طالب جامعيون :استمعوا إلى
الشعب وال تستخدموا العنف

ط��ال��ب ق��راب��ة سبعمئة طالب
ج��ام��ع��ي ف���ي إي�����ران “امل��س��ؤول�ين
بالحضور مباشرة بني املتظاهرين
َّ
رسمية لالستماع
دون بروتوكوالت
ّ
ّ
إل��ى مطالبهم واإلس�����راع ف��ي حل
َّ
مشكالتهم” ،جاء ذلك في رسالة قدمها
هؤالء الطالب ملسؤولي الدولةً ،
نظرا
إلى االستياء الشعبي الذي تشهده املدن
َّ
اإليرانية نتيجة الظروف االقتصادية
الصعبة التي تعيشها الشعوب من فقر
وبطالة وارتفاع في امل��واد الغذائية
ذات االستهالك اليومي” ،وج��اء في
الرسالة“ :خالل الفترة املاضية ارتفع
صوت االحتجاجات على ضيق املعيشة
والفساد االقتصادي وتجاهل حقوق
الشعب” ،وأضافت الرسالة“ :إن عدم
االهتمام ،ونسبة هذه املشكالت إلى
أسباب خارجية ،ليس ً
مقنعا للشعب”،
وت��اب��ع��ت“ :إن االن��ف��ع��ال واستخدام
العنف أم��ام مطالب الشعب العادلة،
سيجعل االح��ت��ج��اج��ات أك��ث��ر حدة
ّ
وسيجر ال��دول��ة إل��ى مستنقع عدم
األمن”.
سياق متصل أوض��ح النائب
في
ٍ
البرملاني بهروز بنيادي ،أن الحكومة
ً
“لم تعمل جيدا في إط��ار الرفاهية
وإزال���ة الهموم وال��ش��واغ��ل املتعلقة
ً
مشددا على ضرورة
بسبل املعيشة”،
أن “يسمع املسؤولون مطالب ومشكالت
الشعب ويتخذوا إج���راءات عاجلة
لحلها” ،الف ً��ت��ا إل��ى أن ُ
“س��ك��ان امل��دن
َّ
ً
ضغوطا
اإلي��ران��ي��ة ب��ات��وا يعيشون
اجتماعية مكثفه بمختلف فئاتهم
وطبقاتهم ،وهو السبب الذي جعلهم
ُّ
ينجرون إلى الشوارع”.
(وكالة “فارس” 1 -يناير )2018

وزير الصحة اإليراني :إحباط
مطالب الشعب خيانة

َّ
اإليرانية
وص��ف وزي��ر الصحة
حسن هاشمي ،املحاوالت الجارية ملنع
املطالب الشعبية بـ”الجريمة الكبرى
َّ
القومية للدولة واملجتمع”،
والخيانة
ًّ
ً
مؤكدا أن ج��زءا كبيرا من املشكالت
املوجودة في الدولة في الوقت الحالي
ً
موصيا الوسائل
“ناجم عن الجهل”
َّ
الرسمية باالستماع إلى
اإلعالمية
مطالب الشعب وعدم تجاهلهم ،وقال:
“إن لوسائل اإلع�لام ً
ً
كبيرا في
دورا
ّ
ب��ث روح األم��ل بني ال��ن��اس” ،راجياً
َّ
اإليرانية الثالث إيجاد
من السلطات
حلول تسهم في ترفيه الشعب وإيجاد
واقع يرتقي بمكانته.
(موقع “مشرق” –  1يناير )2018
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َ
اً
 12قتيل وعشرات المعتقلين
في االحتجاجات

ّ
ّ
اإليراني
الرسمي
قال التليفزيون
اليوم إن “ً 12
شخصا في االحتجاجات
التي اجتاحت البالد منذ الخميس
الفائت لقوا حتفهم” ،وجاء في بيان
ّ
اإلي��ران��ي“ :ح��اول بعض
التليفزيون
َّ
املتظاهرين املسلحني السيطرة على
بعض مراكز الشرطة وقواعد عسكرية،
لكنهم قوبلوا بمقاومة صارمة من قوات
األم��ن” ،ولم يحدد البيان مواقع هذه
الهجمات.
َّ
َّ
وك��ان��ت وك���االت إي��ران��ي��ة رسمية
أف����ادت ع��ن مقتل  4محتجني في
مدينتي إيذه ودورود في االحتجاجات
َّ
اإليرانية التي دخلت يومها الخامس.
َّ
اإليرانية أن ما
وأعلنت قناة “خبر”
ُ
يقرب من  10أشخاص قتلوا في مختلف
مناطق إي��ران على خلفية مظاهرات
مساء األحد ( 31ديسمبر  ،)2017وبناء
على التقارير الواردة حتى السبت 30
ُ
ديسمبر ،قتل  6أشخاص في مدينة
تويسركان التابعة ُملحافظة همدان
ً
ّ
غربي إيران ،بعد أن أعلن سابقا مقتل
شخصني ف��ي مدينة إي���ذه التابعة
ملحافظة األحواز ،وشخصني آخرين في
مدينة دورود التابعة ملحافظة لرستان.
وع��ن ع��دد املعتقلني حتى اآلن
َّ
ص���رح مساعد ال��ش��ؤون العسكرية
واألمنية لشرطة طهران علي أصغر
ُ
ناصر بخت بأنه “اعتقل نحو 200
شخص األحد في املنطقة الواقعة بني
شارع انقالب ووليعصر بطهران ،وكان
ً
من بينهم  40قائدا لالحتجاجات”.
وفي خبر آخر قال النائب ّ
العام لكاشان
ُ
اعتقال ً 60
شخصا
محمد تكبيرجو إنه
في تجمعات مساء السبت.
كذلك أعلن قائد شرطة رباط
ك��ري��م ،ع��ب��دال��ل��ه��زاده ب��اش��اك��ي ،عن
ً
شخصا في تجمعات ليلة
اعتقال 11
أمس في مقاطعة براند ،وأعلن محافظ
أذربيجان الغربية عليرضا رادفر عن
اعتقال عشرة أشخاص في أرومية ،كما
ُ
نشرت تقارير عن اعتقال املحتجني في
مدن خرم آباد وإيذه ودورود ونورآباد،
َ
ولكن لم ُيعلن عن عددهم.
(موقع “راديو فر” –  31ديسمبر )2017

مقتل  9متظاهرين في يوم
واحد

ق��ت��ل ت��س��ع��ة م��ت��ظ��اه��ري��ن ،ليل
اإلثنني ،في ع��دد من م��دن محافظة
أصفهان وسط إيران ،في االحتجاجات
التي تهز البلد ،منذ الخميس.
(التلفزيون الرسمي اإلي��ران��ي-
الثالثاء 2 -يناير )2018
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