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 دمشق ـ هدى العبود 
  علمت «األنباء» من مصـــادر مطلعة أن رئيس الوزراء 
التركي رجب طيب أردوغان يرافقه وزير اخلارجية أحمد 
داود أوغلو سيبدأ اليوم زيارة إلى سورية. وأشارت املصادر 
إلى أن أردوغان ســـيبحث مع املسؤولني السوريني وعلى 
رأسهم الرئيس بشار األسد األوضاع اإلقليمية واحتماالت 
استئناف محادثات السالم بني سورية وإسرائيل بوساطة 

تركيا. مبوازاة ذلك أكد وزير اخلارجية التركي احمد داود 
اوغلو أن الشرق األوسط سيعيش فترة حاسمة خالل األشهر 
الستة املقبلة تشهد فيها املنطقة تطورات دقيقة وحرجة.

  وقال أوغلو في حديث صحافي امس إن جوا من التفاؤل 
ســـاد املنطقة بعد زيارة الرئيس األميركـــي باراك أوباما 
لها، لكن االدارة االميركية لم تقدم مشـــروعا جديدا حلل 

مشاكل املنطقة. 

 أردوغان واألسد يناقشان في سورية اليوم احتماالت استئناف محادثات السالم 

 بايدن يضع زهورا على متثال لذكرى ضحايا اوكرانيني وبجانبه الرئيس االوكراني فيكتور يوتشينكو   (رويترز)

 تقرير أممي تحدث عن تهديد حريات وممارسات تعذيب في دول عربية 
 بيروتـ  رويترز: حتدث تقرير االمم املتحدة للتنمية البشرية 
العربية للعام ٢٠٠٩ والذي صدر امس عن تهديد للحريات وممارسات 
تعذيب في بلـــدان عربية عدة. وجاء في التقرير، الذي صدر في 
بيروت حتت عنوان «حتديات امن االنسان في البلدان العربية» 
والذي ينظمه برنامج االمم املتحدة االمنائيـ  املكتب االقليمي للدول 
العربية، ان «اجهزة الدولة متارس انتهاكها حلقوق املواطنني في 

احلياة واحلرية من خالل التعذيب واالحتجاز غير القانوني».
  وقال التقرير «في اعقاب احداث ١١ سبتمبر ٢٠٠١ اصدر معظم 
البلدان العربية قوانني ملكافحة االرهاب تقوم على تعريف فضفاض 
ملفهوم االرهاب». ومنحت هذه القوانني االجهزة االمنية في الدولة 
صالحية واسعة في بعض املجاالت التي تشكل تهديدا للحريات 

االساسية في مواضيع اخرى»

  حكم الطوارئ

  واضاف «متارس اجهزة الدولة انتهاكها حقوق املواطنني في 
احلياة واحلرية من خالل التعذيب واالحتجاز غير القانوني.

  ودونت املنظمة العربية حلقوق االنسان امثلة على ممارسات 
التعذيب فـــي ثماني دول عربية بني العامني ٢٠٠٦ و٢٠٠٨»، لكن 

التقرير لم يسم هذه الدول.
  وقال «شهدت دول عربية عديدة فترات طويلة جدا من االحكام 
العرفية او حكـــم الطوارئ حيث حتولت فيها االجراءات املؤقتة 
الى اسلوب دائم لتوجيه احلياة السياسية. وغالبا ما يكون اعالن 
حالة الطوارئ ذريعة لتعليق احلقوق االساسية واعفاء احلكومة 

من اي قيود دستورية مهما كانت محدودة اصال».

  األمن الشخصي

  واشار الى ان كثيرين من مواطني البلدان العربية يعيشون في 
حالة من «انعدام احلرية»، ولفت التقرير الى ان االمن الشخصي 
للمواطنني في البلدان العربية «مشوب بالثغرات القانونية وتراقبه 
وتتولى تنظيمه مؤسســـات تتمتع بســـلطة االكراه وتقوم على 
مصادرة احلريات». وحتدث التقرير عن ان معظم البلدان العربية 
انضمت الى االتفاقات الدولية الرئيسية اخلاصة بحقوق االنسان 

والتي تنص على احلق في احلياة واحلق في احلرية.
  ودعا التقريـــر البلدان العربية املعنية الـــى التزام «بتعديل 
تشريعاتها وممارســـات على املستوى الوطني بصورة تنسجم 

مع احكام هذه االتفاقيات».

