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طــهــران) ,أ ف ب) - أكـــد الــرئــيس
اإليـــــرانـي حـــــسن روحـــــانـي امس
ؤامرة" األمـيركية ضد االثن أن "ا
بالده لـن تــــنـــــجح "أبـــــدا" في وقت
جتـــــمــــعت حـــــشــــود فـي طــــهــــران
لالحـتـفال بـالـذكرى األربـعـ لقـيام
الــثـورة اإلسالمــيـة. وقــال روحـاني
ــشــاركـــ في الــتــجــمع في أمــام ا
ســـــــاحــــــــة "أزادي" (حـــــــريـــــــة) في
الـــعــاصـــمــة إن "وجـــود أشــخــاص
الــــــيـــــــوم في كـل شــــــوارع إيــــــران
اإلسالمـيـة (...) يـعـني أن الـعدو لن

يحقق أبدا أهدافه الشريرة".
و تــدفـق آالف اإليــرانــيـــ صــبــاح
امس االثـنـ الى سـاحـة أزادي في
وسط طــــهـــران الحــــيـــاء الــــذكـــرى
األربــــعــــ العالن اجلــــمــــهــــوريـــة
االسالمـيـة كـمـا أفـاد مـراسـل وكـالة

فرانس برس.
ورغم غزارة االمطار كانت احلشود
من كل األعمار تتـدفق على الساحة
حـيث نـصـبت مـؤسـسـات حـكـومـية
أو شـبه حـكـومـيـة مـنـصـبـات تـقـدم

الشاي واحللوى.
ويــوم  22بـــهــمن يـــوم عــطـــلــة في
ايران في ذكرى اطاحـة نظام الشاه
مــــحــــمـــد رضــــا بــــهـــلــــوي في 11
شـبــاط/فـبـرايـر  1979بـعـد عـشـرة
أيــام عـلى عـودة آيــة الـله روح الـله

ظفرة الى البالد. اخلميني ا
ورفـعت احلـشـود االعالم االيـرانـيـة
والفـــتــات كــتب عــلـــيــهــا شــعــارات
ـــتـــحــدة مـــنـــاهــضـــة لـــلـــواليــات ا
واسرائيل وحـضرت نسـاء يرتدين
الـــتــشــادور وأطــفــال فـــيــمــا كــانت
ـيلـيـشـيا عـنـاصـر من الـباسـيـدج (ا
ــكــان االسالمــيــة) مــتــواجــدة في ا

ومروحية حتلق في االجواء.
واحـتـفـاالت االثـنـ تتـوج سـلـسـلة
مـنــاسـبـات "عــشـرة الـفــجـر" االيـام
الــعـشــرة الــتي فــصــلت بــ عـودة
اخلـــمـــيـــني واعالن اجلـــمـــهـــوريــة

االسالمية.
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وحتــيـي اجلــمــهــوريـــة اإلسالمــيــة
الـذكـرى األربــعـ لـلـثــورة كـمـا في
الـسـنـوات السـابـقة بـاحـتـفاالت في
ســــاحـــة أزادي (احلـــريـــة) تـــشـــمل
إطالق بـالـونـات والـقـاء الـورود من
مــروحـيــات وأنــاشـيــد وعــمـلــيـات
إنـزال مـظــلـيـ وصــلـوات وتـرديـد
هـتـافـات ثـوريـة بـحـسب الـبـرنـامج

الرسمي.
ويــلـــقي الـــرئــيس اإليـــراني حــسن

روحاني كلمة أمام احلشود.
وحذر الـتلفـزيون االيـراني الرسمي
الذي بث صور احلـشود في طهران
وعــدة مـدن إيـرانـيـة من الـتـضـلـيل

ـنـفى لقـطع الـطريق مـغادرته إلى ا
ـتـشـدّدين اإلسالمـيـ غـيـر عـلـى ا

شرعية.
في  2شــبــاط/فــبــرايــر  تـعــلــيق
العقود الـكبيرة للـمصانع والطاقة
ــبـرمــة مع الــنــوويــة والــتــسـلّـح ا

اخلارج.
في  3شباط/فبراير أعلن اخلميني
في أول مـؤتـمـر صـحـافي له إنـشاء

"اجمللس الوطني اإلسالمي".
وفي  4شــــبـــاط/فـــبـــرايـــر أضـــرب
ضبـاط في سالح اجلـو عن الطـعام
تـعــبـيـرا عن تـأيــيـدهم لـلــخـمـيـني
ئـة من اجلـنود عن وتـخلّف  20بـا

