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ولي العهد البحريني: ننتهح اإلصالح 

طريقًا واحلوار الشامل أسلوبًا

بغداد تسعى إلبعاد »مجاهدي خلق« 
اإليرانية من أراضيها إلى أوروبا

التيار الصدري يطالب برفض بقاء القوات 
األميركية في العراق بعد 2011 

العراق يدّشن منظومة جديدة لإلنذار 
املبكر من الكوارث واحلروب

لندن � وكاالت: اكد صاحب الس���مو امللكي 
ول���ي عهد مملكة البحرين األمير س���لمان بن 
حمد آل خليفة ان مملكة البحرين بقيادة جاللة 
امللك حمد بن عيسى آل خليفة تنتهج االصالح 
طريقا واحلوار الشامل أسلوبا للوصول الى 
ما يصبو اليه الشعب البحريني من تطلعات 

مستقبلية.
وش���دد ولي العهد ف���ي تصريح صحافي 
عقب لقائه الليلة قبل املاضية رئيس الوزراء 
البريطاني ديڤيد كاميرون مبقر رئاسة الوزراء 
على ان البحرين تلت���زم التزاما تاما بجميع 
املواثي���ق الدولية للحق���وق املدنية وحقوق 

االنسان.
وقال »اننا على ثقة تامة بأن مملكة البحرين 
ستخرج مما مرت فيه أقوى وأصلب وستنتقل 
بخط���وات واثقة الى االمام ل���كل ما فيه خير 

وصالح اجلميع«.
وخالل االجتماع مت بحث العالقات املتنامية 
بني البلدين والشراكة السياسية واالقتصادية 
واالجتماعي���ة باإلضافة إلى مختلف املجاالت 

االخرى.
وقد أطلع ولي العهد رئيس الوزراء البريطاني 
على تطور األمور في مملكة البحرين ، مؤكدا 
أن البحري���ن تنتهج اإلصالح طريقا واحلوار 

بغداد � كونا: اب����دت احلكومة العراقية امس 
رغبتها في ابعاد منظمة مجاهدي خلق االيرانية 
املعارضة من اراضيها ال����ى احدى دول االحتاد 
االوروبي. جاء ذلك في تصريح صحافي لوزير 
اخلارجية العراقي هوشيار زيباري خالل لقاءين 
منفصلني اولهما مع سفراء دول االحتاد االوروبي 

واالخر مع وفد من الكونغرس األميركي.
وعرض زيباري موقف حكومة بالده من اغالق 
معسكر اشرف الذي يضم عناصر مجاهدي خلق 
ومطالبة احلكومات االوروبية باعادة توطينهم 

في البلدان االوروبية.
واوضح ان السلطات العراقية اتخذت سلسلة 
اجراءات لتنظيم التواجد في����ه وضمان توفير 
اخلدمات االنس����انية والرعاية الصحية واملواد 

الغذائية.
كما بحث زيباري املوضوع نفسه مع رئيس 
اللجنة الفرعية للش����رق االوسط وجنوب آسيا 

النجف � ا.ف.پ: طالب قيادي في التيار الصدري 
في العراق الذي يتزعمه الزعيم الشيعي مقتدى 
الصدر، امس حكومة ب����الده والعراقيني باعالن 
رفضهم لتمديد بقاء القوات االميركية في البالد 

بعد نهاية العام احلالي 2011.
وقال ضياء الشوكي خطيب صالة اجلمعة في 
مسجد الكوفة »هناك تسريبات سياسية واعالمية 
تشير الى وجود قيادات عراقية تعمل على متديد 
بقاء قوات االحتالل ف����ي البالد«. وردد مع االف 

املصلني »كال كال للتمديد..كال كال لالرهاب«.
واضاف ان »الش����عب العراق����ي يرفض بقاء 
االحتالل مطلق����ا وعلى احلكومة ان تكون وفية 
بالتزاماتها التي ابرمتها وفق االتفاقية مع احملتل«. 
وتابع »اي متديد لهذه القوات هو خيانة الرادة 

الشعب وتزوير كامل لكل خياراته«.
ووفقا لالتفاقية التي ابرمتها بغداد وواشنطن، 
يج����ب ان تغادر جميع الق����وات االميركية التي 
تقدر بأقل من خمسني الف عسكري، العراق في 