  انتهاك مواثيق حقوق اإلنسان

  غير ان التقرير اشار الى «اننا نشهد من االنتهاك لهذه املواثيق 
اكثر مما نشهده من االحترام، فعقوبة االعدام التي حظرها اكثر من 
نصف دول العالم وشجبتها االمم املتحدة مازالت تتوسع بلدان 
عربية في تنفيذها، فتطبيقهـــا ال يقتصر على اجلرائم الكبرى، 

كما ال تستثنى منها حاالت اجلرائم السياسية».
  واكد التقرير ان «العالقة بني الدولة وامن االنسان ليست عالقة 
سليمة: ففيما يتوقع من الدولة ان تضمن حقوق االنسان نراها 
في عدة بلدان عربيـــة متثل مصدرا للتهديد ولتقويض املواثيق 

الدولية واالحكام الدستورية الوطنية».
  وشـــدد هذا التقرير على ان «اخفـــاق الدولة الذي يكمن وراء 

ازمة دارفور يقـــدم دليال واضحا على مدى تأثير اداء الدولة في 
امن االنسان».

  أوضاع الالجئين

  اما بالنسبة الوضاع الالجئني، فإن التقرير اوضح ان املنطقة 
العربية تتميز بوضع فريد بني مناطق العالم اجمع فهي املنطقة 
التي تلتقي فيها قضية الالجئني االطول عهدا في كل انحاء العالم 

اي قضية الفلسطينيني بتلك االحدث عهدا في درافور.
  وقال تقرير لالمم املتحدة االسبوع املاضي ان الوضع بالنسبة 
للمدنيني في دارفور اليزال «مقلقا للغاية» حيث نزح ٢٫٦ مليون 

شخص ويحتاج ٤٫٧ ماليني إلى املساعدة.
  وتطرق تقرير التنمية البشرية الى مسألة العنف ضد النساء، 
حيث دعا البلدان العربية الى «سن القوانني الكفيلة بحظر زواج 
الفتيات قبل بلوغهن سن الرشد اي الثامنة عشرة». وذكر التقرير ان 
الدراسات تشير الى ان الزواج املبكر واحلمل في فترة املراهقة يهددان 

صحة االمهات واالطفال ويزيدان من تعرض االناث للعنف. 

 واشنطن قلقة من تعاون ميانمار وكوريا الشمالية عسكرياً 

 بايدن: التقارب األميركي ـ الروسي لن يكون على حساب أوكرانيا 
 كييڤ ـ وكاالت: يحـــاول نائب الرئيس االميركي جو 
بايدن خالل زيارته الى كييڤ طمأنة السلطات االوكرانية 
بتأكيده ان حتسنا في العالقات االميركية ـ الروسية لن 

يضر بدعم واشنطن الوكرانيا.
  وقال بايدن امس ان الواليات املتحدة ملتزمة باوكرانيا 
قوية ومزدهرة مؤكدا ان جهود واشنطن الصالح العالقات 

مع روسيا لن تأتي على حساب اوكرانيا.
  واضاف ان الواليات املتحدة «تؤيد بقوة» حق اوكرانيا 
في اختيار حتالفاتها في اشارة الى مسعى كييڤ لالنضمام 

الى حلف شمال االطلسي «الناتو».
  وتابع «ال نعترف بحق اي احد آخر في ان ميلي عليكم 
او على اي دولة اخرى التحالف الذي تســـعى لالنضمام 

اليه او عالقاتكم الثنائية».
  وبعد لقائه باملســـؤولني فـــي اوكرانيا والقائه خطابا 
موجها الى الشعب االوكراني سيتوجه بايدن الى جورجيا 
اجلمهورية السوفييتية الســـابقة االخرى التي يقودها 
الرئيس املوالي للغرب ميخائيل ساكاشفيلي، وعلى غرار 
اوكرانيا، تشهد عالقاتها مع موسكو توترا. ويرغب البلدان 

في االنضمام الى حلف شمال االطلسي.
  وكانت احلرب اخلاطفة بني موســـكو وتبيليسي في 
اغسطس ٢٠٠٨ للسيطرة على اوسيتيا اجلنوبية املنطقة 
االنفصالية في جورجيا، شـــكلت قمة اخلالف االميركيـ  

الروسي في نهاية والية الرئيس جورج بوش.
  والهدف االساسي من هذه الزيارة هو تأكيد دعم االدارة 