االلتحاق بثكناتهم.
في  6شــــبـــاط/فــــبــــرايـــر اخــــتـــار

ـــهـــنــــدس الـــقـــومي اخلــــمـــيـــنـي ا
واإلسـالمي مــــــهــــــدي بــــــازركــــــان
ــعــارض لـنــظــام الــشـاه رئــيــسـا ا
ـنـبـثـقة عن لـلحـكـومـة االنـتـقـاليـة ا

الثورة.
وبات في طـهران حـكومتـان: ملـكية
برئـاسـة بـخـتـيـار وثـوريـة بـرئـاسة

بازركان.
ودعـمـا لـلـحــكـومـة االنـتـقـالـيـة دعـا
االئمة إلى تظـاهرات حاشدة شارك
اليـ تـلـتـهـا إضـرابات في فـيـهـا ا

القطاع النفطي.
اللي وفي  7شـبـاط/فـبـرايـر أقـام ا
في أصفهان سـلطات موازية إلدارة

الشؤون البلدية.
في  8شــبـــاط/فــبـــرايـــر ولــلـــمــرة

األولى شـارك أكـثـر من ألف جـندي
بالـزي العـسكـري في مسـيرة تـأييد

لبازركان.
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في  9شبـاط/فبرايـر حصـلت حركة
تــــمــــرّد في سالح اجلــــو اإليــــراني
أرسـلت حــكـومـة بــخـتــيـار قـوة من
ـواجـهـتـها احلـرس اإلمـبـراطوري 
لــكن الــثــوار تـصــدوا لــهــا بــعـد أن
انضم إليهم مـدنيّون في الدفاع عن

تمرّدين. العناصر ا
- تمرّد -

في  10شــبـــاط/فــبـــرايـــر ســيـــطــر
تمرّدين على عناصر سالح اجلـو ا
الـشـطـر الشـرقي لـلـعاصـمـة طـهران

ؤازرة مدني حملوا السالح.
ـــنـــطــــقـــة بـــالـــعـــوائق وقــــطـــعت ا
والـسواتـر الـترابـيـة وتمّـكن هؤالء
الــعـنــاصــر من اقـتــحــام الـســجـون
. عتقل السياسي واإلفراج عن ا
ووصـف الــــصـــحــــافـي في وكــــالـــة
فـرانـس بـرس بــيــار-أنــدريه جـوف
الـعاصـمة اإليـرانيـة بأنـها "مـتروكة
لـــــلـــــفـــــوضى" وقـــــال إنـه شـــــاهــــد
"جتــمّــعــات حملــتـــجّــ مــســلّــحــ
بــــهــــراوات (...) وانـــــتــــشــــار آالف
الــرجــال الــذين نــصّــبــوا أنــفـســهم
"شـرطـيي الـثورة" عـنـد الـتقـاطـعات

دينة". الرئيسية في ا
وطلب اخلميني من مناصريه خرق

علن. منع التجوّل ا
- "ثورة منجزة" -

في  11شــبـــاط/فــبـــرايـــر ســيـــطــر
مناصرو اخلميـني على ثكنة تابعة
ـــشـــاة في شـــمـــال شــرق لـــسالح ا
طــهـــران بــعـــد أن هـــاجــمـــهــا آالف

. دني ا

ومـسـاء سـيـطـر مـسـلّـحـون بـلـباس
مدني على وسط العاصمة. ثم تمّت
مــــحــــاصـــــرة ثــــكــــنــــة لــــلــــحــــرس
اإلمــبـــراطـــوري. وشـــهــد الـــشـــطــر
اجلنـوبي من طهـران معـارك عنـيفة

. ب عسكري ومدني
وســـيــــطـــر مـــضــــربـــون مـــؤيـــدون
لـلخمـيني عـلى محـطّتي الـتلـفزيون
ان. واإلذاعة التي أعلنت حل البر
وناشد اخلميني الـقادة العسكري
"عــدم الـــوقــوف بــوجـه اصــطــفــاف

اجلنود والضباط".
ــراسـل اخلــاص لــفــرانس وكــتب ا
بـرس باتـريك ميـني "طـهران عـملـيا

بيد مناصري آية الله اخلميني".
وتابع "وبحلول الليل خيّمت معالم
ـنجـزة على وسط طـهران: الـثورة ا

