟

انهيارات الرتبة يف الفلبني ( ..ا.ف.ب)

الأطل�سي يدعم الأمم املتحدة يف ق�ضية التزوير

كلينتون تدعو كرزاي �إىل �إقامة "عالقـة جديـدة" مـع الأفغان
لندن /الوكاالت

دع ��ت وزي � ��رة اخل��ارج �ي��ة االم�يرك �ي��ة هيالري
كلينتون ام�س االثنني الرئي�س االفغاين حميد
ك��رزاي اىل اق��ام��ة "عالقة جديدة" م��ع ال�شعب
االفغاين واحلكومات الغربية اذا تبني فوزه يف
االنتخابات الرئا�سية املطعون يف نتيجتها والتي
جرت يف  20اب .اعرب حلف �شمال االطل�سي ام�س
االثنني عن دعمه للممثل اخلا�ص لالمم املتحدة
يف افغان�ستان كاي ايدي الذي يتعر�ض النتقادات
معاونه ال�سابق االم�يرك��ي و�صرحت كلينتون
الذاعة بي.بي�.سي 4خالل زيارة اىل لندن "نقول
بو�ضوح انه اذا تبني من نتائج تلك االنتخابات
ان��ه انتخب يجب عندها ان تقوم عالقة جديدة
بينه وبني ال�شعب االفغاين وحكومته وحكومات

ال � ��دول اخ� ��رى م �ث��ل ح�ك��وم�ت�ك��م وحكومتي".
وا�ضافت "اننا بو�ضوح نتوقع اك�ثر من ذلك.
واننا نتطلع كثريا للنتائج النهائية لالنتخابات".
وج ��اءت ت�صريحات ال��وزي��رة ردا على �س�ؤال
حول االنتخابات الرئا�سية املطعون فيها التي
جرت يف الع�شرين من اب يف افغان�ستان ،والتي
يتوقع اعالن نتائجها هذا اال�سبوع .واقر موفد
االمم املتحدة اخلا�ص اىل افغان�ستان كاي ايدي
االحد الول مرة ان "عمليات تزوير كبرية" �شابت
االنتخابات الرئا�سية االفغانية.
وتفيد النتائج املوقتة ان كرزاي متقدم بح�صوله
على  %54,6من اال�صوات مقابل اقل من %27,8
ملناف�سه الرئي�سي وزي��ر اخلارجية ال�سابق عبد
الله عبد ال�ل��ه .و��ش��ددت ه�ي�لاري كلينتون على

"التقدم" ال��ذي اح��رزت��ه افغان�ستان يف عهد
كرزاي وقالت ان "كرزاي كان مفيدا جدا يف كثري
من امل�ج��االت .اننا غالبا ما نن�سى التقدم الذي
حتقق يف افغان�ستان".وبدات وزيرة اخلارجية
االم�يرك�ي��ة ال�سبت ج��ول��ة اوروب �ي��ة ق��ادت�ه��ا اىل
زوريخ ثم لندن على ان تنتقل اىل دبلن وبلفا�ست.
و�ستلقي االثنني خطابا يف ايرلندا ال�شمالية لدعم
عملية ال�سالم بني الكاثوليك والربوت�ستانت يف
ه��ذا البلد .ويتوقع انها و�صلت م�ساء االثنني
اىل مو�سكو .من جهة اخرى اعرب حلف �شمال
االطل�سي ام�س االثنني عن دعمه للممثل اخلا�ص
ل�لامم املتحدة يف افغان�ستان ك��اي اي��دي الذي
يتعر�ض الن�ت�ق��ادات معاونه ال�سابق االمريكي
ب�سبب حجم عمليات التزوير يف االنتخابات

