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ن��اف��ذة ع��ل��ى ال��ع��امل

كرزاي رئي�س
�أفغان�ستان
حممد مزيد
اخري ًا ،ا�صبح كرزاي رئي�سا الفغان�ستان من دون
اللجوء اىل اجلولة الثانية لالنتخابات الرئا�سية
التي كانت م��ق��ررة ،بعد ف�ضيحة املليون �صوت
املزورة ل�صاحله.
وكما توقع املراقبون عند ان�سحاب عبد الله عبد
الله املناف�س القوي لكرزاي ،فقد اعلنت النتائج
ام�����س االول ع��ن ف��وز االخ�ي�ر باعتباره املر�شح
الوحيد.
وك��ان رئي�س جلنة االنتخابات عزيز الله لودين
قد اعلن عن ف��وزه ،ولكن لودين هذا قد اتهم من
قبل متحدث با�سم وزي��ر اخلارجية ال�سابق يف
احلكومة االفغانية عبد الله عبدالله باالنحياز
ل�صالح ك��رزاي ،يذكر انه قد ُعني من قبل كرزاي
والبد ان يتماهي لودين مع ويل نعمته ،وقد قام
لودين – كما يقول املراقبون  -بت�سهيل تزوير
انتخاب ك���رزاي وف���وزه يف اجل��ول��ة االنتخابية
االوىل.
والبد من اال�شارة اىل ان املطالب او ال�شروط التي
طالب بها عبد الله عبد الله لال�شرتاك يف اجلولة
الثانية م��ن االن��ت��خ��اب��ات املح�صورة بينه وبني
ك��رزاي من بينها �إقالة رئي�س اللجنة " لودين "
والغاء ربع بطاقات االقرتاع وهو مايوازي ثلث
اال�صوات التي ح�صل عليها كرزاي ،كما طالب عبد
الله ب�إلغاء مراكز اقرتاع وهمية.
املتحدث با�سم عبد الله قال ان اللجنة االنتخابية
منحازة ،وهو قول ميكن تف�سريه بواقعية ،ذلك
الن املعطيات التي خرجت بعد ف��رز اال�صوات
ت�شري بو�ضوح اىل حالة التزوير – الف�ضيحة.
وتنب�أ املحللون قبل م�شاركة عبدالله باجلولة
الثانية اىل هزميته ،ما دامت اللجنة االنتخابية
باقية ت�ؤدي عملها ،كما �أدته يف اجلولة االوىل.
ولعل الزيارة اخلاطفة لالمني العام لالمم املتحدة
اىل كابول ح�سمت امل�أزق االنتخابي من خالل ما
اعلن ع��ن ف��وز ك���رزاي بالرئا�سة ،وح��ث ب��ان كي
م��ون ك��رزاي على ت�شكيل حكومة متثل الوحدة
الوطنية.
من جهة اخرى ،رحبت الواليات املتحدة االمريكية
بفوز كرزاي برئا�سة افغان�ستان على ل�سان اوباما
ح�ين هن�أ الرئي�س برئا�سته افغان�ستان لوالية
جديدة وطالبه بتكثيف اجلهود من اجل اقتالع
الف�ساد ودعاه اىل فتح �صفحة جديدة من العالقات
بني البلدين ..وقال املتحدث با�سم البيت االبي�ض
ان امريكا تبحث عن �شريك موثوق.
مو�سكو وب��رل�ين وب��اري�����س ع�برت ع��ن ترحيبها
بنتائج االنتخابات وطالبت بطي �صفحة " فرز
اال�صوات املزورة"!!!.