أوشك موعد مسيرات النصر".
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وروى مـونــيه أن "احلـشـود أطـلـقت
هــتــافــات الـتــأيــيــد لــلــعــســكــريـ
تمـرّدين. وانضم جنود من سالح ا
ــشـاة إلـى الـطـالب الـثــائــرين في ا
حــــرم اجلـــامــــعــــات. أعـــداء األمس
يـتـبـادلـون الـقــبل. الـنـسـاء بـلـبـاس

." التشادور يبك
ولـــيال أكـــد بـــيـــان أن الـــثـــورة قـــد
انتصرت" وأن هيئة األركان وقوات
احلــرس اإلمـبــراطــوري ومــخــتـلف
وحــدات اجلــيش قــد "انـضــمت إلى

احلركة الشعبية".
وســقط أكــثــر من مــئــتي قــتــيل في
ـــعــركــة الــتي اســـتــمــرت يــومــ ا

وكذلك أكثر من ألف جريح.
وبعـد استـقالـة شهبـور بخـتيار من
رئــاســـة احلــكـــومــة تـــولى مـــهــدي

بزركان رئاستها رسميا.

اإلعـالمي "لــبــعـض وســائل االعالم
ـعـاديـة" والـتي يـشـتبه االجـنـبـيـة ا
انــهــا حتـــاول الــتــقــلــيل من أرقــام
ـــشـــاركـــة الـــشـــعـــبـــيـــة في هـــذه ا

ـناسـبـة. ورغم أن إيـران بدأت في ا
األول من شباط/فبـراير االحتفاالت
السـنويـة ب"عشرة الـفجـر" إال أنها
تــواجه حتـديـات اقــتـصـاديـة حـادة

فــــــيــــــمـــــا حــــــالـت إعــــــادة فـــــرض
الـــــــعـــــــقــــــــــــوبـــــــات دون دخــــــول
االسـتـثمـارات األجـنبـيـة وحدت من

مبيعات إيران النفطية.

uŁ—… ∫ االالف في احتفاالت ذكرى الثورة في طهران
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بـــســـبب مـــزيج مـن الـــصـــعـــوبــات
الداخلية والعقوبات األميركية.