ديسمبر 2011.
ويرى الشوكي ان قوات »االحتالل حتاول البقاء 

بغداد � أ.ف.پ: عادت صفارات االنذار املبكر 
من الكوارث الطبيعية واحلروب لتدوي في بغداد 
للمرة االولى منذ عام 2003، عبر اطالق جتريبي 
ملنظومة جديدة خاصة بها. ودوت صفارات االنذار 
في معظم انحاء العاصمة العراقية عند الساعة 
احلادية عش����رة من قبل ظه����ر امس ملدة دقيقة 
واحدة بعد ثماني اعوام من توقفها وسبق دوي 
الصفارات توجيه ثالث رسائل للمواطنني عبر 
املنظومة ذاتها تفيدهم بان اطالق صفارة االنذار 
املبكر هي عبارة عن جتربة للمنظومة اجلديدة 
ال اكثر. وكانت السلطات توجهت عشية عملية 

الشامل أس���لوبا للوصول إلى ما يصبو إليه 
البحريني من تطلعات مستقبلية،  الش���عب 
وشدد س���موه على أن البحرين تلتزم إلتزاما 
تاما بجميع املواثيق الدولية للحقوق املدنية 

وحقوق اإلنسان.
من جهة أخرى بحث ولي العهد مع رئيس 
الوزراء البريطاني العديد من املسائل األخرى 
في املنطقة وسبل دعم االس���تقرار والتنمية 
وإحالل الس���الم وحتقيق تطلعات الشعوب 
وضمان األمن وإرساء دعائم التعاون اإلقليمي 

الدولي ملستقبل أفضل.
من جهت���ه، ذكر متحدث باس���م احلكومة 
البريطاني���ة  أن لندن اعرب���ت عن قلقها إزاء 
االح���داث في البحري���ن وطالب���ت احلكومة 

البحرينية بتبني إصالحات.
ال���وزراء ديڤي���د كاميرون  ووجه رئيس 
ه���ذا النداء خ���الل محادثاته  م���ع ولي عهد 

البحرين.
وقال متحدث إن كاميرون أبلغ ضيفه بأن 
»جميع االطراف يتعني أن تعالج املشكالت من 

خالل حوار حقيقي وبناء«.
وأثار »مخاوف بشأن الوضع في البحرين، 
وشدد على أهمية أن متضي احلكومة قدما في 

سياسة االصالح بدال من القمع«.

في جلنة العالقات اخلارجية في مجلس النواب 
األميركي ستيف شابوت وعضو مجلس النواب 
كاري����ن باس وعض����و املجلس بي����ل هوزنيكيا 

وبحضور السفير األميركي جيمس جيفري.
وش����رح زيباري لضيوفه األميركيني موقف 
بالده من اغالق معس����كر اشرف واملطالبة بنقل 

قاطنيه الى احدى الدول االوروبية.
ولم يكشف زيباري عن موقف الدول االوروبية 
او موقف الوفد األميركي من املطالب العراقية في 
هذا الصدد علم����ا ان االمم املتحدة كانت طالبت 
العراق بالتحقيق في خروقات امنية طالت اعضاء 

املنظمة اخيرا.
ومنظمة مجاهدي خلق احدى اقدم املنظمات 
املعارضة للنظام االيراني احلالي وقد حملت السالح 
ونفذت هجمات مسلحة ضد القوات االيرانية منذ 
ثمانينيات القرن املاضي بيد ان عملها حجم بشكل 

كبير بعد سقوط النظام البائد في العراق.

عبر اتباع اسلوبني االول زعزعة االمن واالستقرار 
في البالد، والثاني دعم التخبط السياسي«.

وطالب الشعب العراقي وسياسييه ب� »اعالن 
رفض صريح لالحتالل« و»خلق اجواء سياسية 

جيدة في البالد«.
كما طالب ب� »تشكيل تكتل برملاني فاعل ومؤثر 
رافض لتمديد بقاء االحتالل« و»جلنة برملانية جتمع 
كل االطراف )السياسية( تعمل على خلق التفاهمات 
وانهاء االزمات«. وذكر باهمية دور املؤسس����ات 
الدينية، قائال ان »على املؤسسات الدينية العمل 

على رفض بقاء االحتالل في العراق«.
وكان رئيس هيئة اركان اجليوش االميركية 
مايكل مولن قال خ����الل زيارة الى بغداد في 22 
ابريل املاضي، انه »اذا رغبت احلكومة العراقية في 
مناقشة امكانية بقاء بعض القوات االميركية، فأنا 

متأكد من ان حكومتي سترحب بهذا احلوار«.
وحتاول احلكومة العراقية اتخاذ قرار نهائي 
مبشاركة الكيانات السياس����ية الرئيسية حول 
هذه املسألة في وقت يحمل السياسيون حكومة 

املالكي مسؤولية اعالن موقف رسمي.

