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ردود األفعال يف منصة "تويرت" اإليرانية حول العراق

ردود األفعال في منصة "تويتر" اإليرانية حول العراق
محمد رهبري *  -هادي صفري **

رواد "تويرت" يف إيران جتاه العراق ابلعام املاضي ؟
ما ردود أفعال َّ
التقارب احلاصل بني البلدين (إيران ،والعراق) ،ونوع العالقة احلاصلة ،ومستجداهتا
جذب
ُ
َ
أنظار املواطن اإليراين إىل املشهد العراقي ،فكان من بني األمور اليت جذبت
األخرية
يف السنوات
َ
انتباه اإليرانيِّني ومتابعتهم للساحة العراقية طَوال تلك السنني ،وألسباب متعددة هي( :مسألة
الغبار ،والتلوث البيئي ،وامللفات التجارية ،والتحوالت العسكرية ،واملسائل الدينية ،وتفاصيل املدن
كالنجف وكربالء).
وهذا األمر قابل للمشاهدة على منصة "تويرت" الفارسية ،إذ تشري املعطيات إىل َّ
أن العام
املاضي ومنذ  21مارس لعام  2021ولغاية  21مارس  ،2022شهد ( )400ألف تغريدة
احتوت على كلمة (العراق) ككلمة رئيسة وحمورية ،كما شارك ( )95ألف مشرتك بتغريدات
ِ
مسجلة أعداداً الفتةً لالنتباه من التغريدات الفارسية اليت
حصدت حوايل ( )4،5مليون إعجابّ ،
نُ ِشَرت حول العراق ،ومبناسبات خمتلفة.
وكما هو واضح يف الرسم البياين يف ادانه؛ َّ
فإن أغلب التغريدات الصادرة عن اإليرانيِّني
حول العراق كانت يف الشتاء املاضي ،إذ كانت الضربة الصاروخية للحرس الثوري على ما قيل انه
مقر إسرائيلي يف أربيل سبباً لوفرة التغريدات ،فضالً عن احلرب الروسية األوكرانية اليت كانت سبباً
الزدايد التغريداتَّ ،
ألن اإليرانيِّني يشريون إىل االحتالل األمريكي للعراق يف مقارانهتم وحتليالهتم
للحرب الروسية ،كما كان اغتيال اجلنرال "قاسم سليماين" حافزاً للنشاط "التويرتي" اإليراين يف
الشتاء املاضي.
عما حصل يف الشتاء من أحداثَّ ،
فإن مبارايت كرة القدم بني البلدين يف إطار
ومبعزل َّ
تصفيات كأس العامل قطر  ،2022كانت أيضاً وراء تدفُّق التغريدات الفارسية مبنصة "تويرت" الصيف
* كاتب وابحث يف شبكات التواصل االجتماعي ( ،)tsylana aidem laicosوطالب دكتوراه -فرع علم االجتماع
بكلية العالمة الطباطبائي.)ygoloicoS lacitiloP ni etadidnaC DhP( -
**ابحث يف شبكات التواصل االجتماعي ( )tsylana aidem laicosوطالب ماجستري -فرع الربجميات جبامعة
طهران.-
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نظار املواطن اإليراين إل املشهد العراقي ،فكان من بني األمور اليت جذبت انتباه اإليرانيني
األخرية أ َ
ومتابعتهم للساحة العراقية طَوال تلك السنني ،وألسباب متعددة هي( :مسألة الغبار ،والتلوث البيئي،

مركز

وامللفات التجارية ،والتحوالت العسكرية ،واملسائل الدينية ،وتفاصيل املدن كالنجف وكربالء).

والتخطيطمنصة "تويرت" الفارسية ،إذ تشري املعطيات إل أن العام املاضي ومنذ 21
اساتللمشاهدة على
للداألرمر قابل
البيانوهذا
مارس لعام  2021ولغاية  21مارس  ،2022شهد ( )400ألف تغريدة احتوت على كلمة (العراق)

املاضي.