وانــخـفــضت قــيـمــة الــريـال مــقـابل
الدوالر مـا تسبب بـارتفـاع االسعار
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مـنذ خـمس عشرة سـنة تـقريـبا او باالحـرى منـذ زلزال نـيسان  2003الذي
تـبدلت به قـواعد الـلعـبة الـعراقـية حـتى اليـوم  تسـيطـر على مـقدرات الـقرار
ان واحلكومة والقضاء الـعراقي قوى معينة حتـكم مؤسسات الدولة في البـر
طـلقـة على الـشارع ومـقدراته  اغـلب هذه الـقوى قد فـضال عن سيـطرتـها ا
عارضة  أسس لـها قبل الـتغييـر بسنـوات او ما كانت تـعرف حتت عنـوان ا
بـعـضـهـا كـان مـعـتـرف به دولـيـا ومن قـبل اجلـوار او تـلك الـقـوى الـتي ظـلت
تـتحرك بهـدوء خلف االستار حـتى سنحت فرصـة الظهور العـلني  غير ذلك
سميات عديدة اغلبها ذات عناوين دينية او وطنية او قومية قوى تاسست  
شـهد الذي ظل يـسيـر بالـبلد من سيء الى اسـتطاعـت ان تكون جـزءا  من ا
ا كـان عليه اسـوأ حتى بلغ فـي بعض احصـائياتـه وجوانبه ومـلفاتـه اسوأ 
واطن الذي كان عنوان اإلطاحة أيام حكم الدكتاتورية البغيضة . األهم ان ا
ستفيدة من التغيير لم حترك سيطـرة وا في الـنظام السابق وشعار القوى ا
واطن فالى الـيوم وبعد خـمس عشرة سنة من سـاكنا فيمـا يتعلق بـالوطن وا
ـال واجلـهـد والـتضـحـيـات اجلـسـام الـتي حتـمـلـهـا فـقـراء الشـعب الـوقت وا
كن ان يشكل ضوءا كضريبة للتغيير  لم ير الشعب خصوصا فقراؤه ما 
ناصب في الـنفق  فاالمور تسير الى اسوأ وفقا لعمليات االستحواذ على ا
الـتي تدار عـلى طريـقة الغـنيـمة ومـا زالت تراوح بـ أسمـاء معـينـة واقاربهم
سؤولية أصبحت من واحـزابهم  فيما الكفاءات والشهادات واالحساس با
الـفكـر الـطوبـاوي الـذي ال يسـتحـق التـفكـيـر فيه . صـبـاح كل يوم جـمـعة في
ـثـلي ـتـنــبي وحتت انـظـار الـنــاس والـسـلـطــة تـقف مـجـمــوعـة من  شـارع ا
ـا يـجـري في عـراقـنـا ـعـارضـ  ـتـذمـرين وا ـدني او ا مـنـظـمـات اجملـتـمع ا
ؤسـسات الـدولة وهم يرددون اجلـديد من سـرقة وفـساد واستـحواذ وهـدم 
شـعارات مـنـددة بالـوضع ومـطالـبة بـالـتصـحـيح والتـغـييـر  كـانوا ومـا زالوا
ئات بل االالف من أصوات الـشعب  دون أي فائدة تذكر وال أدنى ومـعهم ا
اسـتجابة  السـيما بـعد ان أصبح اغـلب مؤسسـات الدولة عـبارة عن هياكل
زورة ويـستـشري بـها الـفساد قـنعـة والعنـاوين ا فـارغة تعـيث بهـا البـطالـة ا
صـيبـة انه يحـتمـي بأسـماء وشـعارات اغـلبـها ديـنيـة ووطنـية بـكل عواهـنه وا
ورمـزية دون ان يراقبـهم او يحاسـبهم احد حـتى صحت بهم مـقولة : (باسم
ـثـال ال احلـصـر الـدين سـرقـونـا احلـرامـيـة) ذائـعـة الــصـيت فـعـلى سـبـيل ا
تـــصــرف ماليــ الـــدوالرات حتت عــنــوان الـــطــرق واجلــســور فـــيــمــا حــال
ـستـشفيـات ميـزانياتـها مـليارات شوارعـنا ومـدننـا بلغ ما ال يـحسـد عليه  ا
ـواطنـ السـفر الى الـهنـد ولبـنان وال يـوجد فـيهـا دواء حتى اضـطر اغـلب ا
عـرفـيـة والعـلـمـية وتـركيـا وايـران ... وغـيرهـا  الـتـعلـيم بـلغ اسـوأ درجـاته ا
ــدارس االهـلـيـة الــتي جلـأ الـنــاس الـيـهـا واالنـضـبـاطــيـة لـدرجـة انــتـشـرت ا
مـضـطريـن برغم صـرف مـلـيـارات بـاسم وزارتي الـتـربيـة والـتـعـلـيم  مـراكز
الـشرطـة وافـراد البـولـيس في كل مـتر والـسـرقات والـدعـاوى تمأل احملـاكـمة
الي تصرف باسم التنظيف ...  وهلم جرى زابل بكل مكان وا ـراكز وا وا
.. رحم الـله الـشاعـر الـذي قال : (لـقد أسـمـعت إذ ناديـت حيًـا ××× ولكن ال
ـسيـر ومن يـوقف الـتـدهور ويـحـسن احلال او ن تنـادي) .فـالى اين ا حـيـاة 
يـغير او يهيء للتغـير? والتغيير الـذي نقصده هنا هو اإلصالح
والبناء والعدالة االجتماعية واحلرية احلقيقية والتوازن
ـقـراطـيـة .. .. وبـالـتــاكـيـد فـانـهـا ال تـمت بـصـلـة والـد
ن يعتقد او يحاول استغالل لـلدكتاتورية او داعتها 

مصائب الناس لتحقيق مآربه االستبدادية.
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وفـرنـسا. وكـان الـشـاه محـمـد رضا
بـــهـــلـــوي قــد غـــادر الـــبالد في 16
كـــانــــون الــــثـــاني/يــــنــــايـــر بــــعـــد
احـتـجـاجـات ضـد نـظـامه اسـتـمرت

أشهرا.
—UD*« œuAŠ

وكان في اسـتقـبال اخلـميـني مئات
ــنـاصــرين الـذين احــتـشـدوا آالف ا
ـؤديـة ـطــار وعـلى الــطـريـق ا في ا
إلى مـقـبـرة "جنـة الـزهـراء" (بـهشت
زهـــرا بـــالـــفـــارســيـــة) فـي جـــنــوب
طـهـران حـيث ألـقى أول مـحـاضـرة

له بعد عودته.
وفي كـــلـــمـــتـه قـــال اخلـــمـــيـــني إن
حـكـومـة شـهـبور بـخـتـيـار الـقومي
ـعـارض الذي عـيّـنه الـشاه عـشـية ا

