
نشرة إسبوعية تصدر عن

إقرأ في
 هذا العدد

- وفاة مهسا أميني.. أزمة ثقة جديدة بين الشعب والحكومة اإليرانية

-كيف سيكون شكل الشرق األوسط من دون اتفاق نووي مع إيران؟

- منذ انتصار الثورة اإلسالمية..كيف تطّورت مسألة الحجاب في إيران؟
ء
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التحليل 

إنه صيف عام 1977. ظاهرة تجذب اهتمام 

العاصمة  في  تايمز"  "نيويورك  مراسلة 

في  يكثرَن  تراهّن  كانت  طهران.  اإليرانية 

وزيرة  إلى  هو  مارفين  توجهت  الشوارع. 

سألتها:  الشاه.  حكومة  في  المرأة  شؤون 

"نالحظ المزيد من النساء في شوارع هذه 

ارتدين  وقد  أوسطية،  الشرق  العاصمة 

االعتراض؟".  من  نوع  هو  هل  الشادور، 

تجيبها الوزيرة مهناز اتميامي، بحسب الصحيفة، وأفخمي بحسب اإلسم الصحيح، نافية وجود حالة اعتراضية. 

إنكار لم يطل الوقت قبل أن ينكشف مع الشرارات األولى الندالع الثورة. 

األحداث  الين"  أون  "خبر  موقع  ناقش 

الشابة  وفاة  عقب  اإليراني  الداخل  في 

مهسا أميني، وذلك في مقابلة مع عالم 

روشن،  آب  مصطفى  الدكتور  االجتماع 

اإليرانية،  االجتماع  علم  جمعية  عضو 

تداعيات  أبرز  على  الضوء  لتسليط 

الشارع  أشعلت  التي  األخيرة  األحداث 

اإليراني.

حجاب األزمة 

مقاالت فارسية مترجمة

وفاة مهسا أميني..
 أزمة ثقة جديدة بين الشعب والحكومة اإليرانية

إضغط لقراءة المزيد

إضغط لقراءة المزيد
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مقابلة  في  إيرانيون  نفس  أطباء  أكد 

أن  "هم ميهن"،  صحيفة  معهم  أجرتها 

تتبعها  التي  والسلوكيات  اإلجراءات 

تزيد من  باتت  البالد،  اآلداب في  شرطة 

يزرن  الالتي  والفتيات  النساء  نسبة 

عيادات األطباء النفسيين، كما تزيد من 

تتحول  التي  القلق واالضطرابات  حاالت 

إلى اكتئاب بين النساء.

خلخالي  موسوي  علي  الكاتب  اعتبر 

بمقال له في موقع "دبلوماسي ايراني" 

ترجع  العراق  في  السياسية  األزمة  أّن 

أحزاب  وجود  عدم  إلى  األصل  في 

سياسية شعبية قادرة على توجيه الرأي 

ومنع  السياسية  العملية  ودفع  العام 

االنهيار السياسي في البالد.

إضغط لقراءة المزيد

خلخالي  موسوي  علي  الكاتب  اعتبر 

"دبلوماسي  موقع  في  له  بمقال 

ايراني" أّن األزمة السياسية في العراق 

أحزاب  وجود  عدم  إلى  األصل  في  ترجع 

سياسية شعبية قادرة على توجيه الرأي 

ومنع  السياسية  العملية  ودفع  العام 

االنهيار السياسي في البالد.

بعد حادثة مهسا أميني..
 علماء النفس يقّيمون أضرار سلوك الشرطة األخالقية في إيران

إضغط لقراءة المزيد

اإليرانية  الشابة  وفاة  قضية  أخذت 

الصحافة  في  كبيًرا  حيًزا  أميني  مهسا 

"اعتماد"  صحيفة  أجرت  حيث  اإليران، 

اإلصالحية مقابلة مع الصحافي والمفّكر 

سبب  عن  فيها  تحدث  ناصري  مهدي 

اإلسالمية  الجمهورية  مكانة  ربط 

وناقش  اإللزامي،  الحجاب  بمسألة 

الوجه الشرعي والقانوني لفلسفة فرض الحجاب وعمِل دوريات الشرطة األخالقية في البالد.