االطالق التجريبي عبر وسائل االعالم والرسائل 
الهاتفية ال����ى العراقيني البالغهم باملوعد احملدد 

لذلك.
وفي غرفة خاصة في املركز الرئيسي للدفاع 
املدني في منطقة احلارثية غرب بغداد، تقاس����م 
ثمانية ضباط وعسكريني املهام املرتبطة باملنظومة. 
وفيما كان اربعة منهم يتلقون من مواطنني بالغات 
عن حوادث حتت الفتة حمراء كتب عليها »منظومة 
االنذار املبكر«، وض����ع احد الضباط مفتاحا في 
جه����از الكتروني ثم امر باطالق صفارات االنذار 

من خالل جهاز كومبيوتر.

)بنا( األمير سلمان بن حمد آل خليفة مصافحا ديڤيد كاميرون امام 10 داوننغ ستريت أمس  

وسط أنباء حول توقيع املبادرة اخلليجية غداً في صنعاء

اليمن: صالح يدعو إلى انتخابات رئاسية مبكرة
 ويصف معارضيه بالعمالء واخلونة

صنعاء � وكاالت: دعا الرئيس 
اليمني علي عبداهلل صالح عقب 
صالة اجلمعة امس إلى انتخابات 
رئاسية مبكرة حقنا لدماء اليمنيني 
ووص����ف املعارضة ب����� »اخلونة 

والعمالء«.
وقال صالح أمام مناصريه الذين 
قدرتهم السلطات اليمنية بعشرة 
ماليني »ندعو إلى انتخابات رئاسية 
مبكرة بأسلوب دميوقراطي وحقنا 
لدماء اليمنيني الذين ضحوا ملدة 
أربعة اشهر ضد حركة االنقالبيني 

واخلونة والعمالء«.
وف����ي إش����ارة إل����ى التف����اف 
اجلماهير حوله رغ����م مواجهته 
حركة احتجاجية تطالبه بالتنحي 
»أطال����ب األش����قاء واألصدقاء ان 
ينظروا بنظارة بيضاء ال سوداء ملن 
يلتفون حول الشرعية الدستورية 
ويأتون إلى صنعاء من كل أنحاء 

اليمن«.
وأضاف »من يأتون إلى صنعاء 
هؤالء ضد الفوضى واالنقالبات ومع 
احلرية والوحدة اليمنية التي يأتي 

االحتفاء بها األحد القادم«.
باحلرك����ة  يتعل����ق  وفيم����ا 
االحتجاجية التي تطالبه بالتنحي 
قال »نعدكم بأن شعبنا الصامد خالل 
أربعة اشهر أمام احلركة االنقالبية.. 
أمام اخليانة.. أمام العمالة سيظل 

مستمرا في صموده«.
من جانبه، أعلن عضو املؤمتر 
الشعبي العام د. يحيى الشعيبي في 
ميدان السبعني بجوار قصر صالح 
أن التوقيع على املبادرة اخلليجية 
سيكون قريبا وقال »ونحن نوشك 
على التوقيع على مبادرة اخلليجية 
نؤكد عل����ى احترام كافة االطراف 
اليمنية بالتزاماتها وتنفيذ االتفاقية 
كمنظومة متكاملة بدون تسويف 

او انتقائية«.
وطالب الشعبي أن تلبي املبادرة 
ما يصون وحدة اليمن واستقراره 
واحلفاظ على استقالله وسيادته 
واالبتعاد عن كل من شأنه توتير 
األوضاع او اثارة الشقاق وأجواء 

الشك والريبة بني اليمنيني.
وقال����ت مص����ادر مطلعة في 
ح����زب املؤمتر الش����عبي احلاكم 
امس االول ان صالح سيوقع على 
املبادرة اخلليجية غدا األحد الذي 
يوافق الذك����رى 21 لقيام الوحدة 
اليمنية في 22 مايو 1990. وأشارت 
املصادر إلى أن التوقيع على االتفاق 
س����يتم بصنعاء بحضور األمني 
العام ملجل����س التعاون اخلليجي 
عب����د اللطيف الزياني وس����فراء 
دول مجل����س التعاون املعتمدين 

بصنعاء.

