
  

 
 

  
اإلقتصاد أوتو شيلي نقل تحيات شرويدر إلى نواف األحمد ودعاه لزيارة برلين في ختام المباحثات الرسمية:المحليه أول وزيرة تحت قبة البرلمان:ألولى

 

 

 

 "الوحشية المنظمة"واشنطن تدين 
 للنظام الديني في إيران

 
أطلق المرشحان الرئاسيان في ايــران الرئيــس            : الوكاالت -طهران  

السابق علي أكبر هاشمي رفسنجاني وعمدة طهران المحافظ المتشدد                
محمود أحمدي نجاد حملتيهما للجولة الثانية من االنتخابات الرئاسية                    
قبل موعدها المقرر اليوم في الوقت الذي قرر فيه مجلـس صـيانة                   
الدستور المشرف على االنتخابات اجراء إعادة فرز عشوائيـة لمئـة                    

 .«إصالحية»صندوق اقتراع بعد شكاوى 
وفي الوقت الذي تنشغل فيه ايران بمشكالتها االنتخابية وجهت وزيرة                  
الخارجية األميركية انتقادات حادة جديدة للنظام االســالمي االيرانـي                 

 .قائلة انه يقمع الناس بوحشية منهجية
وقالت رايس في محاضرة حول الديمقراطية في الشرق األوسط القتها                   
أمس في الجامعة االميركية في القاهرة بحضور قرابة الف مصـري                 

 .«في ايران ضاق الناس ذرعاً بنظام قمعي ينكر حريتهم وحقوقهم»
ان االنتخابات الشكلية ال تخفي الوحشية المنظمة لدولـة               »: واضافت

 .«دينية في ايران
يدون الحريـة وهــم             »وأكدت ان    االيرانيين مؤهلــون للحريــة وير
وحان الوقت لكي تنزع القلة غير المنتخبة قبضتها التـي            , يستحقونها

 .«تحول دون تحقيق تطلعات شعب ايران األبي
وفي طهران حدد المرشحان اللذان سيتنافسان فــي الـدورة الثانيـة                   

األول مع محاربة    : الجمعة عناوين حملتهما الهادفة الى تعبئة الناخبين             
 .والثاني مع خدمة الشعب, خطر التطرف
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وتنطلق الحملة رسميا مبدئياً اليوم وسيكون أمام المرشحين يومـان               
للقيام بحملة انتخابية تنتهي قبل أربع وعشرين ساعة من فتح مراكز                      

 .االقتراع مجدداً صباح الجمعة
اطلب »وتوجه الرئيس االيراني السابق رفسنجاني الى الناخبين قائال                 
 .«منكم ان تمنعوا التطرف بمشاركتكم الكبيرة في الدورة الثانية

كما يقول احد المقربيــن       , وجاءت هذه الدعوة بعد ان فكر رفسنجاني           
احتجاجا على التدخل غير الشرعــي       »باالنسحاب من االنتخابات      , منه

 .في الدورة االولى« لبعض األجهزة
عدل في النهاية تحــت     »وقال السياسي محمد عطريان ان رفسنجاني               

 .«ضغط الذين يعتبرون ان عليه ان يقف في مواجهة الخطر
« شــابت»الـتي    « بعض التدخالت  »وقد تحدث رفسنجاني بالفعل عن          
 . «توجيه االقتراع»الدورة االولى وكانت ترمي الى 

ويقول خصوم احمدي نجاد ان هذا االخير تمكن مــن بلـوغ الـدورة                
 .الثانية بفضل التعبئة التي قامت بها بعض الهيئات العسكرية لصالحه

تصعيــداً فــي   « التـدخالت   »ويعتبر المراقبون حديث رفسنجاني عن          
 .اللهجة الستقطاب الخائفين على الحريات المكتسبة خالل عهد خاتمي

وعلى رغم اعتماده صــورة       , وتجنب رفسنجاني خالل حملته السابقة        
 .أي انتقادات تمس بمؤسسات النظام االسالمي, منفتحة وبراغماتية

انــا بحاجـة    »وقال رفسنجاني في بيان نشر في الكثير من الصحف                
لمساعدتكم وأطلب منكم الحضور في الجولة الثانية مــن االنتخابــات               

أوضحت أصواتكم في الجولة االولى ان االيرانيين          . حتى نمنع التطرف    
ايــران  .. يؤمنون بأن الدولة ال يمكن أن يحكمها مذاق سياسي واحد                   

 .«ليس لها طريق آخر سوى الوحدة واالعتدال
ورد مساعد بحملة احمدي نجاد االنتخابية انه ليس هناك مــا يدعــو               
العالم وايران للخوف من الضابط السابق بالقوات الخاصة في الحرس               

 .الثوري المحافظ
اضافة الى انه ليس هناك ما يدعو للخوف           »وقال نادر شريعة مداري         

من السيد احمدي نجاد فانه مهتم ايضا ويسعى إلزالة العقبـات التـي                
 .تحول دون جذب سلس لالستثمارات

قال محمد رضا خاتمي رئيس اكبر حزب اصالحي ايرانــي                , من جهته  
والشقيق األصغر للرئيس االيراني المنتهية واليته محمد خـاتمي ان                   
فوز احمدي نجاد سيدعم سيطرة المحافظين على كل الكيانات المنتخبة              

 .وغير المنتخبة في ايران
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كل         , أحمدي نجاد مجرد واجهة   »وتابع   إذا فــاز فسيحكــم خــامنئي 
 .«لن تكون هناك انتخابات حرة بعد ذلك.. شيء

وعلى الرغم من نفور االصالحيين من رفسنجاني الذي يتهمه كثيرون                  
بتكوين ثروة هائلة وباصدار أوامر باغتيال منشقين سياسيين خــالل                 
الفترات السابقة التي تولى خاللها رئاسة البالد إال ان خاتمي قال انه                      

 .أقل الضررين
رغم أننا قد ال نتفق مع برامج رفسنجــاني إال ان علينــا                  »واستطرد  
 .«مساندته

وقال اكبر تنظيم طالبي موال لالصالح فــي ايـران والـذي قاطــع                    
االنتخابات يوم الجمعة الماضي انه سينظم ايضا حملة نشطة من أجل                  

 .فوز رفسنجاني
وكان مكتب دعم الوحدة قد طلب من أنصاره مقاطعة االنتخابات يــوم                 
الجمعة ولكنه غير موقفه بعد وصول أحمدي نجاد المرتبط بـالحرس                   
ية فـي االنتخابـات مــع                     الثوري وميليشيات الباسيج للجولـة الثان

 .رفسنجاني يوم الجمعة
أعلن التلفزيون االيراني الرسمي ان مجلس صـيانة             , في غضون ذلك   

الدستور طلب إعادة إحصاء جزئي لألصوات في طهران وثالث مــدن               
للتحقق من كالم عن حصول تزوير خالل الدورة االولى                , ايرانية كبرى  

 .من االنتخابات الرئاسية
وأوضح التلفزيون ان مجلس صيانة الدستور طلب ذلك في رسالة الى                  

واضاف ان اعادة االحصـاء      , وزير الداخلية عبدالواحد موسوي الري        
 .هذه ستشمل مئة صندوق سيتم اختيارها عشوائيا
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