ككلمة رئيسة وحمورية ،كما شارك ( )95ألف مشرتك بتغريدات حصدت حوايل ( )4،5مليون إعجاب،
مسجلة أعدادا الفتة لالنتباه من التغريدات الفارسية اليت نشَرت حول العراق ،ومبناسبات خمتلفة.
Timeline of Persian Tweets about Iraq in the last year of Iranians
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أكثر التغريدات اإليرانية إعجاابً فيما خيص العراق

وكما هو واضح يف الرسم البياين يف أعاله؛ فإن أغلب التغريدات الصادرة عن اإليرانيني حول العراق كانت

إعجابربيل سببا
اإلسرائيلي يف أ
على املقر
الثوري على
يدة للحرس
الصاروخية
من كانت الضربة
املاضي ،إذ
لوفرة خبصوص العراق،
(اليك)
ألف
حاصلة
( )600تغر
الشتاءأكثر
قد نُيف ِشَر
يشريون
إعجاب اإليرانيني
التغريدات ،ألن
( )10الزدايد
علىكانت سببا
حصلتانية اليت
يداتالروسية األوكر
عنراحلرب
فكان من التغر
(اليك).
آالف
فضال تغ
بينهايدات،ثالث

ومن أكثر التغريدات حصداً لإلعجاابت كانت من شخص يدعى "عماد ساعدي" حول
2
املباراة الثانية بني البلدين ضمن تصفيات كأس العامل  ،2022إذ حصلت تغريدته على ()20710
إعجاب (اليك) ،جاءت بصورة ألب وأخ الناشر ،بعد تسجيل إيران للهدف الثاين مبرمى العراق،
إذ كتب:
فرحة أيب وأخي بعد اهلدف الثاين يف الشباك العراقية 😂
َّأما التغريدة الثانية األكثر حصوالً على أعلى نسبة إعجاب (اليك) كانت من املعارض
لنظام اجلمهورية االسالمية (سينا ويل هللا) ،واليت حصلت على ( )14037إجاب (اليك)،
وكانت ابلتزامن مع احلرب الروسية األوكرانية ،إذ كتب اآليت:
"قبل  40عاماً قام العراق بعمليات خاصة ببلدان ،كان تفكريان خاطئاً ،فهل كانت حرابً
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وجتاوزاً؟"

ِ
كل َمن وصف الغزو الروسي ألوكرانيا بـ"العمليات اخلاصة" ،وجتنَّب ذكر
أشارت التغريدة إىل ِّ
مفردة "حرب" ،فكانت رداً على وسائل إعالم إيرانية جتنَّبت كلمة "حرب" يف األحداث الروسية
األوكرانية.
َّأما اثلث التغريدات حول العراق فقد حصلت على ( )10472إعجاب (اليك) ابلتزامن
مع احلرب الروسية ،إذ كانت من " »sadفكتب اآليت:
"هل هناك حروب يف 2022؟ و َّ
كأن حروب اليمن والعراق وأفغانستان وسوراي كانت قبل
مخسني عاماً".

ٍ
كل َمن أبدى استغرابه من احلرب الروسية
جاءت هذه التغريدة استنكارية ومبنزلة ّ
رد على ِّ
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ظل احلروب اليت اندلعت يف العقود األخرية.
األوكرانيةّ ،
عاداً االستغراب ابألمر غري املنطقي يف ِّ
أكثر التغريدات اليت أ ُِعيدت للنشر
يد نشرها كانت من املوايل للدولة اإليرانية "علی
أكثر ثالث تغريدات خبصوص العراق أ ُِع َ
أکرب رائفي پور" ،إذ حصلت التغريدة األوىل على ( )2100إعادة نشر بشهر مايو من العام
املاضي ،إذ كتب اآليت:
"فاجعة اغتيال مراسل قناة الفرات أمحد حسن واغتيال إيهاب جواد ،أوجدت مربراً كافياً
للهجوم الصاروخي على القنصلية اإليرانية يف كربالء ،وهي عمل موسادي للضغط على إيران،
وهي جزء من اجلرائم وحرف األفكار العامة اليت تقوم هبا قوات االحتالل اإلسرائيلي يف القدس،
جراح".
وخصوصاً حبق الشيخ َّ

وحصدت اثين تغريداته على ( )1793إعادة نشر بعد اهلجوم الصاروخي للحرس الثوري
على أربيل ،إذ كتب اآليت:
تتوغل يف مشال العراق من دون ِّ
مسوٍغ قانوين ،كانت
"ملاذا تدين تركيا اهلجوم؟ يف حني َّأنا َّ
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القاعدة املستهدفة يف أربيل مكاانً للتنسيق بني تركيا واملوساد ووكالة ( ،)ciaومن احملتمل سقوط
ٍ
عديد من أعضاء جهاز األمن الرتكي.