االميركية اجلديدة الوكرانيا وجورجيا.
  كما سيحاول بايدن تبديد مخاوف البلدين بعد ان اعرب 
الرئيس االميركي باراك اوباما عن رغبته في حتريك العالقات 

مع الكرملني خالل زيارته الى موسكو مطلع يوليو.
  وقال السفير االوكراني في واشنطن اوليغ شامشور 

«نرحب باقامة عالقات بناءة بني الواليات املتحدة وروسيا 
لكن املهم بالنسبة لنا هو اال يجري اي حتسن على حساب 

املصالح االوكرانية».
  مـــن جهته، قال توني بلينكن مستشـــار بايدن لالمن 
القومـــي ان «اجلهود التي نبذلها لتحســـني عالقاتنا مع 

روسيا لن تكون على حساب دول اخرى».
  واكد «اننا سنواصل الدفاع عن املبدأ القائل ان االنظمة 
الدميوقراطية ذات السيادة لها احلق في اختيار شركائها 
وحتالفاتها» مبا في ذلك االنضمام الى احللف االطلسي. 
  لكن نائب الرئيس االميركي سيصر ايضا على االشارة 

الى التقدم الذي ينتظره من البلدين احلليفني.
  وقال بلينكن انه على اوكرانيا ان تنهي الشلل السياسي 
والتوافق على اصالحات اقتصادية السيما في قطاع الطاقة 

وعلى جورجيا ان حتسن اداءها الدميوقراطي.
  من جهة اخرى قالت وزيرة اخلارجية األميركية هيالري 
كلينتون امس إن أي تعاون عسكري بني كوريا الشمالية 
وميامنار قـــد ميثل تهديدا جليـــران ميامنار في جنوب 

شرق آسيا.
  وتابعت فـــي مؤمتر صحافي في بانكـــوك «نعلم أن 
هناك قلقا متزايدا أيضا إزاء التعاون العسكري بني كوريا 
الشـــمالية وميامنار وهو األمر الـــذي ننظر إليه بجدية. 
ســـيزعزع هذا استقرار املنطقة. وسيمثل تهديدا مباشرا 

جليران ميامنار».
  ووصلـــت كلينتون الى انكوك امـــس قادمة من الهند 
لعقـــد اجتماع ثنائى مع رئيس وزراء تايلند أبهيســـيت 

فيجاجيفا.
  وســـوف تغادر إلي جزيرة فوكيت التـــي تبعد ٦٠٠ 
كيلومتر جنوب بانكوك اليـــوم حلضور املنتدى األمني 

لرابطة دول جنوب شرق آسيا «االسيان» غدا. 

 ميتشل إلى المنطقة نهاية األسبوع الجاري

  كبير حاخامات إسرائيل: رفض 
واشنطن لالستيطان مخالف للتوراة

  
  عواصمـ  وكاالت: قال احلاخام األكبر في اسرائيل شلومو عمار في 
رسالة نشرتها صحيفة «جيروزاليم بوست» امس ان الواليات املتحدة 
تخالف تعاليم التوراة مبطالبتها اسرائيل بتجميد االستيطان في الضفة 
الغربية احملتلة. وكتب احلاخام في رسالة موجهة الى مؤمتر رؤساء 
املنظمات اليهودية األميركية الكبرى ان «التوراة تطلب من الشــــعب 
اليهودي العيش في اسرائيل بينما متارس الواليات املتحدة ضغوطا 
ملنع اليهود من ان يعيشوا ويبنوا منازلهم في اجزاء كبيرة من ارض 
اسرائيل» بحدودها التوراتية. وأضاف ان «األميركيني يريدون اقامة 
دولة (فلسطينية) يحظر على اليهود العيش فيها بل ويريدون حتى 
منع التوسع الطبيعي للمستوطنات اليهودية». في غضون ذلك صرح 
ناطق باسم وزارة اخلارجية االميركية امس االول ان املبعوث االميركي 
اخلاص الى الشرق االوســــط جورج ميتشل سيعود الى املنطقة في 

نهاية االسبوع اجلاري.
 

