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العالم

إيران أعلن الحرس الثوري اإليراني ،أمس« ،انتهاء الفتنة» التي أثيرت خالل احتجاجات شهدتها إيران على مدى  5أيام .وأبدى ،في استجابة الفتة لدعوة الرئيس
حسن روحاني إلى التعاون ،استعداده لـ«مساعدة الحكومة» .جاء ذلك في وقت خرجت فيه تظاهرات ضخمة مؤيدة للقيادة اإليرانية ،لم تمنع الرئيس
األميركي ،دونالد ترامب ،من مواصلة تغريداته التحريضية ،التي ال تفتأ تثير انتقادات داخل الواليات المتحدة

«الحرس» يعلن «انتهاء الفتنة»:
مستعدون لمساعدة الحكومة

شهدت عدة
مدن ،أمس،
تظاهرات
ضخمة
رافضة لـ«إثارة
الفتنة»
(أ ف ب)

لليوم الثاني على التوالي بعد موجة
احـ ـتـ ـج ــاج ــات ش ـه ــدت ـه ــا إيـ ـ ـ ـ ــران م ـنــذ
الخميس املــاضــي وحـتــى ليل االثنني
 ال ـث ــاث ــاء ،خـ ّـيــم ال ـه ــدوء ع ـلــى معظمامل ــدن اإلي ــران ـي ــة ،بــاسـتـثـنــاء تجمعات
هــزيـلــة انـتـشــرت صــورهــا عـلــى مــواقــع
ّ
التواصل االجتماعي ولم يتسن التأكد
م ــن ص ـح ـت ـهــا .وف ـي ـم ــا أعـ ـل ــن ال ـح ــرس
ال ـ ـثـ ــوري اإلي ـ ــران ـ ــي «انـ ـتـ ـه ــاء ال ـف ـت ـنــة»
بــإل ـقــاء ال ـق ـبــض ع ـلــى «عـ ــدد كـبـيــر من
مثيري االضطرابات» ،واصل الرئيس
األم ـيــركــي ،دون ــال ــد ت ــرام ــب ،تعليقاته
الـتـحــريـضـيــة عـلــى األح ـ ــداث الـجــاريــة
ف ــي «ال ـج ـم ـهــوريــة اإلس ــام ـي ــة» ،رافـعــا
سقف تهديداته للقيادة اإليرانية ،إثر
تلويح مندوبته باللجوء إلى مجلس
ٌ
تلويح بدا الفتًا أنه لم يثر أكثر
األمن.
م ــن ال ـس ـخــريــة ع ـلــى امل ـق ـلــب ال ــروس ــي،
ف ـي ـمــا أع ـل ــى ال ـج ــان ــب ال ـت ــرك ــي صــوتــه
«التضامني» مع إي ــران ،مؤكدًا رفضه
أي تدخل خارجي في الشؤون الداخلية
لهذا البلد .بالتوازي مع ذلــك ،شهدت
ع ــدة م ــدن إيــران ـيــة ت ـظــاهــرات ضخمة
م ــؤي ــدة لـلـنـظــام وراف ـض ــة ل ــ«ال ـف ـت ـنــة»،
في ما بدا ترجمة لقول الرئيس حسن
روح ـ ــان ـ ــي ،االثـ ـ ـن ـ ــن ،إن «اإلي ــرانـ ـي ــن
سينزلون إلى الشوارع لحماية النظام
اإلســامــي ودعـمــه ،وللرد على مثيري
الشغب إذا لزم األمــر» ،في وقت تجلت