الرئا�سية االفغانية .وق��ال االم�ين العام للحلف
االطل�سي اندر�س ف��وغ را�سمو�سن ان "احللف
ي��دع��م ك�ل�ي��ا ب�ع�ث��ة م���س��اع��دة االمم امل �ت �ح��دة يف
افغان�ستان وال��دور ال��ذي تلعبه �ضمن واليتها
دعما لالنتخابات االفغانية".
وا�ضاف ان "احللف (االطل�سي) وان��ا �شخ�صيا
ن�ث��ق ك��ل ال�ث�ق��ة ب��امل�م�ث��ل اخل��ا���ص ل�لام�ين العام
ل�لامم املتحدة ك��اي اي��دي ونهنئه على التزامه
وجهوده من اجل م�ستقبل اف�ضل الفغان�ستان".
واالح ��د اق��ر ال�نروج��ي ك��اي اي��دي ال��ذي اتهمه
معاونه ال�سابق االم�يرك��ي بيرت غالربيث بانه
ح��اول اخفاء ادل��ة على ح�صول عمليات تزوير
يف االنتخابات ،الول مرة بانها كانت "�ضخمة".
وك ��ان اي ��دي ع�ق��د م ��ؤمت��را �صحافيا ل �ل��رد على

خطـف كـاهـن فـي الفيليبني وتعبئــة فــي �صفــوف
ال�شـرطـة واجلي�ش
باغاديان  /اف ب

اطلقت ال�سلطات الفيليبينية عملية للعثور على كاهن ايرلندي يف الثامنة
وال�سبعني من العمر خطفته جمموعة م�سلحة يعتقد انها ا�سالمية يف جنوب
الفيليبني.
وخطف م�سلحون االب مايكل �سينوت االح��د بعدما هاجموا منزله م�ساء يف
مدينة باغاديان (جنوب).
وقال قائد �شرطة باغاديان مايكل بالريمو لوكالة فران�س بر�س "ال ن�ستبعد تورط
ابو �سياف وجمموعات اخرى مثل جبهة مورو اال�سالمية للتحرير".
وا�ضاف ان "عملية م�شرتكة لل�شرطة واجلي�ش اطلقت".
ومل تتنب اي جهة اخلطف لكن ال�سلطات ن�سبت اىل جمموعة اال�سالمي ابو
�سياف املعروفة بارتباطها بتنظيم القاعدة عددا كبريا من عمليات اخلطف التي
ا�ستهدفت رجال دين و�سياحا اجانب.
وقالت مارييتا بوروك التي �شهدت عملية اخلطف انها ر�أت رجل الدين ينقل يف
مركب �صغري.

وا�ضافت "�شاهدنا دم��اء على �صدره وعلى ظهره ومت ج��ره اىل مركب يعمل
مبحرك".
واك��د �شاهد �آخ��ر ان��ه ر�أى الكاهن ي�ضرب ثم يو�ضع على مركب �صغري ابحر
باجتاه مقاطعة الناو ديل نورتي احد معقل جبهة مورو اال�سالمية للتحرير.
وكانت جمموعة ابو �سياف خطفت يف  2007الكاهن االيطايل جيانكارلو بو�سي
قرب باغاديان اي�ضا واحتجزته اكرث من �شهر قبل ان تفرج عنه مقابل فدية على
ما يعتقد.
ويف كانون الثاين/يناير خطف م�سلحون ثالثة موظفني يف اللجنة الدولية
لل�صليب االحمر يف جزيرة جولو (جنوب).
وافرج عن الرهائن الثالثة وهم فيليبينية وايطايل و�سوي�سري كل على حدة بعد
ازمة ا�ستمرت �شهرا.
و�شن اجلي�ش يف اال�شهر االخ�ي�رة هجوما على اب��و �سياف يف جولو �سمح
بال�سيطرة على ثكنة مهمة للمتمردين ما ا�سفر عن �سقوط عدد كبري من ال�ضحايا
من اجلانبني.