 وزير إسرائيلى: حكومة نتنياهو وافقت للمرة األولى
  على خارطة الطريق إلقامة دولة فلسطينية

 غزة ـ أ.ش.أ: أعرب وزير باحلكومة اإلســـرائيلية امس عن موافقة 
هذه احلكومة ألول مرة على الصيغة اخلاصة بخارطة الطريق إلقامة 
دولة فلســـطينية. ونقلت جريدة اجليروزاليم بوســـت على موقعها 
االلكتروني مساء امس عن دان ميريدور الوزير املكلف باإلشراف على 
اجهزة املخابرات اإلسرائيلية قوله «ان رئيس حكومتنا بنيامني نتنياهو 
ملتزم بكل االتفاقيات الدولية السابقة التي وقعتها اسرائيل ومن بينها 
االتفاق اخلاص بخارطة الطريق». وأشارت الصحيفة اإلسرائيلية الى 
ان هذا التصريح يأتي وسط تصاعد ملحوظ في الضغوط الدولية على 
إسرائيل لوقف أنشطة البناء االستيطاني في القدس الشرقية بعد ان 

انضمت روسيا وفرنسا للواليات املتحدة في هذا الصدد. 

 إصابة ١٥٧ جندياً بريطانياً خالل أسبوع واحد في كابول 

 أفغانستان:  ٨ قتلى في هجمات انتحارية لطالبان 

 قرغيزستان تحدد أغسطس موعدًا للبت
  في استضافة قاعدة عسكرية روسية 

 اليابان: حلّ مجلس النواب تمهيداً إلجراء انتخابات 

 عواصـــم ـ وكاالت: قتـــل ٨ 
اشـــخاص على االقل في هجوم 
شنه مقاتلو حركة طالبان على 
مبان حكومية في شرق افغانستان 
ادلى بها  افادات  امس بحســـب 

مسؤولون وشهود عيان.
  واعلنت طالبـــان التي تقود 
متردا متناميا ضد احلكومة التي 
الغرب وتســـعى لطرد  يدعمها 
القوات االجنبية من افغانستان 

مسؤوليتها عن الهجوم.
  وقالت ان ١٥ مهاجما انتحاريا 
شـــاركوا في هجمات على مبان 
حكومية في كرديز عاصمة اقليم 

بكتيا.
  باملقابل قال مسؤوالن اقليميان 
في كرديز طلبا عدم نشر اسميهما 
إن ٥ علـــى االقل من افراد قوات 
االمـــن االفغانية و٣ من مقاتلي 
طالبـــان لقوا حتفهم في معارك 

بالرصاص فـــي املدينة. بدوره 
قال مصدر يعمل مع وكالة اغاثة 
اجنبية إن مهاجمني انتحاريني على 
االقل ارتديا الزي التقليدي لكثير 
من االفغانيات الذي يغطيهن من 

الرأس حتى القدم.
  وقالت الكابنت اليزابيث ماتياس 
املتحدثة باسم اجليش األميركي 
انـــه وردت انباء عـــن هجمات 
انتحارية اســـتهدفت مقر حاكم 
كرديز ومقر الشرطة واملديرية 

الوطنية ملكاتب االمن.
  والهجوم مماثل لهجمات اخرى 
شنتها طالبان في االونة االخيرة 
في نوريستان في اقليم بكتيكا 
بشرق افغانستان وهجمات اخرى 

في كابول واماكن اخرى.
  وقال عدد من ســـكان كرديز 
رفضوا نشر اسمائهم إن معارك 
بالرصـــاص دارت بني املقاتلني 

وقوات حكومية وســـمع دوي 
انفجار هائل واحد على االقل.

  ولم يتســـن للمسؤولني في 
املدينة التعليق على املعارك علنا 
وقالت وزارة الداخلية في كابول 

انها تتحقق من التقارير.
  وفي وقت سابق امس قال عبد 
الولي زادران رئيس بلدية وادي 
زادران ان مقاتلي طالبان خطفوا 
١٣ عامال من شركة بناء في وادي 

زادران في اقليم باكتيا.
  واذ اعلن امس عن قتل جندي 
بريطاني في انفجار بأفغانستان 
كشـــفت أرقام رسمية أصدرتها 
وزارة الدفاع البريطانية أن ١٥٧ 
جنديا بريطانيا أصيبوا بجروح 
خالل أسبوع في أفغانستان وقتل 
١٨ جنديا آخرين في يوليو اجلاري 
الدائرة ضد مقاتلي  في املعارك 

حركة طالبان في اقليم هلمند. 