فـيــه أولـ ــى االس ـت ـجــابــات لــدعــوتــه إلــى
ال ـت ـع ــاون ف ــي إبـ ـ ــداء الـ ـح ــرس ال ـث ــوري
اس ـت ـع ــداده ل ــ«م ـســاعــدة الـحـكــومــة في
التغلب على التحديات االقتصادية».
وخـ ـ ــرج عـ ـش ــرات اآلالف ف ــي األحـ ـ ــواز
وأراك وإيـ ـ ــام وك ــرم ـن ـش ــاه وغ ــرغ ــان
وم ــدن أخ ــرى ،لتأكيد دعمهم للقيادة
اإليــرانـيــة ،وإع ــان رفضهم لـ«التدخل
الخارجي» .ورفــع املتظاهرون الفتات
تـ ــديـ ــن «مـ ـثـ ـي ــري ال ـ ـش ـ ـغـ ــب» ،ورددوا
شـ ـ ـ ـع ـ ـ ــارات ال ـ ـتـ ــأي ـ ـيـ ــد لـ ـلـ ـم ــرش ــد ع ـلــي
خامنئي ،و«امل ــوت ألمـيــركــا» ،و«املــوت
إلســرائ ـيــل» ،و«امل ــوت للمنافقني» ،في
إش ــارة إل ــى جـمــاعــة «مـجــاهــدي خلق»
املـتـهـمــة بــ«الـتـحــريــض عـلــى الـعـنــف».
ُ
تخرج في املقابل تظاهرات تذكر
ولــم ٌ
مناوئة للحكومة ،باستثناء تجمعات
َ
ص ـغ ـي ــرة وم ـت ـف ــرق ــة لـ ــم ت ـث ـب ــت صـحــة
األشرطة املصورة املتداولة بشأنها.
هـ ٌ
ـدوء أرس ــل املــزيــد مــن اإلشـ ــارات إلــى
دخ ــول االحـتـجــاجــات مــرحـلــة ضـمــور،
ف ـ ــي وق ـ ــت أع ـ ـلـ ــن فـ ـي ــه قـ ــائـ ــد الـ ـح ــرس
الثوري ،محمد علي جعفري« ،انتهاء
ال ـف ـت ـنــة» ،م ــؤك ـدًا أن «اس ـت ـع ــداد إي ــران
األمـنــي هــزم األع ــداء مــرة أخ ــرى؛ ألننا
لــو كنا نعيش ظــروف مصر و تونس
وليبيا لـكــانــت الـخـســائــر ال تـعــوض».
وأشار جعفري ،في تصريحات نشرها
املوقع اإللكتروني لـ«الحرس» ،إلى أنه

زاخاروفا ردًا على
هيلي :يمكن أن تشرح
كيف قامت بالدها
باعتقاالت جماعية

«في الفتنة هذه ،لم يتجاوز عدد الذين
تجمعوا في مكان واحد  1500شخص،
ولم يتجاوز عدد مثيري االضطرابات
 15ألف شخص في كل أنحاء البالد».
ولفت إلى أن «آالفــا من هــؤالء يقيمون
فـ ــي ال ـ ـ ـخـ ـ ــارج ،وتـ ـ ــدربـ ـ ــوا عـ ـل ــى أيـ ــدي
الواليات املتحدة» ،متابعًا أن «أنصار
عودة حكم الشاه في الداخل ،ومؤيدي
منظمة خلق متورطون أيـضــا» .وقــال
إن «أعــداء الثورة تدخلوا بشكل كبير
عـلــى وســائــل ال ـتــواصــل االجـتـمــاعــي».
ٌ
«تــدخــل» أكــدت طـهــران ،أمــس ،أنها لن
تــوقــف عـمـلـيــة تـقـيـيــد أدواتـ ـ ــه إال بعد
«زوال الخطر» .وقال وزير االتصاالت،
محمد جــواد آذري جهرمي ،إن بــاده
ل ــن تــرفــع الـحـجــب ال ــذي فــرضـتــه على