م�سلحــو جي�ش التحـريـر ينهون العنـف فـي �آيرلنــدا
دبلن  /رويرتز

دعت وزيرة اخلارجية االمريكية هيالري كلينتون
بريطاينا اىل اعطاء ايرلندا ال�شمالية ال�سلطة على
اجهزة الق�ضاء اخلا�صة بها ال�ستكمال عملية �سالم
مت تعزيزها عندما اعلنت جماعة �شبه ع�سكرية
انها �ستنبذ العنف.
وق��ال��ت كلينتون ال�ت��ي ال�ت�ق��ت رئ�ي����س ال���وزراء
االي ��رل� �ن ��دي ب ��راي ��ان ك��وي��ن يف دب��ل��ن وج ��رت
حمادثات مع القادة يف بلفا�ست يوم االثنني ان
عملية ال�سالم على اجلزيرة تعد منوذجا للب�ؤر
ال�ساخنة االخ��رى يف العامل ولكن يتعني القيام
باملزيد من العمل.
واودى القتال بني اجلماعات املوالية لربيطانيا

واجل�م��اع��ات القومية االيرلندية بحياة 3600
�شخ�ص ق�ب��ل اب� ��رام ات �ف��اق ال �� �س�لام يف 1998
الذي اعقبه تعهدات من قبل املنظمات املت�شددة
ال��رئ�ي���س�ي��ة ع �ل��ى اجل��ان �ب�ين مب��ا ف�ي�ه��ا اجلي�ش
اجلمهوري االيرلندي بالقاء اال�سلحة.
وقالت كلينتون يف م�ؤمتر �صحفي م�شرتك مع
كوين "�سيتعني على زعيمي اجلانبني ان يعمال
معا ...كي يجعال ادارة ال�ش�ؤون اليومية واقعا
وانا واثقة انه يف املتناول".
وتعر�ض التوازن اله�ش داخل اجلهاز التنفيذي
لتقا�سم ال�سلطة يف بلفا�ست ال��ذي ي�ضم مقاتلي
اجل �ي ����ش اجل� �م� �ه ��وري االي ��رل� �ن ��دي ال�سابقني
والزعماء املوالني لربيطانيا الختبار بفعل التوتر

ح��ول توقيت نقل م�ه��ام ال�شرطة والق�ضاء من
و�ستمن�سرت.
وقالت كلينتون "ان خطوة نقل امل�س�ؤولية عن
ال�شرطة وال�ع��دال��ة ه��ي عالمة مهمة �ضرورية.
ومن الوا�ضح ان هناك ا�سئلة وبع�ض املخاوف...
ولكن االطراف تتفهم ان هذه خطوة يتعني عليهم
ان يتخذوها".
وكان وزير خارجية ايرلندا مايكل مارتن قد ذكر
يوم االحد ان جي�ش التحرير الوطني االيرلندي
على و�شك اعالن انتهاء حملة العنف التي �شنها
�ضد �سيطرة بريطانيا على ايرلندا ال�شمالية.
وقال مارتن لل�صحفيني قبل حمادثاته مع كلينتون
"هذا تطور يلقي ترحيبا".

غالربيث ال��ذي اقيل م��ؤخ��را من من�صبه.وكان
اي��دي حماطا خ�لال امل��ؤمت��ر ال�صحايف ب�سفراء
ال��والي��ات املتحدة وبريطانيا وفرن�سا واملانيا
يف كابول وممثلي االحت��اد االوروب��ي واحللف
االطل�سي ومل ي�سمح لل�صحافيني بطرح ا�سئلة.
وقدمت وا�شنطن ال�سبت والرئا�سة ال�سويدية
لالحتاد االوروب��ي االح��د الدعم الي��دي .وت�ؤكد
ت�صريحات را�سمو�سن هذا الدعم يف حني يتوقع
ان تعلن ال�سلطات االنتخابية االفغانية خالل
ب�ضعة اي��ام ام��ا ا�سم الرئي�س االف�غ��اين اجلديد
او تنظيم دورة ثانية .و�شابت عمليات تزوير
�ضخمة االنتخابات الرئا�سية االفغانية يف 20
اب/اغ�سط�س ومعظمها ل�صالح الرئي�س املنتهية
واليته حميد كرزاي.