�سوق اخلراف يف افغان�ستان�( ..أ .ف .ب)

كرزاي ميد يده �إىل طالبان ويعد با�ستئ�صال الف�ساد
كابل /اف ب

تعهد الرئي�س االفغاين حميد ك��رزاي الثالثاء
بالعمل على ا�ستئ�صال الف�ساد يف البالد ومد
يده اىل متمردي طالبان مطلقا بد�أ بذلك برناجمه
لوالية رئا�سية ثانية من خم�س �سنوات.
لكن ح��رك��ة ط��ال�ب��ان اع �ت�برت يف رد فعلها ان
ك ��رزاي لي�س ��س��وى "العوبة" يف ي��د القوى
الغربية التي اتخذت قرار الغاء الدورة الثانية
من االنتخابات الرئا�سية .وحر�ص كرزاي الذي
يتعر�ض ل�ضغوط من الرئي�س االمريكي باراك
اوباما ملكافحة الف�ساد ومن قادة العامل لتوحيد
ال�ب�لاد ،على توجيه تعهدات بهذا ال�صدد يف
اول ظهور علني له منذ ان اعلنته ال�سلطات
االنتخابية رئي�سا االثنني .وقال ك��رزاي خالل
م�ؤمتر �صحايف ح�ضره نائبه حممد قا�سم فهيم
املتهم بتجاوزات يف جمال حقوق االن�سان ان

"ال�سالم �سيكون ممكنا حني يتحد كل االفغان
ويتحدثون ب�صوت واح��د ويعملون معا على
ت�شكيل ح�ك��وم��ة وح ��دة مت�ث��ل ك��ل االفغان".
وا� �ض��اف "�سنحاول اح�ل�ال ال���س�لام يف كافة
ان�ح��اء ال�ب�لاد يف ا��س��رع وق��ت مم�ك��ن ،وندعو
ا�شقاءنا من طالبان لكي يعودوا اىل افغان�ستان
وب�ه��ذا ال�صدد نحن نطلب م�ساعدة وتعاون
املجموعة الدولية".
وتقول كابول ان ابرز قادة طالبان جل��أوا اىل
باك�ستان املجاورة .وكان حميد كرزاي عر�ض
عدة مرات على املال عمر القائد االعلى لطالبان
وم�س�ؤولني اخرين من املتمردين االن�ضمام اىل
العملية ال�سيا�سية مع �ضمان امنهم ازاء القوة
الدولية لكن بدون جدوى.
وت�شهد افغان�ستان مت��ردا حلركة طالبان التي
اط�ي��ح بها م��ن ال�سلطة يف نهاية  2001رغم

ان�ت���ش��ار ح ��واىل م�ئ��ة ال��ف ج�ن��دي اج�ن�ب��ي يف
ال�ب�لاد .م��ن جانب اخ��ر وع��د الرئي�س اجلديد
ب"ا�ستئ�صال" الف�ساد امل�ست�شري يف احلكومة
وال �� �س �ل �ط��ات امل �ح �ل �ي��ة االف �غ��ان �ي��ة ع �ل��ى اعلى
امل�ستويات وهو مطلب للدول الغربية.
وقال كرزاي "الف�ساد �شوه �صورة افغان�ستان،
وحكومتنا �شوهت �صورتها من جراء الف�ساد.
�سن�ستخدم ك��ل الو�سائل ال�لازم��ة ال�ستئ�صال
ه��ذه الو�صمة" .وا�ضاف "�سنحاول ان نثبت
لالمة االفغانية والعامل ان االفغان �صادقني يف
جهودهم وانهم �سينجحون".
وك ��ان ال��رئ�ي����س االم�يرك��ي ب ��اراك اوب��ام��ا دعا
االثنني كرزاي اىل "بذل املزيد من اجلهود" يف
مكافحة الف�ساد .وق��ال اوباما انه ابلغ كرزاي
يف ات�صال هاتفي "ان ه��ذه املرحلة يجب ان
ت�ك��ون ب��داي��ة كتابة ف�صل ج��دي��د ي�ستند على