تـطـبـيـ ُـق «ت ـل ـغ ــرام» لـلــرســائــل النصية
إال إذا أزيــل املحتوى «اإلرهــابــي» منه.
وأوض ــح ،فــي تصريحات تلفزيونية،
أن «أجهزة السلطة ترحب بالنقد عبر
وسائل التواصل االجتماعي ...لكن في
املناخ الحالي ،وتحديدًا على (تلغرام)
هناك دعاية من أجل العنف واألعمال
اإلرهابية».
عـلــى املـقـلــب ال ـخــارجــي ،تــابــع الرئيس
األم ـ ـيـ ــركـ ــيُ ،دون ـ ــال ـ ــد ت ـ ــرام ـ ــب ،إطـ ــاق
ت ـغ ــري ــدات ــه املـ ـح ـ ِّـرض ــة ع ـل ــى تـصـعـيــد
االحـ ـتـ ـج ــاج ــات وأع ـ ـمـ ــال الـ ـعـ ـن ــف ،فــي
ّ
توجهٍ بات يثير الكثير من االنتقادات
حتى داخــل الــواليــات املـتـحــدة .وأعلى
ترامب ،أمس ،من لهجته العدائية ضد
ط ـه ــران ،مـخــاطـبــا املـتـظــاهــريــن بأنكم
«سـتـجــدون دعـمــا كـبـيـرًا مــن الــواليــات
املـ ـتـ ـح ــدة فـ ــي الـ ــوقـ ــت امل ـ ـنـ ــاسـ ــب» ،فــي
تهديد مبطن للقيادة اإليرانية ،قبيل
أسـبـ َ
ـوعــن مــن مــوعــد مفترض التخاذ
قرار بشأن استمرار استثناء صادرات
النفط اإليراني من العقوبات األميركية
م ــن ع ــدم ــه .وت ـل ـقــى ت ـغ ــري ــدات تــرامــب
شـبــه الـيــومـيــة ب ـشــأن إيـ ــران انـتـقــادات
مــن ِقـبــل مـســؤولــن ســابـقــن وحاليني
يـصـفــونـهــا ب ــ«غ ـيــر ال ـح ـك ـي ـمــة» .ورأى
م ـس ــؤول أم ـي ــرك ــي ،رف ــض ال ـك ـشــف عن
هويته ،أنــه «ال يمكن صياغة سياسة
متماسكة ردًا عـلــى األح ــداث الـجــاريــة