يد نشرها ()1581
جاءت التغريدة الثالثة لـ"رائفیپور" بعد اهلجوم الروسي على أوكرانيا ،وأ ُِع َ
مرة ،وجاءت على النحو اآليت:
«هل تعلم َّ
أن القوات األوكرانية ،ويف عملها مع حلف الناتو أرسلت ( )5000مقاتل إىل
العراق منذ  2003ولغاية  2011فكانت اثلث دول التحالف من حيث العدد يف احتالل العراق
وقتل شعبه املظلوم؟»
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غرد من اجملاميع والناشطني حول العراق؟
َم ْن َّ

كما كان متوقع َّ
فإن التغريدات اإليرانية العام املاضي حول العراق كانت صادرة من مجاعات
اخلط األصويل اليميين املوايل للحكومة اإليرانية ،واخلط اإلصالحي واخلط املعتدل ،والقوى املعارضة
تفاصيل التغريدات اإليرانية اليت ختص العراق ،وإعادة نشرها.
للدولة ،وحيكي الرسم البياين أدانه
َ

وطبقاً للرسم أعاله فقد جاء تقسيم إعادة التغريدات اإليرانية ونشرها حول العراق َوفْقاً
لأللوان اآلتية:
املشاركون ابللون البنفسجي هم املوالون للحكومة اإليرانيةَّ ،أما اللون األزرق فيمثِّل اخلط
اإلصالحي ،واخلط احملايدَّ ،أما اللوانن األخضر واألسود فهما اخلط املخالف واملعارض للدولة
كل جمموعة ممَّن كانت تغريداهتم عن العراق.
اإليرانية ،ويظهر يف الصورة املستخدمون بصورة ابرزة يف ِّ

وطبقاً للرسم البياين أعاله؛ َّ
فإن مؤيِّدي احلكومة اإليرانية قاموا بنشر أو إعادة نشر أكرب عدد
من التغريدات اليت ختص املشهد العراقي ،جاء بعدهم اخلط املعارض للحكومة فيما خيص املوضوع
نفسهِ ،
ويشخص الرسم البياين أدانه نسبة املشاركات جملاميع التوجهات السياسية حول العراق.
ّ
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Number of tweets from various political groups
about Iraq

3%
27%

Extremists Supporters of IRI
Reformists or Moderates

50%

Opposition of IRGC or IRI
MEK

20%

ويظهر هذا الرسم البياين جلياً َّ
أن التوجهات املوافقة واملناوئة لنظام اجلمهورية اإلسالمية
اقي،منوهذا ُّ
العيةر هي
الشأناإليران
ختصسالمية
اجلمهورية اإل
املناوئةرلنظام
إعادةوافقة و
التوجهات امل
جليا أن
من البياين
هيالرسم
انيةهذا
ويظهر
يدل على
يدات اليت
نشر التغ
بنشر أو
أسهبت
اإلير
أيالعراقية ٍ
أَّ
القطبني
التطور
شأنهيآخرَّ ،أما التيَّار
أكثرالتطور
وهذايفيدلإيرعلانى أن
لدىالعراقي،
أبمهيةالشأن
حتظى ختص
هيالتغَمرنيدات اليت
اقيةنشر
اتأوالعإعرادة
بنشر
أنسهبت
منات ِّ
األهم من ذلك هو
منهم ،و
بصورةاإلأقل
اهتمت
اإلصالحي
الشيء احملايدة
التوجهات
صالحي أو
ابألمرما التيار
شأن آخر ،أ
التوجهات يف إيران أ
أو لدى القطبني
أبمهية
َمن حتظى
فقدمن أي
احملايدةكثر
َّ
اإلسالمية.
ية
ر
للجمهو
الني
و
م
متطرفني
قبل
من
صادرة
كات
املشار
نصف
أنفقد اهتمت ابألمر بصورة أقل منهم ،والشيء األهم من ذلك هو أن نصف املشاركات صادرة من قبل