وتكشف مدى اإلفالس الذي وصلت 
إلي����ه هذه الوس����ائل والتي باتت 
حتترف تزييف الوثائق الرسمية 
بش����كل مفضوح ومضحك في آن 
لترويج األكاذيب والشائعات في 
جرمية أخرى تضاف إلى سلسلة 
التي يرتكبونها في  تلك اجلرائم 
حق الوطن والشعب«. وأضاف أن 
كل من يش����ارك في جرمية تزيف 
الوثائق الرس����مية سيكون حتت 
طائلة احملاسبة القانونية عاجال أو 
آجال، وأن هذه اجلرمية اجلسيمة 

لن متر دون محاسبة.
وتابع قائال »لقد بات من املؤكد 
أن جماعة اإلخوان املسلمني تقوم 
بعملية تسليح واسعة ملليشياتها 
وجتنيد عناصر جديدة من طالب 
جامعة اإلميان والعناصر املتشددة 
القاعدة  من اجلماع����ة وتنظي����م 
وتسليحهم من قبل الفرقة األولي 
مدرع وقائدها اللواء علي محسن 
صالح )الذي أعلن في وقت سابق 
الس����لمي لالحتجاجات  تأيي����ده 

السلمية املعارضة للنظام(«.
الل����واء علي  وحم����ل املصدر 
محسن وقيادات جماعة اإلخوان 
مس����ؤولية توزيع األسلحة على 
املليشيات والعناصر املتطرفة في 
إطار االستعدادات جلر البلد نحو 
حرب أهلية، محذرا هذه العناصر 
من إشعال احلرائق واللعب بالنار، 
قائ����ال »إنهم س����يكونون أول من 

يكتوي بنارها«.

األربعاء املاضي مع األطراف املعنية 
باألزمة املشاورات في اطار املساعي 
التي تبذلها دول مجلس التعاون 
حلل األزمة اليمنية وفقا ملا تضمنته 
املبادرة من أسس ومبادئ تهدف 
الحالل األمن واالستقرار واحملافظة 

على وحدة اليمن.
املب����ادرة اخلليجية  وتضمن 
عددا من البنود أبرزها تش����كيل 
حكوم����ة وحدة وطني����ة تقودها 
املعارضة وتنحي الرئيس بعد 30 
يوما لتنتقل السلطة الى نائبه ثم 
تنظيم انتخابات رئاسية جديدة في 
غضون 60 يوما مع ايجاد ضمانات 
بعدم مالحقة الرئيس علي عبداهلل 
صالح وأسرته وأركان نظامه من 

املالحقة القضائية.
في ش����أن متصل، نفى مصدر 
إعالمي مسؤول صحة األنباء التي 
حتدثت عن أن الس����لطة اليمنية 
قامت بتوزيع أسلحة على أنصار 
العام )احلزب  الش����عبي  املؤمتر 

احلاكم(.
وعبر املصدر عن استهجانه مهما 
وصفه ب� »استمراء« إعالم اإلخوان 
اللقاء املشترك  املسلمني وأحزاب 
)املعارض( في مواصلة بث األكاذيب 
ونشر الوثائق املزيفة، ومنها وثائق 
مزورة حول مزاعم توزيع أسلحة 

على أنصار املؤمتر.
ام����س »إن تلك  وقال املصدر 
الوثائق املزورة تعري وس����ائل 
إعالم جماعة اإلخوان واملش����ترك 

الى ذلك، احتشد عشرات اآلالف 
في امليادين الرئيس����ية في اليمن 
امس اجلمع����ة للمطالبة بتنحي 

الرئيس علي عبداهلل صالح.
وحمل آالف االش����خاص الفتة 
كبيرة في العاصمة صنعاء مكتوب 
عليه����ا »جمعة وحدة الش����عب.. 
ارحل«. كما توافد آالف من أنصار 
الرئيس من أنحاء البالد إلى صنعاء 

للتعبير عن تضامنهم معه.
واعتاد صالح أن يلقي خطابا 
على مؤيديه في مثل هذه التجمعات 
الرئاسي يوم  القصر  بالقرب من 