الهند تخترب
�صاروخني ميكن
تزويدهما
بقدرات نووية
بوباني�سوار /اف ب

اج��رى اجلي�ش الهندي بنجاح ام�س
االث �ن�ين جت��رب��ة اط�ل�اق �صاروخني
ق�صريي امل��دى من ط��راز بريثفي2-
ميكن تزويدهما ب�شحنة نووية.
وق��ال هذا امل�صدر يف منظمة البحث
والتطوير الدفاعي ان ال�صاروخني
اطلقا من موقع �شانديبور اون �سي
يف والية اوري�سا (�شرق).
ويبلغ طول كل من ال�صاروخني 8,5
ام �ت��ار وم��دي��اه�م��ا  150و 350كلم.
وميكن تزويدهما ب��ر�ؤو���س �صغرية
ت �ق �ل �ي��دي��ة ون� ��ووي� ��ة .ومت اختبار
ال���ص��اروخ بريثفي 2-للمرة االوىل
يف �شباط  .1988وت�ع��ود التجربة
االخ�ي�رة لل�صاروخ اىل  15ني�سان
املا�ضي .وقامت الهند ب��اول جتربة
نووية يف  1974واعلنت انها قوة
نووية يف . 1998
واط�ل�ق��ت الهند يف  1983برناجما
طموحا النتاج �صواريخ بنف�سها .وقد
طورت ون�شرت �صاروخني بال�ستيني
يتمتعان ب�ق��درات ن��ووي��ة هما اغني
وبريثفي.
وه � ��ي ت� �ن ��وي ت� �ت ��وي ��ج ب��رن��اجم �ه��ا
ب�صاروخ بال�ستي يبلغ م��داه خم�سة
�آالف كيلومرت اطلق عليه ا�سم �سورايا
(ال�شم�س) لتمتلك قدرة ال�ضرب ابعد
من حدود جنوب �آ�سيا.

�أربعة قتلى فـي هجوم انتحاري على �شمال
غربي باك�ستان
بي�شاور  /اف ب

قتل ارب�ع��ة م��ن عنا�صر ق��وى االمن
الباك�ستانية ام�س االثنني يف هجوم
انتحاري على م��ا يبدو �شمال غرب
ال �ب�لاد ح�ي��ث ي�ق��ات��ل اجل�ي����ش حركة
طالبان املتحالفة مع تنظيم القاعدة،
على ما اعلنت ال�شرطة.
وقال غول وايل خان قائد ال�شرطة يف
منطقة �شانغال املجاورة لوادي �سوات
حيث �شن اجلي�ش يف الربيع هجوما
على حركة طالبان "قتل اربعة عنا�صر
امن يف هجوم يبدو انه انتحاري يف
�سوق البوري" .وقال متحدثا لوكالة
ف��ران����س ب��ر���س "يبدو ان انتحاريا
متكن من االق�تراب من مركز تفتي�ش
وفجر القنبلة التي كان يحملها".

وت��اب��ع "ا�صيب اك�ث�ر م��ن ع�شرين
�شخ�صا بجروح يف الهجوم ،بع�ضهم
عنا�صر امن" ،مرجحا ارتفاع ح�صيلة
القتلى .وت�شهد باك�ستان منذ ما يزيد
ع��ن �سنتني موجة غ�ير م�سبوقة من
االع �ت��داء معظمها انتحاري ينفذها
عنا�صر طالبان واوق�ع��ت حتى االن
اكرث من  2200قتيل.
م ��ن ج�ه�ت�ه��ا اع �ل �ن��ت ح��رك��ة طالبان
الباك�ستانية االث �ن�ين م�س�ؤوليتها
عن هجوم ال�سبت على مقر اجلي�ش
بالقرب من ا�سالم اب��اد وال��ذي ا�سفر
عن مقتل � 19شخ�صا على االق��ل بعد
احتجاز ره��ائ��ن ل�ي��وم ك��ام��ل ،ح�سب
ما افاد متحدث با�سم احلركة لوكالة
فران�س ب��ر���س .و�صرح ع��زام طارق