الباهتسالمية.
للجمهورية اإل
متطرفنيوموالني
للقوى املعتدلة أو احملايدة أسباب عديدة ،أحدها َّ
ظ
للحضور
أن تغريداهتم مل حت َ
ٍ
ومن انحية أخرى
املتطرفة،
بعدد كبري من اإلعجاب أو إعادة نشر ،كما هو احلال مع التوجهات
كبري من
ظ بعدد
وللحضور الباهت للقوى املعتدلة أو احملايدة أسباب عديدة ،أحدها أن تغريداهتم ل حت َ
تظهر اإلحصائيات َّ
القوى املتطرفة بكال
اهتماماً ابلشأن العراقي من
أن القوى املعتدلة يف إيران أقل
انحية أخرى تظهر اإلحصائيات أن
اإلعجاب أو إعادة نشر ،كما هو احلال مع التوجهات املتطرفة ،ومن
توجهاهتا املتضادة ،مع َّ
أن العشرين ابملئة تُشري إىل مشاركاهتم.
اقي من القوى املتطرفة بكال توجهاهتا املتضادة ،مع أن
القوى املعتدلة يف إيران أقل اهتماما ابلشأن العر
العشرين ابملئة تشري إل مشاركاهتم.
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أي موضوع؟
ما احملتوى الكلي للتغريدات؟ وحول ِّ

ِ
الكمي للتغريدات اليت حظيت أبعلى قدر من اإلعجاب )75( ،إعجاابً
يُظهر احملتوى ّ
على األقل لـ( )8آالف تغريدة ،وهذا يدل على َّ
أن كلمة «العراق» موازية ألمساء البلدان األخرى،
إذ ذكرت مبعيتها يف موارد كثرية ،ويظهر الرسم البياين أدانه الكلمات الرئيسة واملفتاحية وأبحجام
كل َوفْق ذكرها مبعية كلمة «العراق».
خمتلفة ٍّ

وعلى أساس ذلك َّ
فإن الكلمات يف أدانه هي األكثر تكراراً من بني الثمانية آالف تغريدة
احلاصلة على أعلى نسبة إعجاب:
 .1كلمة "العراق" ( )9212مرة.
 .2كلمة "إیران" ( )3942مرة.
 .3كلمة "احلرب" ( )1437مرة.
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 .4كلمة "سورای" ( )1377مرة.
 .5كلمة "أمريكا" ( )1170مرة.
 .6كلمة "أفغانستان" ( )1012مرة.
 .7كلمة "هجمة" ( )971مرة.
 .8كلمة "اإلسالمي" ( )712مرة..
 .9كلمة "الدولة" ( )691مرة.
 .10كلمة "اجلمهورية" ( )638مرة.
 .11كلمة "الیمن" ( )555مرة.
 .12كلمة "لبنان" ( )511مرة.
 .13كلمة "إیراين" ( )506مرة.
 .14كلمة "داعش" ( )481مرة.
 .15كلمة "الدولة" ( )472مرة.
 .16كلمة "اجليش" ( )458مرة.
 .17كلمة "ترکیا" ( )452مرة.
وتظهر هذه الكلمات َوفْق حجمها كأكثر كلمة تكراراً مصاحبة لكلمة "العراق" ضمن
التغريدات ،إذ جاءت يف املقدمة كما يف كلمة "إيران" كما هو واضح من حجم الكلمة املرسومة
يف املخطط ،وجاءت بعدها "سوراي ،وأمريكا ،وأفغانستان" ضمن مواضيع "احلرب واهلجمة".
ومن الالفت لالنتباه َّ
أن هناك دوالً مل تُذكر كثرياً يف "التويرت" الفارسي ،من قبيل "السعودية"
تكرر ذكرها يف ( )266تغريدة كأعلى نسبة إعجاب ،يف حني َّ
أن السعودية شريك والعب
فقد َّ
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مهم ابملنطقة والعراق إىل جانب إيران وتركيا ،ممَّا يدل على َّ
أن التغريدات احلاصلة على نسب
إعجاب أكرب ،ليست مهتمة بقضااي العالقات اإلقليمية بقدر اهتمامها مبلفات احلروب ،وينطبق
األمر نفسه على كلمة "املقاومة" أيضاً.
ماذا قالت اجملاميع اإليرانية حول العراق العام املاضي؟
ت
من أجل معرفة ما قالته اجملاميع والتوجهات اإليرانية حول العراق العام املاضي ،عُ ِزلَ ْ
ِ
الكمي أو الرقمي.
كل جمموعة حبقل خاص ،وقـُيِّ ْ
مت بطريقة التحليل ّ
تغريدات ِّ