اجلمعة أسبوعيا.
ويطالب أنصار صالح ببقائه 
في السلطة حتى انتهاء واليته في 
عام 2013  من جانبه، يعقد املجلس 
الوزاري اخلليجي »وزراء خارجية 
دول مجلس التع����اون« اجتماعا 
استثنائيا غدا األحد برئاسة وزير 
اخلارجية االماراتي رئيس الدورة 
احلالي الش����يخ عبداهلل بن زايد 

آل نهيان.
وذكرت األمانة العامة ملجلس 
التع����اون في بيان امس أن وزراء 
اخلارجي����ة س����يبحثون خ����الل 
اجتماعهم نتائج الزيارة األخيرة 
الت����ي قام بها أمني عام املجلس د. 
اليمن  الى  الزيان����ي  عبداللطيف 
بش����أن املب����ادرة اخلليجية حلل 

األزمة اليمنية.
ق����د واصل في  الزياني  وكان 
صنعاء خالل زيارته التي اختتمها 

منشقان إيرانيان: طهران كانت تعلم باعتداءات 11 سبتمبر وضالعة في التخطيط لها

مجلس صيانة الدستور يطعن في تعيني جناد نفسه وزيرًا للنفط
عواصم � وكاالت: نقلت وكالة 
الرسمية  فارس اإليرانية ش����به 
لألنب����اء امس عن مجلس صيانة 
الدس����تور قوله إن قرار الرئيس 
محمود أحمدي جناد تعيني نفسه 
وزيرا مؤقتا للنفط ليس قانونيا.

وقالت الوكالة »قال مجلس صيانة 
الدستور إن تولي الرئيس محمود 
أحمدي جناد منصب وزير النفط 

مؤقتا ليس قانونيا«.
إل����ى ذل����ك اعلن����ت مص����ادر 
ام����س ان االحتاد  ديبلوماس����ية 
االوروب����ي سيش����دد عقوبات����ه 
املفروضة على ايران باضافة عدد 
من الشركات على الئحة الكيانات 
الت����ي مت جتميد اصولها بس����بب 
الذي  الن����ووي  برنامج طه����ران 

يتضمن نقاط خالف.
وقال الديبلوماسيون انه يتوقع 
ان يصدق وزراء خارجية االحتاد 
االوروبي رسميا بعد غد على القرار 
الذي يتضمن عددا كبيرا اضافيا من 

الكيانات املشمولة بالعقوبات.
وقال ديبلوماسي انه ستضاف 
عدة ش����ركات وفروع لش����ركات 

مذكورة في القرارات السابقة.
وفرض االحتاد االوروبي سلسلة 
عقوبات على ايران بسبب رفضها 
وقف انشطة تخصيب اليورانيوم. 
التي تبناها  العقوبات  وش����ملت 
االحتاد االوروبي في يوليو 2010 
عقوبات اشد من تلك التي فرضتها 

االمم املتحدة في يونيو 2010.
العقوبات االوروبية  وشملت 
حينه����ا صناعات الغ����از والنفط 
والنقل البحري واجلوي وانشطة 

ثمانية مصارف ايرانية جديدة.
كما حظ����رت التحويالت التي 
تزيد على 40 الف يورو مع ايران 
من دون اذن مسبق، واضافت اسماء 
مس����ؤولني في احل����رس الثوري 
خصوصا الى قائمة احملرومني من 

احلصول على تأشيرة دخول.
وف����ي ابريل املاض����ي، فرض 
االحتاد االوروبي عقوبات على 32 
مسؤوال ايرانيا باعتبارهم متورطني 

في انتهاك حقوق االنسان.
وأعلن مص����در حكومي املاني 

مش����تركا. وتزعم وثائق الدعوى 
ان املسؤول العسكري حلزب اهلل 
عماد مغنية ساعد عام 2000 في 
التخطيط والتحضير العتداءات 11 
سبتمبر. وكان مسؤولون اميركيون 
اتهموا مغنية الذي قتل عام 2008 
في دمش����ق بتخطيط سلسلة من 
الهجمات االرهابية الكبيرة واعمال 
الس����فارة  اخلطف، بينها تفجير 

االميركية في بيروت عام 1983.
 وقال تقري����ر جلنة التحقيق 
في اعتداءات 11 سبتمبر ان هناك 
أدل����ة قوية على ان اي����ران قامت 
بتيسير مرور عناصر القاعدة الى 
افغانستان ومنها قبل االعتداءات 
وان بعض هؤالء شاركوا في تنفيذ 