  آستانة ـ رويترز: قال سفير 
قرغيزستان في دولة قازاخستان 
امس ان حكومة بالده ستبت في 
أمر اقامة منشأة عسكرية روسية 
في أراضيها اوائل شهر اغسطس 
املقبل. وأعلن رئيس قرغيزستان 
كرمان بك باقييف هذا االسبوع 
ان مركز التدريب اجلديد ميكنه 
ان يعد قوات الرد السريع ملهمة 
القضـــاء على التيـــار املتصاعد 
للتمرد القادم من دولة أفغانستان 
املجاورة. صرح جانيش رستم 
بيكوف سفير قرغيزستان لدى 
قازاخستان امس بأن القرار اخلاص 
بالقاعدة اجلديدة قد يعلن خالل 
قمة منظمة معاهدة االمن اجلماعي 
التي تســـتضيفها بالده في ١ و٢ 
اغسطس وهي تكتل أمني تهيمن 

عليه روسيا ويضم قرغيزستان. 
وأصبحت قرغيزستان وهي دولة 
صغيرة وفقيرة مسرحا لتنافس 
متصاعد بني روســـيا والواليات 

املتحدة. واكتسبت اهمية نظرا 
لقربها من أفغانستان. وملوسكو 
وواشنطن اآلن قواعد عسكرية 

في مناطقها اجلبلية. 

 طوكيوـ  وكاالت: حل رئيس الوزراء الياباني تارو 
آسو امس مجلس النواب إلفساح الطريق أمام إجراء 

انتخابات عامة في ٣٠ أغسطس املقبل.
  وجاءت هذه اخلطوة في أعقاب تصويت اجري في 
مجلس الوزراء لقبول خطط رئيس الوزراء احملاصر 
باملشكالت حلل مجلس النواب. وأعرب آسو عن عزمه 
البقاء في السلطة قائال ال ميكنني التخلي عن مهامي 
كرئيــــس للوزراء ورئيس للحزب حتى تظهر بوادر 
التعافي القوي لالقتصاد. واعتذر في خطابه عن فشله 
في توحيد احلزب احلاكم وعن اخلسارة التي تكبدها 
مؤخرا في انتخابات مجلس طوكيو وانتخابات أخرى 
وهو ما دفعه الى اتخاذ قرار بحل البرملان. وقال إنه 
ينوي التعامل بجد مع االنتقادات املوجهة إليه من قبل 
الشعب وفتح صفحة جديدة. إال أن بعض املشرعني من 
احلزب الليبرالي الدميوقراطي غير الراضني عن قيادة 
آسو انتقدوا قراره عقد مجرد اجتماع غير رسمي بدال 
من جلسة مكتملة النصاب للحزب. ويتوقع محللون 
أن االنتخابات املقبلة رمبا متنح احلزب الدميوقراطي 
املعارض اليد العليا النتزاع احلكم من احلزب الليبرالي 
الدميوقراطي الذي يتولى شؤون البالد منذ أكثر من 

٥٠ عاما على نحو شبه متواصل. 

 باكستان: القوى األمنية
  قتلت ٥٠ مسلحًا خالل يومين

ــس أن القوات األمنية  ــؤولون ام ــالم أباد ـ د.ب.أ: أعلن مس   إس
ــلحا خالل يومني من الهجمات  ــتانية قتلت أكثر من ٥٠ مس الباكس
التي بدأت القوات األمنية في شنها على منطقة لوير دير الواقعة في 
ــتان. وقامت القوات بهذه العملية البرية مدعومة  ــمال غرب باكس ش
ــة والدبابات وقذائف الهاون خالل اليومني املاضيني في عدة  باملدفعي
ــاد املتمردون من حني آلخر على  ــرى في منطقة ميدان، حيث اعت ق
مهاجمة نقاط التفتيش األمنية التي تتولى أمرها قوات شبه عسكرية. 
وقال متحدث باسم القوة شبه العسكرية التابعة لسالح احلدود هاتفيا 
«وفقا لإلحصاءات األولية فقد قتل أكثر من خمسني مسلحا وأصيب 
عشرات آخرون، ولقي ثالثة من اجلنود حتفهم أيضا خالل القتال». 
ولم يتسن التأكد من اخلسائر بصورة مستقلة بسبب القيود املفروضة 
على الصحافيني احملليني. وأضاف املتحدث أن العديد من القتلى هم 
ــوات املجاورة، حيث  ــلحون تابعون لطالبان فروا من منطقة س مس
ــن احلكومة هجوما على املنطقة التي تبعد ١٤٠ كلم شمال غرب  تش
ــالم أباد. وقال اجليش انه أوشك على االنتهاء من الهجوم الذي  إس
ــنه على سوات، حيث يقول إن أكثر من ١٧٠٠ من مقاتلي طالبان  يش

قد قتلوا خالل القتال الذي استمر ملدة ثالثة أشهر.
  وعلى الرغم من أن أجزاء كبيرة من سوات التي كانت تعد مقصدا 
ــياحيا مت إخالؤها من املسلحني فإنه يعتقد أن معظم قادة طالبان  س

فروا إلى املناطق اجلبلية البعيدة واملقاطعات القريبة لالختباء بها. 