وعلى هذا األساس فُِرَزت ( )20كلمة ،ذُكَِرت بواسطة اجملموعات الثالثة كما هو واضح
يف اجلدول أدانه ،فيما ُح ِذفت مجاعات "خلق" املعارضة؛ لقلَّة تغريداهتم.
املتطرفون من أتباع اجلمهورية
العدد
اإلسالمية

اإلصالحيون والقوى
املعتدلة

املناهضون للجمهورية
اإلسالمية

1

کلمة “العراق”  3736مرة کلمة “العراق”  1575مرة

کلمة “العراق”  2959مرة

2

کلمة “إیران”  1438مرة

کلمة “إیران”  727مرة

کلمة “إیران”  1379مرة

3

کلمة “أمريكا”  705مرة

کلمة “احلرب”  271مرة

کلمة “احلرب”  593مرة

4

کلمة “سورای”  623مرة

کلمة “وطين”  131مرة

کلمة “االسالمي”  463مرة

5

کلمة “أفغانستان” 115
کلمة “أفغانستان”  497مرة
مرة

6

کلمة “اهلجمة”  472مرة

کلمة “الدولة”  114مرة

کلمة “اجلمهورية”  439مرة

7

کلمة “احلرب”  432مرة

کلمة “أمريکا”  110مرة

کلمة “اهلجمة”  345مرة

8

کلمة “الیمن”  294مرة

کلمة “ترکیا”  95مرة

کلمة “أمريكا”  266مرة

9

کلمة “الدولة”  284مرة

کلمة “دوالر”  82مرة

کلمة “افغانستان”  254مرة

10

کلمة “املقاومة”  266مرة

کلمة “إیراين”  81مرة

کلمة “الدولة”  216مرة

11

کلمة “أمريکي”  264مرة

کلمة “روسیا”  79مرة

کلمة “النظام”  214مرة

کلمة “سورای”  457مرة
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اإلصالحيون والقوى
املعتدلة