في إيران إلى أن يصبح لدى واشنطن
فهم أفـضــل لطبيعة الـفـئــات املحتجة،
ومدى اتساع ما يحركها من الشكاوى
االق ـت ـصــاديــة والـسـيــاسـيــة ،والـتـهــديــد
ال ـ ــذي ت ـم ـث ـلــه ع ـل ــى ال ـح ـك ــوم ــة» ،فـيـمــا
رأى املــديــر الـســابــق لــوكــالــة املـخــابــرات
املــركــزيــة األمـيــركـيــة ،جــون بــريـنــان ،أن
«الــوعـيــد ليس باستراتيجية أو آلية
ملمارسة السلطة والنفوذ األميركيني».
ويحذر خبراء أميركيون ،بدورهم ،في
ه ــذا اإلط ـ ــار ،م ــن أن إح ـي ــاء الـعـقــوبــات
عـلــى سلعة الـتـصــديــر الــرئـيـسـيــة لــدى
إيران (النفط) ،بالتزامن مع التطورات
األخيرة في «الجمهورية اإلسالمية»،
سيتيح لــأخـيــرة تثبيت رؤيـتـهــا بأن
الواليات املتحدة هي التي تقف خلف
مشاكلها االقتصادية .وكانت املتحدثة
باسم البيت األبـيــض ،ســارة ســانــدرز،
ً
قد أجابت ،الثالثاء ،سؤاال بشأن ما إذا
كانت االحتجاجات قد ّ
غيرت حسابات
ت ــرام ــب ع ـل ــى ذلـ ــك ال ـص ـع ـيــد ب ـقــول ـهــا:
«ليس بالضرورة».
وتــرافــق انبعاث حديث العقوبات مع
دع ــوة امل ـنــدوبــة األمـيــركـيــة ل ــدى األمــم
امل ـت ـح ــدة ،نـيـكــي ه ـي ـلــي ،إل ــى اجـتـمــاع
طــارئ ملجلس األمــن الــدولــي ومجلس
حقوق اإلنـســان التابع لألمم املتحدة
بشأن األوضاع في إيران .دعوة أثارت
س ـخــريــة امل ـت ـحــدثــة ب ــاس ــم ال ـخــارج ـيــة
الـ ــروس ـ ـيـ ــة ،مـ ــاريـ ــا زاخ ـ ـ ــاروف ـ ـ ــا ،ال ـتــي
كتبت عـلــى حسابها فــي «فـيـسـبــوك»،
أنـ ــه «لـ ـي ــس هـ ـن ــاك ش ــك ف ــي أن ال ــوف ــد
األميركي لديه شيء ما يقوله للعالم.
على سبيل املـثــال ،يمكن نيكي هيلي
ت ـبــادل الـخـبــرات األمـيــركـيــة حــول قمع
أعمال االحتجاج وتفريقها ،وأن تشرح
ً
بالتفصيل كـيــف قمعت بــادهــا مثال
حــركــة (احـتـلــوا وول سـتــريــت) ،وكيف
قامت باعتقاالت جماعية للمشاركني
ف ـي ـهــا ،أو ك ـيــف ن ـفــذت عـمـلـيــة تطهير
(فيرغسون)».
إقـلـيـمـيــا ،بـ ــرز ،أمـ ــس ،امل ــوق ــف الـتــركــي
الذي أعلى من مستوى التأييد للقيادة
اإليــران ـيــة فــي مــواجـهــة االض ـطــرابــات،
بعدما اقتصر الثالثاء على إبداء القلق
وال ــدع ــوة إل ــى ت ـف ــادي الـعـنــف ورف ــض
أي ت ــدخ ــل أجـ ـنـ ـب ــي .وأي ـ ـ ــد ال ــرئـ ـي ــس،
رجب طيب أردوغــان ،تعامل الحكومة
اإلي ــران ـي ــة م ــع االح ـت ـج ــاج ــات ،واص ـفــا
إي ــاه بــأنــه كــان «مــائ ـمــا» ،الف ـتــا ،خــال
ات ـص ــال هــات ـفــي م ــع ن ـظ ـيــره اإلي ــران ــي،
إلــى أن «اسـتـقــرار إي ــران مهم لتركيا».
م ـ ــن ج ـ ـه ـ ـتـ ــه ،وف ـ ـ ـ ــي انـ ـ ـتـ ـ ـق ـ ــاد ص ــري ــح
للتعامل األم ـيــركــي  -اإلســرائـيـلــي مع
الـ ـتـ ـط ــورات ،أش ـ ــار وزي ـ ــر ال ـخ ــارج ـي ــة،
مولود تشاووش أوغلو ،إلى أن «هناك
اثنني يؤيدان املظاهرات في إيران ،هما
(رئيس ال ــوزراء اإلسرائيلي بنيامني)
نتنياهو و(الرئيس األميركي دونالد)
ت ــرام ــب» ،م ـش ــددًا عـلــى أن ــه «إذا كــانــت
القيادة ستتغير في إيران فإن الشعب
اإليراني هو الذي سيقوم بهذا».
(األخبار)

الصحافة اإليرانية :سهام االنتقاد متبادلة بين المحافظين
طهران ــ وحيد صمدي
ال يـ ـص ــدف أن يـ ـم ـ ّـر ح ـ ــدث م ــا عـلــى
الـســاحــة الــداخـلـيــة اإليــران ـيــة ،كبيرًا
كـ ــان أو ص ـغ ـي ـرًا ،إال وي ـت ـح ــول إلــى
نـقــاش سياسي حــاد على الصعيد
اإلعالمي .فالزلزال ،الذي ضرب عدة
مدن وبلدات في محافظة كرمانشاه
غ ــرب ال ـب ــاد قـبــل ش ـهــر ،خـيــر مـثــال
ع ـلــى ذل ـ ــك ،ع ـنــدمــا ت ـحــولــت إشـ ــارة
انتقادية لنائب رئيس الجمهورية،
مبان
إسـحــاق جهانكيري ،ملـشــروع ُ ّ ٍ
سكنية يسمى «مـسـكــن مـهــر» (نــفــذ