املتحدث الرئي�سي با�سم حركة طالبان
ب��اك���س�ت��ان "نعلن م���س��ؤول�ي�ت�ن��ا عن
الهجوم على املقر العام .وقد نفذ فرع
البنجاب التابع لنا ذلك الهجوم".
وقال عرب الهاتف لوكالة فران�س بر�س
من مكان جمهول "لدينا القدرات على
� �ض��رب اي م �ك��ان يف ب��اك���س�ت��ان ...
ون�ستطيع ان ن�ستهدف العديد من
االماكن املهمة االخرى".
وق �ت��ل ث �م��ان �ي��ة م���س�ل�ح�ين وثمانية
ج �ن��ود وث�لاث��ة ره��ائ��ن يف الهجوم
الذي ا�ستهدف ال�سبت قلب امل�ؤ�س�سة
الع�سكرية يف مدينة روالبندي وتلته
ع�م�ل�ي��ة اح �ت �ج��از ره ��ائ ��ن .وانتهت
العملية باقتحام ق��وات كوماندو�س
املقر االحد.

احلكم بالإعـدام على �ستـة من امل�شاركني
فـي ا�ضطرابات �أورومت�شي بال�صني
بكني /اف ب

حكم على �ستة ا�شخا�ص االثنني باالعدام اثر ادانتهم بامل�شاركة
يف ا�ضطرابات اورومت�شي الدامية يف بداية متوز وذلك يف
اول حماكمة مرتبطة ب��االح��داث ال�ت��ي �شهدتها ك�برى مدن
اقليم �شينجيانغ ،على ما اعلن التلفزيون ال�صيني .وا�ضاف
التلفزيون الر�سمي انه حكم على متهم �سابع بال�سجن امل�ؤبد.
ورف�ضت حمكمة اورومت�شي ت�أكيد هذه االحكام لوكالة فران�س
بر�س .وكانت املحكمة ب��د�أت �صباح االثنني النظر يف ثالث

ق�ضايا تطاول املتهمني ال�سبعة .وكانت ا�ضطرابات اندلعت
يف اخلام�س من متوز يف اورومت�شي بعد تظاهرة �سلمية قام
بها حمتجون كانوا يطالبون بك�شف مالب�سات مقتل اثنني من
االويغور يف جنوب ال�صني ،بح�سب املعار�ضة االويغورية يف
املنفى .واتهمت ال�سلطات ال�صينية انف�صاليني بتدبري هذه
اال�ضطرابات التي تلتها اعمال انتقامية من قبل اتنية الهان
التي ت�شكل االغلبية يف ال�صني خلفت  197قتيال معظمهم من
الهان بح�سب ال�سلطات.

مو�سوي وكروبي يطالبان بالظهور التلفزيوين

�إي��ران ترف���ض حتذي��ر وا�ش��نطن ب�ش���أن برناجمه��ا الن��ووي
تقرير اخباري

رف�����ض��ت اي�����ران ام�����س االث��ن�ين
ت��ه��دي��دات وزي�����رة اخل��ارج��ي��ة
االم�يرك��ي��ة ه��ي�لاري كلينتون
ب�شان ب��رن��ام��ج ط��ه��ران ال��ن��ووي
وقالت ان مثل هذه "التهديدات"
لي�س لها تاثري على اجلمهورية
اال�سالمية .فيما طالب املر�شحان
املهزومان يف االنتخابات الرئا�سية
االيرانية االخ�يرة مري ح�سني
مو�سوي ومهدي كروبي بالظهور
على التلفزيون االيراين الثبات
اتهاماتهما ب�ش�أن حدوث تزوير