املناهضون للجمهورية
اإلسالمية

املتطرفون من أتباع اجلمهورية
العدد
اإلسالمية
12

کلمة “داعش”  263مرة

کلمة “اهلجمة”  78مرة

کلمة “اجليش”  213مرة

13

کلمة “الشهید”  220مرة

کلمة “کوروان”  76مرة

کلمة “القوات”  202مرة

14

کلمة “قاسم”  211مرة

کلمة “لبنان”  73مرة

کلمة “إیراين”  198مرة

15

کلمة “الدولة”  205مرة

کلمة “الدولة”  68مرة

کلمة “لبنان”  169مرة

16

کلمة “إسرائیل”  202مرة

کلمة “السعودية”  67مرة کلمة “کردستان”  160مرة

17

کلمة “مقر”  199مرة

کلمة “كهرابء”  66مرة

کلمة “احلرس”  158مرة

18

کلمة “قرار”  199مرة

کلمة “الیمن”  55مرة

کلمة “الدولة”  157مرة

19

کلمة “کردستان”  197مرة

کلمة “النفط”  53مرة

کلمة “منطقة”  148مرة

20

کلمة “أوکرانيا”  194مرة

کلمة “عاملي”  52مرة

کلمة “قتل”  144مرة

لكل من اجملموعات الثالث حول
يوضح اجلدول يف أعاله
َ
ِّ
اختالف احملتوى "التويرتي" ٍّ
أن كلمتا (العراق وإيران) جاءات أوالً .ويعين هذا َّ
العراق العام املاضي ،ووجه االشرتاك بينهم هو َّ
أن
لكل جمموعة فتُحدَّد
ُج َّل تغريداهتم منصبَّة على البلدينَّ .أما قضية تناول الكلمات من أي زاوية ِّ
املكررة بعدها.
عن طريق حبث الكلمات َّ
وميكن تقسيم مواضيع تغريدات أتباع اجلمهورية اإلسالمية طبقاً للكلمات الواردة على ثالثة
حماور ،األول :هو تغريد هذه اجملموعة أكثر من سائر اجملاميع حول أمريكا وعملها فيما يتعلق
ٍ
أي
جمموعة
إبيران والعراق ،والثاين :هو ذكر هذه اجملموعة "املقاومة" و"قاسم سليماين" أكثر من ِّ
أخرى ،والثالث :هو تناول اجملموعة للضرابت الصاروخية للمقر اإلسرائيلي املفرتض يف أربيل يف
كردستان العراق.
ومن أكثر التغريدات اليت حصلت على أعلى نسبة إعجاب وإعادة نشر هي راجعة إىل
تطر ِ
قت التغريدة إىل الضرابت
"أكرب رائفي بور" والذي ينتمي إىل تلك اجملموعة كما ذُكِر آنفاً ،إذ َّ
الصاروخية ملدينة أربيل.
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كما أظهرت القوى اإلصالحية واملعتدلة أكرب قدر من االهتمام أبفغانستان؛ َّ
ألنا ذُكَِرت يف
وحلِّ َل البلدان على َّأنما غُ ِزاي من قبل أمريكا ،علماً َّ
أن
كثري من تغريداهتم اليت كانت ختص العراقُ ،
التيارات املعتدلة كان هلا اهتمام أيضاً بدول أخرى ،إال َّ
أن ذلك هو ما ميَّز توجهاهتم عن اآلخرين،
وقد جتاوزت كتاابهتم العراق وأفغانستان وأمريكا ،إذ تناولت تركيا ولبنان واليمن والسعودية ،وغالباً
ما اختصت تغريداهتم أيضاً بتحليل مواضيع أقليمية ،والعبني أساسيني مبنطقة اخلليج العريب،
واهتمت كتاابهتم مبلف تصدير الكهرابء إىل العراق والديون املرتتبة عليه ،ووابء "كوروان".
وأكثر التغريدات حصوالً على نسبة إعجاب كانت خمتصة بقياس احلرب األوكرانية الروسية
حبروب الشرق األوسط من مجلتها احلرب اإليرانية العراقية وحرب "داعش".
"حممد
ومن بني أحد أكثر التغريدات إعجاابً كانت من نصيب أستاذ علم االجتماع َّ
فاضلي" ،إذ حصلت تغريدته على ( )5537إعجاابً ،وجاء فيها:
حنن أيضاً جريان لروسيا ،ولدينا سوابق معهم يف (كلستان ،وتركمنجاي) واحتالل األراضي
اإليرانية يف احلرب العاملية األوىل والثانية ،وقصف احلرم الرضوي من قبلهم ،وإن كنتم ال تعرتفون
ابلتجاوز الروسي اعرتافاً رمسياً فعلى األقل َّ
أن التجاوز على العراق وأفغانستان وأوكرانيا مصبُّه واحد،
وحمتواه واحد ،بغض النظر عن روسيا أو أمريكا.
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وقد جاءت كلمة "سوراي" بصورة شائعة ابلتغريدات املخالفة لنظام اجلمهورية اإلسالمية،
وعلى ما يبدو قٌوِرت إيران بدول مثل :سوراي ولبنان والعراق ،أو ذُكَِرت بسبب مبارايت تصفيات
كأس العامل ،ووقوعهم يف جمموعة واحدة إىل جانب املنتخب اإليراين ،فيما تناولت أيضاً كتاابهتم
اهلجمة الصاروخية للمقر اإلسرائيلي املفرتض يف إقليم كردستان العراق ،وهلذا شاهدان كلمة
"كردستان" جاءت ابرزة يف الرسم البياين يف أعاله.
ومن التغريدات اليت انلت على نسبة إعجاب عالية ،مشلت مواضيع وحمتوايت منوعة ،فقد
كانت التغريدات الرايضية فيما خيص مواجهات منتخبا إيران والعراق بكرة القدم ،من بني أكثر
التغريدات حصداً لعالمات اإلعجاب.
كما حصدت تغريدة ساخرة ألحد الرواد على "تويرت" على ( )9845إعجاب ،وكان
حمتواها طاعنا بلقاح "بركت" اإليراين فكتب اآليت:
"مينع العراق اإليرانيِّني الذين تلقوا لقاح بركت من دخول كربالء" 😂😂😂"
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وبنظرة عامة يبدو َّ
أن تغريدات القوى املعتدلة حول العراق ،غالباً ما احتوت على اجلانب
التحوالت يف العراق نظراً للوضع االقتصادي
التحليلي والعالقات اإلقليمية والدولية ،أو تقييم ُّ
اإليراين ،يف حني َّ
أن تغريدات القوى املوافقة واملناوئة للحكومة اإليرانية واجلمهورية اإلسالمية،
كانت منصبة على مواضيع أخرى ،نظري اهلجمة الصاروخية للحرس الثوري على أربيل ،أو منصبَّة
على نقد املواقف اإليرانية وخطواهتا يف العراق أو تبنيها.
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