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Ирански председник Махмуд Ахмадинежад, изјавио је да својим изјавама о томе ко стоји
иза терористичких напада 11. септембра 2001. није изразио мишљење, и поновио
предлог да Уједињене нације формирају комисију која би то испитала.

  

Ахмадинежад је у Генералној скупштини УН јуче рекао да већина људи на свету верује
да је влада Сједињених Америчких Држава одговорна за терористичке нападе на
Њујорк и Вашингтон 11. септембра 2001.

  

"Нисам изразио мишљење, али зар не мислите да је време за комисију која би установила
чињенице", рекао је Ахмадинежад касније на конференцији за штампу у Њујорку.

  

Његови коментари током дебате у Генералној скупштини УН довели су до тога да су
дипломате САД и Европске уније из протеста напустили салу. Председник САД Барак
Обама одговорио је Амадинежаду у интервјуу за ирански сервис ББЦ-а, наводећи да су
његови коментари били не само увредљиви, већ и пуни мржње.

  

"Посебно што је ту изјаву изнео на Менхетну, нешто северније од Нулте тачке, где су
породице изгубиле своје најближе, људе свих вера, свих нација - то је неопростиво",
рекао је Обама.

  

И генерални секретар УН Бан Ки Мун осудио је наступ иранског председника и његове
тврдње.

  

"Неприхватљиво је да платформа Генералне скупштине УН буде злоупотребљена на тај
начин. Противим се политици поларизације, одбацујем језик мржње", рекао је јуче Бан
Ки Мун на састанку Алијансе цивилизација, одржаном на маргинама дебате Генералне
скупштине.
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Он се успротивио изјавама и делима који могу изазвати поделе и неповерење међу
народима, и истакао да је дијалог најбољи начин да се премосте неразумевања између
култура и створи хармонија између заједница.

  

"Наш свет је све више повезан, али мање уједињен. Изградња поверења никада није
била значајнија", рекао је Бан. "Признајмо да живимо у свету где и најмања група може
да нанесе велику штету".

  

"Успротивимо се онима који настоје да демонизују друге и потврдимо да је наш
заједнички интерес не може бити осветљен пламеном запаљених књига, може бити
осветљен разумом и правдом, самилошћу и разумевањем", додао је он.

  

(Блиц)
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