 نائب إيراني: البرلمان يعتزم إجبار نجاد على إقالة مشائي

 رفسنجاني ردًا على تحذيرات خامنئي: ال معنى للخوف في حياتي
 مقتل ٣ والقبض على الرابع في اشتباكات بين الشرطة ومسلحين 

 عواصــــم ـ قناة العربية ـ وكاالت: قال الرئيس اإليراني 
السابق علي اكبر هاشمي رفسنجاني ان مصطلح اخلوف 
ليس له معنى في حياته وذلك في رد ضمني على املرشــــد 
األعلى للجمهورية اإلسالمية علي خامنئي الذي حذر النخب 
السياسية في إيران من أن عليهم أال يدلوا بأي تصريح أو 
أن يقوموا بأي عمل يخدم األعداء ووسائل اإلعالم املعادية. 
وكان جعفر شجوني عضو جماعة علماء الدين املناضلني 
احملافظة في إيران قال ان رفسنجاني هو املعني بالتحذير 
الذي أطلقه املرشد. وإذ اعتقلت الشرطة اإليرانية عشرات 
من احملتجني خالل تظاهرة مؤيدة لإلصالحيني في طهران 
أمس اتهم قائد الشــــرطة إسماعيل احمدي مقدم املعارضة 
«بالتحريض على الفتنــــة» عقب االنتخابات املتنازع على 

نتائجها وقال ان قواته ستتحرك بقوة إلعمال القانون.
  وذكرت وكالة انباء اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية الرسمية 
نقال عن قائد الشرطة االيرانية قوله دون ذكر اسماء، «بعض 

من فشــــلوا في حتقيق هدفهم من خالل االنتخابات يبثون 
الشــــك في نتيجتها باساليب مختلفة ثم يحولون ذلك الى 

حتريض على الفتنة».
  على صعيد متصل، أعلنت السلطات اإليرانية أمس 
عن رصد ما وصفته مبجموعة مسلحة معادية للثورة 
في مدينـــة ارومية والقضاء عليها فيما اعترفت بوقوع 
أعمال عنف واسعة النطاق في هذه املدينة الواقعة شمال 

غرب إيران وتدمير عدة منازل وحافلة ركاب.
  وصرح الكولونيل خيبر تيبا قائد الشرطة مبحافظة 
اذربيجان الغربيـــة لوكالة أنباء مهر اإليرانية بأن هذه 
املجموعة املسلحة املعادية للثورة املكونة من أربعة أفراد 
كانـــت قد دخلت إلى مدينة ارومية بهدف القيام بأعمال 
تخريبية وتنفيـــذ اغتياالت، إال أن أجهزة األمن متكنت 
من رصدها. وقال ان قوات األمن باحملافظة متكنت بعد 
االشتباك مع هذه املجموعة املسلحة املعادية للثورة من 

قتل ثالثة من أفرادها وإلقاء القبض على آخر.
  في غضون ذلك، ندد متشددون ايرانيون بدعوة وجهها 
اصالحيون الجراء استفتاء حلل االزمة السياسية املتزايدة 
في اجلمهورية االسالمية، ووصفوا ذلك بأنه مؤامرة غربية 

تهدف الى اشاعة مزيد من «الفوضى».
  إلى ذلك، صرح نائب برملاني امس لوكالة أنباء الطلبة 
اإليرانية إسنا بأن البرملان يعتزم إجبار الرئيس محمود 

أحمدي جناد على عزل نائبه.
  وقال محمد حســـن أبـــو ترابي للوكالـــة إن «إزاحة 
إسفندياري رحيم مشـــائي عن أي مناصب كبيرة مثل 
منصب النائـــب األول للرئيس هي قرار اســـتراتيجي 
للمؤسســـة وقد بعث القائد األعلـــى علي خامنئي بهذا 

(املعنى) إلى الرئيس».
  وأضاف أنه «من ثم، على الرئيس أال يتردد في إقالته 

أو حمله على االستقالة».