كوريا ال�شمالية �أنهت �إعادة معاجلة الوقود النووي
�سيئول /اف ب

اعلنت وكالة انباء كوريا ال�شمالية الر�سمية ام�س الثالثاء ان
�سيئول انهت اعادة معاجلة ق�ضبان الوقود النووي من مفاعل
جتريبي يف حني ميكن ا�ستخدام مادة البلوتونيوم امل�ستخرجة
يف انتاج ا�سلحة نووية .وقالت الوكالة ان البالد "انهت بنجاح
عملية اع��ادة معاجلة ق�ضبان الوقود النووي يف نهاية اب "
يف جممع يونغبيون النووي .وقالت الوكالة ان "البلوتونيوم
امل�ستخرج (�سي�ستخدم) لتعزيز الردع النووي".
ومطلع ايلول اكدت كوريا ال�شمالية انها بلغت املرحلة االخرية
من عملية تخ�صيب اليورانيوم وانها �ستنتج ا�سلحة نووية
جديدة بق�ضبان اليورانيوم امل�ستخدمة.
وق�ضبان اليورانيوم ت�أتي من املفاعل الكوري ال�شمايل الوحيد
الذي ينتج البلوتونيوم بح�سب الوكالة.
ويقول خ�براء ان ثمانية االف من ق�ضبان ال��وق��ود النووي
التي اعيد معاجلتها ميكن ان ت�ستخدم النتاج كمية كافية من
البلوتونيوم ل�صناعة قنبلة او قنبلتني نوويتني .ي�ضاف اىل
ذلك املخزون الذي متلكه كوريا ال�شمالية وقد ي�ساهم يف انتاج

�ست اىل ثماين قنابل اخ��رى .وي��أت��ي االع�ل�ان غ��داة حتذير
وجهته بيونغ يانغ اىل الواليات املتحدة وحثت فيه وا�شنطن
على اتخاذ قرار ب�ش�أن اجراء مباحثات ثنائية .وقال متحدث
با�سم وزارة اخلارجية الكورية ال�شمالية لوكالة انباء كوريا
ال�شمالية االثنني "مبا اننا قلنا بو�ضوح اننا على ا�ستعداد
للم�شاركة يف مفاو�ضات متعددة االطراف ال �سيما مفاو�ضات
�سدا�سية وفقا لنتائج املباحثات مع الواليات املتحدة� ،آن االوان
الن تتخذ وا�شنطن قرارا يف هذا اخل�صو�ص" .ومطلع ت�شرين
االول قالت كوريا ال�شمالية انها م�ستعدة ال�ستئناف ،ب�شروط،
املفاو�ضات حول نزع ا�سلحتها النووية التي ت�شارك فيها منذ
 2003ا�ضافة اىل بيونغ يانغ ،كوريا اجلنوبية والواليات
امل�ت�ح��دة وال���ص�ين وال �ي��اب��ان ورو� �س �ي��ا .وك��ان��ت بيونغ يانغ
ان�سحبت من املفاو�ضات وقامت بعد �شهر بتجربتها النووية
الثانية .وا�شرتط النظام ال�شيوعي ال�ستئناف املفاو�ضات اوال
اجراء مباحثات ثنائية مع الواليات املتحدة .وقالت وا�شنطن
انها م�ستعدة لذلك لكن بهدف اقناع كوريا ال�شمالية با�ستئناف
املفاو�ضات ال�سدا�سية.

التقارب الرتكي مع �إيران ال يعني تبدال فـي
ال�سيا�سة اخلارجية
انقرة /اف ب

اعترب رئي�س ال ��وزراء ال�ترك��ي رجب
طيب اردوغان ان تقارب بالده مع ايران
ال يعني تبدال يف �سيا�ستها اخلارجية،
مدافعا بذلك عن زيارته االخ�يرة لهذا
البلد املجاور والتي اث��ارت انتقادات
غربية .وقال اردوغان يف خطاب القاه
يف ال�برمل��ان ام��ام ن��واب ح��زب العدالة
والتنمية احل��اك��م ان "تركيا مل تبدل
اجتاهها يف ال�سيا�سة اخلارجية .ان
ال�سيا�سة اخلارجية لرتكيا ت�سلك منحى