خـ ـ ـ ــال رئـ ـ ــاسـ ـ ــة م ـ ـح ـ ـمـ ــود أح ـ ـمـ ــدي
ن ـ ـجـ ــاد) إلـ ـ ــى لـ ـغ ــط سـ ـي ــاس ــي ب ـي ـنــه
وبــن مـســاعــد رئـيــس مكتب املــرشــد
األعـ ـ ـ ـل ـ ـ ــى ،وحـ ـ ـي ـ ــد ح ـ ـقـ ــان ـ ـيـ ــان ،ع ـبــر
وسائل اإلع ــام ،وكذلك في شبكات
التواصل االجتماعي.
أما اليوم ،وبعد انطالق التظاهرات
ً
ذات الطابع االقتصادي أوال في عدة
م ــدن ،فتحولت القضية إلــى نقاش
سـ ـي ــاس ــي مـ ـحـ ـم ــوم ب ـ ــن ال ـص ـح ــف
املحافظة واإلصالحية وغيرها ،إذ
وجـهــت صحيفة «كـيـهــان» املنتمية
إلى املحافظني السبت املاضي (بعد

ثــاثــة أي ــام م ــن ب ــدء االح ـت ـجــاجــات)
سهام النقد إلــى جهانكيري ،قائلة
إن نــائــب الــرئـيــس «لـجــأ إلــى الـهــرب
إلـ ــى األمـ ـ ــام ح ـي ـن ـمــا ات ـه ــم مـنـتـقــدي
الـحـكــومــة بــأنـهــم وراء احـتـجــاجــات
الصحيفة
مدينة مشهد» .وأضافت
ّ
أن «أع ـ ـضـ ــاء ح ـك ــوم ــة روحـ ــانـ ــي مل ــا
ي ـت ـبــرؤوا مــن أع ـمــال مـثـيــري الفتنة
عـ ـ ـ ــام  ،2009والـ ـ ـ ـي ـ ـ ــوم يـ ــواص ـ ـلـ ــون
السياسة نفسها واملطلوب منهم أن
ينوؤوا بأنفسهم عن خط الفتنة».
ك ــذل ــك ،خــاط ـبــت «ك ـي ـه ــان» حـكــومــة
روحـ ــانـ ــي ،ب ــالـ ـق ــول« :ن ــذك ــرك ــم ب ــأن

االحـتـجــاجــات جــذورهــا اقـتـصــاديــة
وت ـعــود إل ــى مـشـكــات يـعــانــي منها
الـ ـشـ ـع ــب ال ـ ـ ــذي ي ـش ـع ــر ب ــالـ ـخ ــذالن،
واآلن يحاول أعداء النظام استغالل
األوضـ ــاع» .أيـضــا ،وجـهــت صحيفة
«وطــن ام ــروز» املحافظة نقدًا الذعــا
إل ــى ال ـح ـكــومــة ،ون ـش ــرت ف ــي ال ـيــوم
نفسه ص ــورة ضخمة لجهانكيري
ً
مع عنوان« :كن مسؤوال» ،في إشارة
إلى مسؤولية روحاني ووزرائه عن
تردي األوضاع االقتصادية .وكتبت
«وط ــن ام ــروز» فــي افتتاحيتها أنــه
«ب ـع ــد أن وصـ ــف ال ــرئ ـي ــس األس ـب ــق

محمد خاتمي ،وهو من أبرز أنصار
حـ ـ ـس ـ ــن روحـ ـ ـ ــانـ ـ ـ ــي اإلصـ ـ ــاح ـ ـي ـ ــن،
االحتجاجات الشعبية بأنها مؤامرة
[املحافظون اآلن ضد الحكومة] جاء
دور إسـحــاق جهانكيري لـيــزعــم أن
امل ـن ــاف ـس ــن ال ـس ـيــاس ـيــن لـلـحـكــومــة
ه ــم وراء ال ـت ـظ ــاه ــرات» ف ــي مـشـهــد،
مضيفة أن «نــائــب روح ــان ــي يتكلم
ك ــأن االح ـت ـجــاجــات لـيـســت شعبية،
في محاولة منه لحرف األنظار عن
عـجــز الـحـكــومــة عــن تحسني ظــروف
املعيشة لـلـنــاس وتحقيق وعــودهــا
االقتصادية».