االعتداءات.
كما اشار التقرير الى وجود ادلة 
ظرفية على ان مسؤولني قياديني 
في حزب اهلل تابعوا مباشرة سفر 
بعض خاطفي الطائرات الى ايران 

في نوفمبر عام 2000.
ولكن اللجنة اوضحت انها لم 
تتوصل الى أدلة تثبت علم ايران 
أو حزب اهلل بالتخطيط لالعتداءات 
القضية »تتطلب مزيدا  وان هذه 

من التحقيق«.
وقال توماس ميلون احد محامي 
عائالت الضحايا لصحيفة نيويورك 
تاميز ان الدعوى التي قدمت اوال 
في واشنطن ثم نقلت الى نيويورك 

تطلب اجراء مثل هذا التحقيق.
ويتضمن ملف القضية تقارير 
10 خبراء في شؤون ايران واالرهاب 
بينهم موظفون سابقون في جلنة 
التحقيق في اعتداءات 11 سبتمبر 
وضب����اط س����ابقون ف����ي وكالة 

املخابرات املركزية.
وقال احملامي ميلون ان هؤالء 
اخلبراء يؤك����دون ان اعتداءات 11 
س����بتمبر اعتمدت على مساعدة 
ايران للقاعدة في احلصول على 
جوازات سفر وتأشيرات لدخول 

الواليات املتحدة.
ولكن تقارير هؤالء اخلبراء ال 
تذهب الى حد القول ان ايران كانت 
على علم مسبق باالعتداءات كما 

يدعي املنشقان االيرانيان.

الى القاضي مختومة.
وقال احد املنشقني في افادته ان 
ايران ضالعة في تخطيط الهجمات 
ايضا. ويرى خبراء ان من الصعب 
تقييم مصداقية االتهام القائل ان 
ايران كانت تعرف باالعتداءات نظرا 
إلبقاء افادات املنشقني طي الكتمان. 
وبحسب مضمون الدعوى فان ايران 
وحزب اهلل اللبناني ساعدا تنظيم 
القاعدة ف����ي تخطيط اعتداءات 11 
س����بتمبر وفي تدريب اخلاطفني 
وس����فرهم. وبعد تنفيذ الهجمات 
ساعد النظام االيراني وحزب اهلل 
عناصر القاعدة على الفرار بتوفير 

مالذ آمن لهم في ايران.
وكانت جلنة التحقيق في الهجوم 
على برجي املركز التجاري العاملي 
والپنتاغون اث����ارت عالقة ايران 
بالهجم����ات، وكانت هذه القضية 

موضع سجال فترة طويلة.
ورغ����م عداء تنظي����م القاعدة 
لش����يعة ايران واستهداف شيعة 
العراق بالعديد من تفجيراته فان 
مسؤولني استخباراتيني غربيني 
يعتق����دون بوجود تع����اون حذر 
ومحدود بني القاعدة وايران ضد 
الواليات املتح����دة بوصفها عدوا 

قبل فترة قريبة ان العقوبات التي 
سيتم اقرارها االثنني تشمل املصرف 
التجاري االوروبي � االيراني الذي 
قال ان هناك ادلة على ضلوعه في 
انشطة متصلة باالنتشار النووي. 
وف����ي س����بتمبر الفائت، وضعت 
الواليات املتحدة هذا املصرف على 
الئحتها السوداء للمؤسسات املالية 

احملظور التعامل معها.
الى ذلك، ش����هد منشقان كانا 
يعمالن في االستخبارات االيرانية 
ان مسؤولني ايرانيني »كانت لديهم 
معرفة مسبقة بهجمات 11 سبتمبر« 
الواليات املتحدة، بحس����ب  على 
وثائق دعوى قضائية تنظر فيها 

محكمة فيدرالية في نيويورك.
الدعوى  ويطال����ب اصح����اب 
ايران بس����بب  بتعويض����ات من 
»دعمها املباش����ر ورعايتها ألشد 
األعمال االرهابية فتكا في التاريخ 
االميرك����ي«، كم����ا ي����رد في ملف 
القضية. ونقلت صحيفة نيويورك 
تاميز عن احملام����ني الذين قدموا 
الدعوى باس����م عائالت عش����رات 
من ضحايا االعت����داءات ان هوية 
وافادة املنشقني االيرانيني ال تذكر 
في وثائق القضية ولكنها ستقدم 
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