التطبيع" عرب حماولة تعزيز العالقات
مع كل الدول املجاورة .واثارت زيارة
اردوغ� ��ان ل�ط�ه��ران يف نهاية ت�شرين
االول/اكتوبر انتقادات يف ال�صحافة
املحلية والدولية فحواها ان انقرة التي
تتعرث مفاو�ضات ان�ضمامها اىل االحتاد
االوروبي بد�أت ت�سلك نهجا مغايرا يف
�سيا�ستها اخلارجية عرب االبتعاد عن
الغرب .وا�ضاف اردوغ��ان "ملاذا ندير
ظهرنا لالجتاهات االخ��رى؟ ان تركيا
م�ت�ج��ذرة يف امل��ؤ��س���س��ات االوروب �ي��ة

مب �ق��دار جت��ذره��ا يف منظمة امل�ؤمتر
اال�سالمي" .وتابع "يف كل مرة تعمل
تركيا لتعزيز تعاونها مع ايران او دول
ال�شرق االو�سط ،تربز انتقادات هنا (يف
تركيا) ويف اخلارج" .وكرر اردوغان
ان ب�لاده تنتظر "مقاربة �سليمة" من
جانب الغرب حيال الربنامج النووي
االيراين املثري للجدل ،وقال ان "الدول
التي تتهم اي��ران بال�سعي اىل امتالك
� �س�لاح ن ��ووي مت�ل��ك ه��ي نف�سها هذا
ال�سالح".

ا�سا�س حت�سني ادارة احلكم" .وا�شارت �صحيفة
"نيويورك تاميز" اىل ان ادارة اوباما حتث
كرزاي على ت�شكيل جلنة ملكافحة الف�ساد تر�سي
"حما�سبة �صارمة" مل�س�ؤويل احلكومات املحلية
والوطنية .واعلن ك��رزاي رئي�سا الفغان�ستان
االثنني لوالية ثانية من خم�س �سنوات بعدما
ال�غ��ت اللجنة االن�ت�خ��اب�ي��ة يف ال �ب�لاد ال ��دورة
الثانية اثر ان�سحاب مناف�سه وزير اخلارجية
ال�سابق عبد الله عبد الله من ال�سباق.
وقال كرزاي "كنا نامل ،وكان ذلك ليكون اف�ضل
لبالدنا وللعملية الدميوقراطية وجلميعنا ،ان
ي�شارك �شقيقنا الدكتور عبد الله يف الدورة
الثانية وان تنظم ال��دورة الثانية" .وا�ضاف
"ذلك ما كنا نرغب به" .وكان عبد الله ا�شار
اىل خماوف من ح�صول تزوير مثل ذلك الذي
�شهدته الدورة االوىل والذي ادى اىل الغاء ربع