جدلية الحجاب في إيران.. 
إضغط لقراءة المزيدكيف يتفاعل المجتمع مع إلزاميته؟

أزمة العراق بعيون إيرانية.. 
جمود سياسي وفشل اإلرادات
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مقاالت أجنبية مترجمة

ريفيو"،  بوليتيكس  "وورد  موقع  اعتبر 

بيركل  مركز  في  للخبيرة  مقال  في 

كاليفورنيا  بجامعة  الدولية  للعالقات 

االتفاق  مصير  أن  كاي،  داسا  داليا 

طّي  جديد  من  بات  اإليراني  النووي 

النسيان، مضيًفا أنه بعد أن كادت عملية 

اتضح  النهاية،  خط  تبلغ  االتفاق  إحياء 

اإليراني  الموقفين  بين  المتبقية  الفجوات  سد  يتم  لم  أنه  الماضي  مارس  آذار/  في 

واألميركي.

كيف سيكون شكل الشرق األوسط
 من دون اتفاق نووي مع إيران؟

إضغط لقراءة المزيد

إضغط لقراءة المزيد

خلخالي  موسوي  علي  الكاتب  اعتبر 

"دبلوماسي  موقع  في  له  بمقال 

ايراني" أّن األزمة السياسية في العراق 

أحزاب  وجود  عدم  إلى  األصل  في  ترجع 

سياسية شعبية قادرة على توجيه الرأي 

ومنع  السياسية  العملية  ودفع  العام 

االنهيار السياسي في البالد.

في  الدولية"،  األزمات  "مجموعة  تناولت 

النووي  االتفاق  موضوع  لها،  تقرير 

بشكل  تأرجحت  آفاقه  أن  معتبرة  اإليراني، 

إلى  مارس  آذار/  في  مؤكد  شبه  من  كبير 

ثم  الماضي،  يوليو  تموز/  في  معدوم  شبه 

أغسطس  آب/  في  االتفاق  باتجاه  تحّركت 

أيلول/  في  مسدود  طريق  إلى  لتصل 

سبتمبر، في وقت ال تزال المحاوالت للوصل إلى نص يمثل حًال وسًطا قاصرة على إرضاء جميع األطراف.

رغم انسداد األفق.. 
خطوات ممكنة لعودة االتفاق النووي إلى السكة الصحيح
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ترند إيران

أميني  مهسا  الشابة  وفاة  حادثة  تستمر 

وانتقلت  اإليراني،  الشارع  في  بالتفاعل 

القضية إلى العالم االفتراضي، حيث انقسم 

رواد مواقع التواصل االجتماعي بين مطالب 

بإسقاط النظام وبين مدافع عنه.

بين مؤيد للنظام ومطالب بإسقاطه.. 
كيف يتفاعل اإليرانيون مع االحتجاجات على وفاة مهسا أميني؟ إضغط لقراءة المزيد

كتب ومذكرات

بعد  اإليراني  الغضب  اشتداد  وسط 

التيارات  راحت  الخميني،  ثورة  انتصار 

ما  على  تتنافس  المختلفة  السياسية 

لتعزز  خطوات  من  به  تقوم  أن  يمكن 

فتحصد  والشعبية  السياسية  مكانتها 

الحصة األكبر من الحكم في البالد. كما 

14 في  الفرنسي،  الوثائقي  يروي 

شباط/ فبراير 1979، قام مسّلحون شيوعيون بمحاولة الهجوم على السفارة األميركية، لكّن أنصار 

الخميني قاموا بإجالئهم من المكان بسرعة.

إضغط لقراءة المزيد444 يوّما 2: المفاوضات الصعبة
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تقارير وحوارات

منذ بداية انتصار الثورة اإلسالمية في إيران 

حيًزا  الحجاب  موضوع  أخذ   ،1979 عام 

البالد.  في  النقاش  من  أساسًيا 

الجمهورية  تشهدها  التي  واالحتجاجات 

والمتعلقة  األيام  هذه  في  اإلسالمية 

اعتبارها  الحجاب، ال يمكن  إلزامية  بمسألة 

سبقها  بل  اإليراني،  المجتمع  على  طارئة 

الكثير من المظاهرات التي حملت الهدف 

نفسه منذ بداية الثورة.

منذ انتصار الثورة اإلسالمية..
إضغط لقراءة المزيد كيف تطّورت مسألة الحجاب في إيران؟
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