طهران /الوكاالت

وق ��ال ح���س��ن ق���ش�ق��وي امل �ت �ح��دث ب��ا��س��م اخلارجية
االيرانية ان ايران لن تذعن الية مهلة نهائية م�ضيفا
ان اجلمهورية اال�سالمية ملتزمة باتباع القوانني
الدولية يف ما يتعلق بربناجمها النووي.
و�صرح يف م�ؤمتره ال�صحايف اال�سبوعي تعليقا على
ت�صريحات كلينتون ان "التزاماتنا مبوجب القوانني
الدولية ت�ستند اىل القوانني .اما الت�صريحات التي
حتمل ت�ه��دي��دات وم�ه��ل زمنية فلي�س لها اي تاثري
علينا".
وحذرت كلينتون االحد من ان �صرب القوى العاملية
بد�أ ينفد.
وذكرت عقب حمادثات مع نظريها الربيطاين ديفيد
مليباند "اننا نتكلم ب�صوت واح��د لنوجه ر�سالة
وا�ضحة الي ��ران مفادها ان املجموعة ال��دول�ي��ة لن

تنتظر اىل ما ال نهاية لكي تثبت ايران انها م�ستعدة
الحرتام التزاماتها الدولية".
وق��ال��ت "الكالم ال يكفي" .وا� �ض��اف��ت ان اجتماع
جمموعة ( 1+5ال�صني ورو�سيا والواليات املتحدة
وفرن�سا وبريطانيا واملانيا) وايران يف جنيف "�شكل
بداية بناءة لكن يجب ان تتبعه افعال".
والتقى ممثلو اي��ران وجمموعة ال��دول ال�ست يف
االول م��ن ت���ش��ري��ن االول يف ج�ن�ي��ف ال�ستئناف
املفاو�ضات حول امللف النووي االيراين املتوقفة منذ
متوز .2008
واتفقت ايران والدول ال�ست يف جنيف على تفتي�ش
موقع جديد لتخ�صيب اليورانيوم يقع قرب قم كانت
طهران ك�شفت عن وجوده يف نهاية ايلول�/سبتمرب.
ومن املقرر عقد اجتماع جديد يف  19ت�شرين االول
يف فيينا �ستبحث فيه اي��ران ورو�سيا والواليات

املتحدة وفرن�سا �سبل تخ�صيب اليورانيوم االيراين
خ��ارج البالد حتت ا�شراف الوكالة الدولية للطاقة
الذرية.
م��ن ج�ه��ة اخ���رى ط��ال��ب امل��ر� �ش �ح��ان امل �ه��زوم��ان يف
االنتخابات الرئا�سية االيرانية االخرية مري ح�سني
مو�سوي ومهدي كروبي بالظهور على التلفزيون
االيراين الثبات اتهاماتهما ب�ش�أن حدوث تزوير على
نطاق وا�سع اثناء االقرتاع ،بح�سب ما اوردت االثنني
�صحيفة ا�صالحية.
وق��ال مو�سوي وكروبي زعيما املعار�ضة االيرانية
لدى اجتماع بينهما ال�سبت ،انهما يرغبان يف الرد
عرب التلفزيون على ال�سلطات التي تقول انهما ال
ميلكان دليال على اتهاماتهما.
ونقلت �صحيفة "�سرماية" اال�صالحية عن مو�سوي
ات�ه��ام��ه امل �� �س ��ؤول�ين االي��ران �ي�ين ب�ت�ق��دمي معلومات

"خاطئة" ب�ش�أن التظاهرات الدامية التي هزت ايران
اثر انتخابات  12حزيران/يونيو.
وق��ال مو�سوي اثناء اجتماعه مع كروبي "الحظوا
كم م��رة تغري ع��دد القتلى .ويقولون ان االتهامات
بالتزوير كاذبة".
وا�ضاف موجها كالمه لل�سلطات "اذا كنتم واثقني
فلماذا تخافون من ظهورنا على التلفزيون؟".
وتابع "ملاذا ال تفتحون �صناديق االق�تراع مبا�شرة
على التلفزيون حتى يتمكن النا�س من م�شاهدة عدد
البطاقات التي ال حتمل رقما مت�سل�سال يف �صناديق
االقرتاع".
ويوا�صل مو�سوي وهو رئي�س وزراء ا�سبق ،التنديد
بح�صول تزوير وا�سع يف االنتخابات الرئا�سية التي
حل فيها ثانيا خلف الرئي�س االيراين حممود احمدي
جناد.