جمهورية الت�شيك
جتيــز معاهـدة
ل�شبـونـة
براغ  /الوكاالت

ق �� �ض��ت امل �ح �ك �م��ة ال��د� �س �ت��وري��ة يف
جمهورية الت�شيك ب ��أن ال تعار�ض
بني معاهدة ل�شبونة ود�ستور البلد،
مما ميهد الطريق للرئي�س الت�شيكي،
فكالف كالو�س ،للتوقيع عليها ومن
ثم اعتمادها.
و ُي��ذك��ر �أن ج�م�ه��وري��ة الت�شيك هي
ال ��دول ��ة ال��وح��ي��دة داخ� ��ل االحت���اد
الأوروب ��ي التي مل ت�صدق بعد على
معاهدة ل�شبونة.
وي��زي��ل ق ��رار املحكمة الد�ستورية
الت�شيكية �آخ��ر العقبات التي كانت
تقف دون الت�صديق على معاهدة
ل�شبونة.
وكان الرئي�س الت�شيكي ينتظر قرار
املحكمة الد�ستورية قبل اتخاذ قرار
ب�ش�أن التوقيع عليها من عدمه.
وق� ��ال ك�ل�او� ��س ب �ع��د �� �ص ��دور ق ��رار
املحكمة الد�ستورية �إنه لن يعار�ض
ب�ع��د ال �ي��وم م�ع��اه��دة ل�شبونة علما
ب ��أن��ه ك ��ان م��ن امل�ت���ش�ك�ك�ين ف�ي�ه��ا �إذ
�سبق له �أن ا�شتكى من �أن معاهدة
ل�شبونة �ست�سمح بتخويل �صالحيات
وا�سعة لربوك�سل حيث مقر االحتاد
الأوروبي.
ويُنظر �إىل معاهدة ل�شبونة على �أنها
مهمة بهدف جعل �آلية اتخاذ القرار
داخل االحتاد الأوروبي �أكرث �سهولة
يف  1دي�سمرب/كانون الأول املقبل.

بطاقات االق�تراع لتربير ق��راره االن�سحاب من
ال�سباق الرئا�سي .وتوا�صلت ردود الفعل على
اع��ادة انتخاب ك��رزاي رئي�سا .وج��اء يف بيان
ا�صدرته حركة طالبان ان "الغاء الدورة الثانية
م��ن االن�ت�خ��اب��ات اظ�ه��ر ان ال �ق��رارات املتعلقة
بافغان�ستان تتخذ يف وا�شنطن ولندن فيما يتم
االعالن يف كابول".
وا�ضاف البيان "االمر امل�ستغرب هو انه قبل
ا�سبوعني كانوا يقولون ان الرئي�س االلعوبة
حميد كرزاي �ضالع يف تزوير انتخابي  ...لكن
االن انتخب رئي�سا ا�ستنادا اىل نف�س اال�صوات
امل��زورة فيما وجهت له وا�شنطن ولندن على
الفور التهاين".
ويف بروك�سل وجه االم�ين العام حللف �شمال
االطل�سي ان��در���س ف��وغ را�سمو�سن الثالثاء
التهاين للرئي�س االفغاين.

ال�صني تنفذ حملة العتقال مثريي اال�ضطرابات يف �شينجيانغ
بكني /اف ب

بد�أت ال�شرطة ال�صينية حملة ت�ستمر �شهرين
هدفها القب�ض على امل�س�ؤولني عن اال�ضطرابات
التي �شهدتها حمافظة �شينجيانغ يف متوز
امل��ا��ض��ي ،كما ذك��رت ال�صحف املحلية ام�س
الثالثاء.
وذكرت �صحيفة "�شينجيانغ ديلي" ان مكتب
االمن العام يف املنطقة ذات احلكم الذاتي اعلن
االح��د عن بدء احلملة حتت عنوان "ال�ضرب
بقوة والت�صحيح" ،على ان ت�ستمر حتى نهاية
ال�سنة.
وقال املكتب "علينا ان نقب�ض على الهاربني،
وان ن�ب��ذل امل��زي��د م��ن اج��ل ج�م��ع املعلومات
وحتليلها وتدقيقها والرتكيز على احلاالت
املرتبطة باعمال االرهاب العنيفة".

و�شهدت اوروم�ت���ش��ي ،عا�صمة �شينجيانغ،
� �ش �م��ال غ���رب ال �� �ص�ين ،ع �ل��ى اق �� �ص��ى ح ��دود
�آ�سيا الو�سطى ،وال�ت��ي تعي�ش فيها غالبية
م��ن امل�سلمني االوي �غ��ور الناطقني بالرتكية
ا�ضطرابات يف  5متوز/يوليو ،قتل خاللها
� 197شخ�صا على االقل وفق امل�صادر الر�سمية
ومعظمهم من اثنية الهان التي ت�شكل غالبية
يف عموم ال�صني.
ويف االيام التالية ،قام الهان باعمال انتقامية
ا�ستهدفت االوي� �غ ��ور .وب �ع��د اال�ضطرابات
نظمت ال�شرطة حملة اعتقاالت كثيفة �شملت
امل�ئ��ات م��ن االوي �غ��ور ،واحيلت اع��داد كبرية
منهم اىل الق�ضاء.
وذكرت منظمة هيومن رايت�س ووت�ش املدافعة
عن حقوق االن�سان اال�سبوع املا�ضي ان