`O *« q³  μμ∞ ÂUŽ X ÝQð W¹—uÞ«d³ û  W1bI « WL UF «
{ طهران) ,أ ف ب) - تعتـبر إيران
الــتي احـيـت امس االثـنــ الـذكـرى
األربـعــ لـلـثــورة اإلسالمـيــة الـتي
أطـاحت نـظام الـشـاه قوة إقـلـيمـية
كـبــرى في الـشـرق األوسط مـعـاديـة
إلسـرائـيل وعـلى جـبـهـة أخـرى في
مـواجــهـة مع الــسـعـوديــة اخلـصم
الـلـدود والـقـوة اإلقـلـيـمـيـة الـنـافذة

عربيا وإسالميا.
 …—u¦ « v ≈ W¹—uÞ«d³ ù« s  

إيــران هي وريـــثــة اإلمــبــراطــوريّــة
الــفـارســيّـة وقـد حــكـمــتـهــا ساللـة
بـهــلـوي عـلى مـدى أكـثـر من نـصف

قرن.
في 1925وبـــعــد إعالن رضــا خــان
الـشــاه اجلـديــد عــلى إيـران اتــخـذ
لـنــفــسه اسم بــهــلـوي. في ?1941
اضـطـر إلى الــتـنـحي لــصـالح ابـنه

محمد رضا.
في   1953وقـع انــــــقـالب دبــــــرته
واشــنــطـن ولــنــدن أطــاح بــرئــيس
الـوزراء مـحـمـد مـصـدق بـعـدمـا قام
بـتـأمـيم الـقــطـاع الـنـفـطي اإليـراني
الــذي كـــان يـــهــيـــمن عـــلـــيه آنــذاك

البريطانيون.
WOM¹œ W{—UF

في  1963أطـلق آيـة الـله روح الـله
اخلـمــيــني ثــورة ضــد اإلصالحـات
التي طـبقهـا الشاه لتـحديث البالد.
بـعــد عـام أمـر مــحـمـد رضــا بـطـرد
عارضة الديـنية بعد اتهامه زعيم ا

حاولة انقالب. بالقيام 
في كــانــون الــثــاني/يــنــايـر 1978
انـــــطــــلـــــقـت حــــركـــــة إضـــــرابــــات
وتــظــاهــرات مــعــاديــة لــلــحــكــومـة
اتــــســــعـت وازدادت حــــدتـــــهــــا في

النصف الثاني من ذلك العام.
في  16كـــانـــون الـــثــــاني/يـــنـــايـــر
1979فــرّ الــشــاه من الــبالد وعــاد
اخلـمـينـي إلى طهـران في األول من

وتـقــضي مـهــمـة مــجـلـس اخلـبـراء
ـرشـد األعـلى واإلشـراف بـتـعـيـ ا
عـلـى عـمــله وإقــالــته إذا اســتـدعى

األمر.
نـتخب بـاالقتراع ويقـوم الرئـيس ا
الـعام بـتشكـيل احلـكومة. وانـتخب
الــرئــيس احلــالـي حــسن روحــاني
عام  2013قبل إعـادة انتـخابه في

2017.
È—uA «  UOŠö

وتـــعــــتـــبـــر صالحــــيـــات مـــجـــلس
ان) محدودة مقارنة الشورى (البر
ــؤســســات أخــرى مــثل مــجــلس
ـؤلف جزئيا من صيانـة الدستور ا

رشد األعلى. رجال دين يعينهم ا
ويتولى مجلس تـشخيص مصلحة
ـرشد شـورة الى ا الـنـظام تـقـد ا
ان األعلى وبت اخلالفـات ب الـبر

ومجلس صيانة الدستور.

أمـا احلـرس الـثـوري فـهـو اجليش
العقائدي للجمهورية اإلسالمية.

- خـــصم الــريـــاض الــلـــدود وعــدو
إسرائيل-

تــعــتــبــر إيــران اخلـصـم اإلقــلـيــمي
الـلدود لـلسعـودية. وتـدعم الـقوتان
مـعـسـكـرين مــخـتـلـفـ في نـزاعـات
إقــلــيــمــيــة عــديــدة خــصـوصــا في

سوريا واليمن.
ومـنـذ بــدايـة الـنــزاع الـسـوري عـام
ــســاعــدة 2011شــكــلّـت طــهــران 
حزب الله الشيعي اللبناني الداعم
االقليـمي الرئيـسي عسكريـا وماليا
لــنــظــام الــرئــيس الــســوري بــشــار
األســد فــيــمــا دعــمت الــســعــوديــة

عارضة السورية. ا
وتــتــهم الــريـاض طــهــران بــتــقـد
الــدعـم الــعــســـكــري لـــلــمــتـــمــردين
احلـوثــيــ في الـيــمن األمــر الـذي

تنفـيه طهران. ومـنذ إنشائـها تندّد
اجلـمـهـوريـة اإلسالمـيـة بـإسـرائـيل
. بــيـنـمـا وتــنـاصـر الـفــلـسـطــيـنـيـ
تــسـعـى إسـرائــيل الى مــنــعــهـا من
امـتالك السالح الـنـووي واحلؤول
دون تــعـزيــز وجــودهــا في ســوريـا

الواقعة على حدود إسرائيل.
ÍËuM « ‚UHðô« 

في  14تــــمـــــوز/يــــولـــــيــــو 2015
توصلت إيران والـقوى الكبرى الى
اتــفـاق حـول مـلف طـهـران الـنـووي
الذي كان مصدر توتر في العالقات
الــدولــيــة عـــلى مــدى أكــثــر من 12
عـامـا. ويـهـدف االتـفـاق الى ضـمـان
الــطـابع الــسـلــمي لــبـرنــامج إيـران
الـــنـــووي مــــقـــابل رفـع تـــدريـــجي
فروضة عليها. للعقوبات الدولية ا
أعـلنت لـكن في أيـار/مـايـو  2018 
ـتـحـدة بـرئـاسـة دونـالد الـواليـات ا

تـرامب الـذي جـعل من اجلـمـهـورية
اإلسالمـية عـدوه األول انـسحـابـها
من االتــــفـــاق بـــاعـــتــــبـــاره شـــديـــد
الــتـسـاهل حـيـال إيـران قـبل إعـادة
فرض العقوبات االقتصادية عليها.
ـؤسس في تـمــلك إيـران الـعـضـو ا
ــصــدرة لــلــنــفط مــنــظــمــة الــدول ا
(أوبك) ثـاني احتـيـاطات الـغاز في
الـــــعـــــالـم بــــعـــــد روســـــيـــــا ورابع

يا. احتياطات النفط عا
لــكن اقــتـــصــاد الــبــلـــد يــعــاني من
تــضـــخم شــديــد ونـــســبــة بـــطــالــة
مــرتـفــعــة. ومع مـعــاودة واشــنـطن
فـرض الــعـقـوبــات عـلى الـقــطـاعـ
ـالي والـنـفـطي اإليـرانـيـ تـفاقم ا
الوضع االقـتصادي أكـثر وال سـيما

مع انهيار الريال.
w ULł« lł«dð

ويـتـوقع صـنـدوق الـنـقـد الدولي أن
يـتــراجع إجـمـالي الـنـاجت الـداخـلي
 %3,6عام  2019وال سيما نتيجة

تراجع مبيعات النفط.
ــذهـب الــشـــيــعي اإلثـــنــا يــشـــكل ا
عـشري الـديانـة الرسـميـة في إيران
الــتي تــعـــد أكــثــر من  80مـــلــيــون

نسمة  %90منهم من الشيعة.
ويـنص الــدســتـور عــلى أن الـســنـة
ــثــلــون حــوالى  %10من الــذين 
الـسـكان "لـهم حـرية الـتـصرف وفق
مـــذهـــبــهـم في مـــا يـــتـــعــلـق بــأداء

شعائرهم الدينية".
5M « ·ô¬ v ≈ œuF¹ a¹—Uð

تضـم إيران حـوالى عشـرين موقـعا
مــدرجــا عــلى قــائــمـة الــيــونــســكـو
ي من بيـنها للـتراث الـثقـافي العـا
ـتـان أصـفـهـان الـعـاصـمـتـان الـقـد
(وسط) وشــيــراز (جـنــوب) وكـذلك
ة برسـيـبـولـيس الـعـاصـمـة الـقـد
لإلمــبـراطــوريــة األخـمــيــنـيّــة الـتي

سيح. تأسست عام  550قبل ا

Èd³  WOLOK ≈ …u  Ê«d¹«

شــبــاط بــعــد قــضـاء  15عــامــا في
نفى. ا

في األول من نــــيــــســــان  أُعــــلــــنت
اجلمهورية اإلسالمية.

فـي أيـــلـــول 1980أعـــلن الــــعـــراق
بــرئـاسـة صـدام حـسـ حـربـا عـلى
إيــران اســتــمــرت ثــمــاني ســنــوات
وأوقعت  680 ألف قـتيل ومـفـقود
بـــيـــنـــهم  180 ألــــفـــا من اجلـــانب
الــعــراقي و 500 ألف من اجلــانب
ـؤرخ الفـرنسي اإليـراني بحـسب ا

بيار رازو.
- النظام -

عهد الدستور بالسلطات األساسية
ــرشــد األعــلى لــلـجــمــهــوريـة إلى ا
اإلسالمـيــة وهــو مـنــصب يـشــغـله
حـاليـا آيه الـله عـلي خامـنـئي الذي
خــلف اخلــمــيــني بــعــد وفــاتـه عـام

1989.