 43على االقل من االويغور الذين مت توقيفهم
وبينهم اطفال ،مل يعودوا اىل ذويهم .وقالت
املنظمة ان االع��داد احلقيقية ميكن ان تكون
اكرث من ذلك بكثري.
ويف ت�شرين االول � ،صدرت احكام باالعدام
بحق  12من ا�صل  21متهما حوكموا وادينوا.
ومت تاكيد احكام االعدام وال�سجن يف جل�سة
اال�ستئناف اال�سبوع املا�ضي.
واتهمت ال�سلطات "االنف�صاليني القوميني"
بالوقوف وراء اعمال العنف ،دون ان تقدم
دليال على ذلك.
وي ��ؤك��د ال�ع��دي��د م��ن االوي��غ��ور ان �ه��م �ضحية
التمييز الثقايف والديني وال�سيا�سي وحمالت
تكثيف مكافحة االرهاب التي يقولون ان بكني
ا�ستغلتها لزيادة ال�ضغط عليهم.

االدعاء يف الهاي :كراديت�ش م�س�ؤول عن مذبحة �سربرينت�شا
الهاي  /الوكاالت

اتهم ممثل ادعاء فى حمكمة الهاى
رادوف ��ان كراجيت�ش زعيم �صرب
البو�سنة ال�سابق بتحمل امل�س�ؤولية
املبا�شرة عن املذبحة التى وقعت
فى �سربرينت�شا عام 1995وخلفت
ثمانية االف قتيل من امل�سلمني.
وق ��ال ممثل االدع� ��اء االن تيجري
ان ا��س��ف ك��رادي�ت����ش ال��وح�ي��د هو
افالت بع�ض امل�سلمني من املذبحة
وو�صفه بانه القائد االعلى وراء
احلملة ال��رام�ي��ة اىل اق��ام��ة دولة
�صربية ع��ن ط��ري��ق التخل�ص من

امل�سلمني والكروات.
ولكنه قال انه �سيمثل امام املحكمة
حيت ت�ستمع املحكمة اىل �شكواه
بعدم منحه الوقت الكافى العداد
دفاعه.
وي� ��واج� ��ه ك��رادي��ت�����ش ات �ه��ام��ات
ب ��ارت� �ك ��اب اب� � ��ادة وج���رائ���م �ضد
االن���س��ان�ي��ة وج��رائ��م ح��رب خالل
دوره يف ح��رب البو�سنة م��ا بني
 1992و ،1995وال��ت��ي خلفت
زهاء  100الف قتيل و 2.2مليون
نازح.
وق ��ال امل��دع��ي ال �ع��ام �آالن تيجري

ان كراديت�ش هو "القائد االعلى"
ل�ع�م�ل�ي��ات ال �ت �ط �ه�ير ال �ع��رق��ي يف
البو�سنة ،م�ضيفا انه "رجل ا�ستغل
ال�ت�ع���ص��ب ال �ق��وم��ي والكراهية
واخل��وف لتنفيذ ر�ؤي��ة تقوم على
بو�سنة مق�سمة عرقيا".
وحت��دث ع��ن مع�سكرات االعتقال
م��ث��ل م �ع �ت �ق��ل ب� ��ري� ��دور ب�شمال
غ��رب البو�سنة حيث ك��ان ي�سجن
املعتقلون "كاحليوانات" ،وحملة
الق�صف واط�لاق النار التي �شنها
اجلي�ش ال�صربي البو�سني خالل
ح�صار �سراييفو.