{ طهران (أ ف ب) - بـ عودة آية
ظفّرة إلى الله روح الله اخلميني ا
طهـران في األول من شبـاط/فبـراير
 1979وســـقـــوط آخـــر حـــكـــومــات
الشـاه عشرة أيام مـفصلـية. في ما
يـلي تـذكـيـر بــاحملـطـات الـرئـيـسـيـة
الـتي ســرّعت انـهــيـار نـظــام مـلـكي

عمره  2500عام.
حتــتـفل إيـران االثــنـ كـمـا في كل
سـنـة بـ"عـشـرة الـفـجـر" الـتـسـمـية
الرسميـة لفترة األيـام العشرة التي
أفــــضـت إلى انــــتـــــصــــار الــــثــــورة

اإلسالمية.
في األول من شباط/فبـراير عاد آية
الـله اخلمـيـني إلى طـهران بـعد 15
نفى ب العراق عاما قضاهـا في ا
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بغداد
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حتت هـذا الشعـار  البـسيـطة او اسمـحولي اسـميهـا الشـذرة اخلالدة  ذات
. التي  خـرجت عفـوياً أبـان التـهيـأ للتـنافس ؤثـر في نفـوس النـاس  الـوقع ا
عـلى مـنــصب رئـيس اجلـمــهـوريـة  حتـمــست مـواقع الـتــواصل االجـتـمـاعي
نـصب رئيس وگـروبات الـنخب لـدعم  ترشـيح فـخامـة الرئـيس برهم صـالح 
ـتــلك الـرجل من مــواصـفـات قـد جتــعـلهُ ذا احلظ األوفـر ـا  اجلـمـهــوريـة  
ر به البـلد  وقد يكون األخطر لـقيادة العراق في اصعب منـعطف تأريخي 
نطـقة بشـكل عام والعـراق بشكل خاص  بـسبب التـداعيات التي تـمر بهـا ا
والـتي تعـكس بـظاللهـا عـلى العـراق ارضاً وشـعـبا لـذا نحـن كشـعب بأمس

احلاجة الى رئيس جمهورية يحظى بأغلبية سياسية ومقبولية مجتمعية  
ـواصفـات قـد جتسـدت بشـخص الدكـتور بـرهم صالح  حـينـها كـانت تلك ا
وكـان لكلمة برهم يرهم عنوان شامل لتطلعات شعب وضع ثقته باألخ  برهم

صالح كرئيس جلمهورية العراق  .
وكـأب وأخ وراعي لتـنـفـيذ بـنـود الـدستـور بـعـدالة ودون انـتـقـائيـة   وحـامـياً

لدستور العراق  
ـتـلـكهُ من اجلـمـيع كـان يـنـتـظـر من كـفـاءة فــخـامـة الـرئـيس وتـواضـعه ومـا 
زوجة بـعقليـة علمـية الكثـير من العـمل الدؤوب الذي يصب كـارزمة قياديـة 
صـلحة البلـد وشعبة  فخـامة الرئيس غادرنا الـسفير االمريـكي بعد انتهاء
مـهمته  وقـد وجه كلمـة مطولـة حتدث بها عـن مهمتـه في العراق لـكن فخامة
الـرئيـس كانت  فـي كلـمـة الـسـفـير ثالث بـنـود مـهـمـة تُمـثل الـتـقـيـيم الـشامل
لـلـحـكـومـة االمـريـكـيـة لـلـوضع في الـعـراق  وكم تـمـنـيت ان يـجـيب احـد من
مـسؤولي الـدولة الـعـراقيـة علـى السـفيـر االمـريكـية وعـلى مـا حددهُ من بـنود
لـكن دون جدوى كـمـا اعـتدنـا دائـمـاً ان نكـون مـلـعبـاً ومـتـلقـ ولـيس العـب

ومرسل 
اكـد السـفيـر في الـنقـطة االولى  ; عـلى العـراق ان يـحمي سـيادتهُ من خالل

تأم حدوده وبناء قوات أمنية تأتمر بأمر احلكومة.
وكـأن لسان حاله يقول ان العراق اليوم بال سيادة وان قواته العسكرية غير
قـادرة عـلى تـأمـ حـدوده وان الـقـطــعـات الـتي التـأتـمـر بـأمـر احلـكـومـة هي
اشـارة عـلى احلـشـد الـشـعـبي فـمـا هـو اجـراؤكم فـخـامـة الـرئـيس واحلـديث

س قدسية السيادة? 
وقـد اشارة الـسـفـير االمـريـكي في الـنـقطـة الـثـانيـة الى ; يـجب عـلى الـعراق

العمل على حترير إقتصاده من الفساد 
ي معـتبـر   ينـبئـنا بـامكـانيـة دخولـنا الـتصـنيف وهذه شـهـادة من منـشأ عـا
ـرض الـسـرطانـي الذي يـنـخـر جـسد ي بتـفـشي الـفـسـاد  والفـسـاد ا الـعـا
ـواطن وانـظـارنـا ترنـوا الجـراءاتـكم لردع الـفـاسـدين ومحـاسـبـتهم الـدولة وا

رض اخلطير  واطن من هذا ا وانقاذ الوطن وا
امـا ثـالثـاً ; فـيـجب  عـلى ابـواب الـعـراق ان تبـقى مُـشـرعـة لـلـعالم    اي ان
النحدد عالقاتنا ببلد مع دون غيره وبالتأكيد هذا  فيه اشارة الى ايران. 

طيب فخامة الرئيس.
اذا االمـريكـان هكـذا ينـظـرون الى العـراق بهـذه الطـريـقة الـبائـسة   ولـسان
تعاقـبة على ادارة الـعراق بعد حـالهم يقول لـقد فشـلنا وفشـلت احلكومـات ا
ـقــراطـيــة  وهـذا مــاورد عـلى لــسـان عـام ٢٠٠٣ في اجنــاح الـتــجـربــة الــد
سـفيرهم في العراق ;  فما هي اخلطوات الـواجب اتخاذها النتزاع السيادة
وردع الـفاسدين واالنفتاح على العالم كي يـعود العراق كبلد محوري والعب

اقليمي مهم ضمن محيطه 
الـعراق غـيبـتهُ اخلالفـات السـيـاسيـة والصـراعـات الطـائفـيـة والصـراع الذي

تمثلة بداعش. خاضهُ مع قوى الشر والظالم  ا
لـقد خـاض الـعـراق معـركـة شـعواء نـيـابـة عن االنـسانـيـة اجـمعـهـا ضـد قوى

الشر التي ارادت ان تُعيد العراق قرون الى الوراء. 
 فـخـامة الـرئـيس نُـقـدّر بـأعـتـزاز  جـوالتكـم التي اجـريـتـمـوهـا خـارج الـعراق
وكـانت حتـمل رسالـة واضـحة تَـكـمن  بـأمكـانـية  عـودة  الـعـراق كالعب مهم

ضمن محيطهُ االقليمي والدولي. 
كان آملنا بكم اكبر بكثير من دوركم احلالي. 

لم  نـكن نــنـتـظــر ان يـتـحــول قـصـر الــسالم  الى صـالــون السـتـقــبـال نـخب
ومـسؤول وكأنها امتداد الجتماعات التسوية السياسية التي يغيب بها دور
دينة اجملتمع واحالم البسطاء   وكأننا نعيش احالمنا الوردية على ارض ا

الفاضلة   او في شهر عسل سياسي
انــا اعـتــقـد فــخـامــة الـرئــيس ان شـعــبـكم لم يــذق  طـعـم الـعـسـل طـيــلـة مـدة
اسـتمرار العملية السـياسية وما اصابَ شعبـكم  فقط لسعات النحل وحتمل

األلم  دون ان ينال  من العسل شيئا 
فـخامـة الـرئيـس كنـا نـنتـظـر  من جـنابـكم الـكثـيـر من الـعمل اجلـاد واألفـعال
ا رسمـناه من صـورة ذهنـية إيجـابيـة  راسخة عن اسـتنـاداً 
حــضــرتك.  كــنــا نــنــتــظــر بــشــغف دوركم في   رسم
ســتــراتــيــجـيــة ايــجــاد احلــلـول اجلــذريــة لــلــمــشـاكل
ـتــراكـمــة داخل الــبـلــد   النــنـا نــتـوسـم بـكم اخلــيـر ا

والشخصية الوطنية والقيادية وهذا واجبكم.

مشهد عام من
شوارع مدينة

طهران
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اخلميني حلظة
وصوله طهران
بعد مغادرة

الشاه