وا�ضاف املدعي العام ان "ال�سكان
ع� ��ا� � �ش� ��وا خ��ل ��ال � � �س � �ن� ��وات يف
رعب" م��ذك��را بالقنا�صة ال�صرب
البو�سنيني الذين كانوا يتمركزون
على ال�ت�لال املحيطة بالعا�صمة،
وبنق�ص امل��ؤن والكهرباء ،م�ؤكدا
ان"املدينة كانت تخلو من اي مكان
�آمن وكان القيام باي ن�شاط مبثابة
جمازفة باحلياة".
واع�ت�ق��ل ك��رادي�ت����ش ال��ذي يواجه
عقوبة ال�سجن امل��ؤب��د يف يوليو
مت ��وز  2008يف ب �ل �غ��راد بعدما
عا�ش متخفيا ومطاردا  13عاما.

خ��ام��ن��ئ��ي ي���ح���ذر امل��ع��ار���ض��ة م���ن ال��ت��ظ��اه��ر

تقرير اخباري

وج����ه امل���ر����ش���د االع��ل��ى
االي�����راين اي���ة اهلل علي
خامنئي ام�����س الثالثاء
حت���ذي���را اىل امل��ع��ار���ض��ة
التي تنوي التظاهر اليوم
االرب����ع����اء ع��ل��ى ه��ام�����ش
احياء ال��ذك��رى الثالثني
لال�ستيالء على ال�سفارة
االمريكية.

طهران /اف ب

وحذر خامنئي يف كلمة القاها امام طالب ونقلتها وكالة
االنباء االيرانية الر�سمية املعار�ضة ،من ان "اال�شخا�ص
ال���س��ذج وال���س�ي�ئ��ي النية" ل��ن يتمكنوا "من ال�سماح
للواليات املتحدة بالتدخل" .ووجهت دعوات عرب املواقع
االلكرتونية القريبة من املعار�ضة اال�صالحية اىل التظاهر
احتجاجا ،على هام�ش التجمع الر�سمي املقرر االربعاء.
ومنعت ال�شرطة اي تظاهرة خارج اطار التجمع الر�سمي
امام مقر ال�سفارة االمريكية ال�سابقة.
ونبه امل�س�ؤول الثاين يف ال�شرطة االيرانية احمد ر�ضا
ردان ان ال�شرطة "�ستتحرك �ضد اي تظاهرة غري قانونية"
يف الرابع من ت�شرين الثاين.
وحتيي ايران االربعاء ذكرى ا�ستيالء طالب ا�سالميني يف
الرابع من ت�شرين الثاين  1979على ال�سفارة االمريكية
واحتجاز دبلوما�سييها ل 444يوما .وم ��ذذاك ،قطعت
العالقات الدبلوما�سية بني وا�شنطن وطهران.
وكانت املعار�ضة االيرانية انتهزت يف  18ايلول فر�صة
تنظيم تظاهرة ر�سمية ت�ضامنا مع الفل�سطينيني للنزول

اىل ال �� �ش��ارع وت �ك��رار اع�ل�ان دع�م�ه��ا للمر�شح اخلا�سر
يف االنتخابات الرئا�سية يف  12ح��زي��ران م�ير ح�سني
م��و��س��وي .وق�ت��ل ال�ع���ش��رات واع�ت�ق��ل نحو ارب �ع��ة االف
اخرين خ�لال اعمال العنف التي اعقبت اع��ادة انتخاب
الرئي�س االي��راين حممود احمدي جناد .من جهة اخرى
ر�أى حمللون ان عددا كبريا من االيرانيني الذين هاجموا
ال�سفارة االمريكية يف طهران قبل ثالثني عاما مدفوعني
باعالن قيام اجلمهورية اال�سالمية ،ا�صبحوا من ا�شد
منتقدي النظام .وقال الطالب الذين �سيطروا على جممع
"ال�شيطان االكرب" واحتجزوا حواىل خم�سني دبلوما�سيا
رهائن انهم قاموا بهذا التحرك ردا على رف�ض وا�شنطن
ت�سليم ال�شاه املخلوع حممد ر�ضا بهلوي.
وقد كانوا يخ�شون تدخال مثل االنقالب الذي نظمته وكالة
اال�ستخبارات املركزية (�سي �آي ايه) يف  1953ال�سقاط
رئي�س الوزراء الوطني حممد م�صدق.
وت��ردد هتاف "املوت المريكا" يف �شوارع طهران حيث
كانت احل�شود تكرب بينما كان الطالب يقتحمون ال�سفارة.
وو�صف زعيم الثورة وم�ؤ�س�س اجلمهورية اال�سالمية �آية

الله اخلميني اال�ستيالء على املبنى حينذاك بانه "ثورة
ثانية" .لكن كثريين من امل�شاركني يف هذه العملية بينهم
مع�صومة ابتكار وعبا�س عبدي وحم�سن مريدامادي
حتولوا منذ ذلك احلني اىل ا�صالحيني يوجهون انتقادات
حادة حلكومة حممود احمدي جناد املحافظة.
وا�صبح مريدامادي الذي قام بدور ا�سا�سي يف احتالل
ال�سفارة يف الرابع من ت�شرين الثاين/نوفمرب  ،1979بعد
ذلك رئي�سا ملجل�س االمن القومي ورئي�سا للجنة ال�سيا�سة
اخلارجية يف جمل�س ال�شورى (الربملان) االيراين .لكنه
اليوم م�سجون بتهمة حماولة ا�سقاط النظام .و�سجن
عبدي اي�ضا لعمله يف ا�ستطالعات الر�أي التي افادت ان
االيرانيني يريدون اقامة عالقات دبلوما�سية مع الواليات
املتحدة .وين�سب كثريون ف�شل جيمي كارتر الرئي�س
الدميوقراطي للواليات املتحدة من  1977اىل  1981يف
الفوز بوالية رئا�سية ثانية اىل �سوء ادارته الزمة الرهائن
عندما ف�شلت حماولة النقاذهم ب�سقوط طائرتني امريكيتني
ار�سلتا لهذا الهدف وقتل ثمانية جنود امريكيني .ومل يتم
االف��راج عن الرهائن ال 52اال يف كانون الثاين/يناير

 1981بعيد تويل الرئي�س اجلمهوري رونالد ريغن مهامه
الرئا�سية خلفا لكارتر.
وقطعت وا�شنطن عالقاتها الدبلوما�سية مع طهران خالل
ازمة الرهائن ،يف خطوة مل يتم ر�أب ال�صدع الذي احدثته
حتى الآن .وما زالت ايران تعترب احتالل ال�سفارة عمال
ثوريا بينما تعتربه وا�شنطن اىل الآن انتهاكا حلقوق
االن�سان .وما زال التجمع مقابل مقر ال�سفارة التي كانت
تو�صف بانها "وكر للجوا�سي�س" يجذب احل�شود الذين
ي�شكل تالميذ املدار�س معظمهم يف ما يعرف با�سم "يوم
الطالب" .وه��م ي�ستمعون باهتمام اىل خطيب تختاره
احلكومة ويف اغلب االحيان �شخ�ص مل ي�شارك يف عملية
احتجاز الرهائن.
وم��ا زال التلفزيون االي��راين احلكومي يعر�ض لقطات
للطالب املت�شددين وه��م يعر�ضون الدبلوما�سيني وقد
ع�صبت اعينهم ،وهم يحرقون العلم االمريكي.
وي�ستخدم املبنى الذي يخ�ضع ملراقبة احلر�س الثوري،
مركزا تعليميا ي�ضم معار�ض ت�برز "جرائم" الواليات
املتحدة.

