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التحليل 

في مناطق عديدة من طهران، عادت الحياة 

من  الكثير  عاد  سابقا.  عليه  كانت  ما  إلى 

لكن  حين.  إلى  الرماد  تحت  ليستقر  الجمر 

لم  إيران  في  الجميع  سمعه  الذي  الصوت 

يخفت بعد، في ساحات بعض الشوارع، في 

االجتماعي،  التواصل  وسائل  وعلى  المدن، 

المقاهي  وفي  البيوت  داخل  واألهم 

الدينية.  الحوزة  في  وحتى  بل  والجامعات، 

هذا الصوت الذي استشرفت ذبذاته الكثير من الدراسات خالل السنوات الماضية، والذي لخصه كتاب "صدايي 

كه شنيده نشد" او الصوت الذي لم يسمع، في العام 2016، كان صاخبا لدرجة أن الشغل الشاغل للدولة بكافة 

مؤسساتها كان الحتوائه، وهنا بيت القصيد.

االحتجاجات  من  كامل  شهر  بعد 

المتكّررة في مختلف مناطق إيران على 

كان  والتي  أميني،  مهسا  وفاة  خلفية 

هذه  أحدثت  وجوهها،  أبرز  الحجاب 

أحقية  عن  حادة  نقاشات  االحتجاجات 

األخالقية،  الشرطة  الحجاب ودور  فرض 

والتي  المرافقة،  القضايا  من  وغيرها 

يبدو أنها باتت مطالب متصدرة في الواجهة رغم األوضاع االقتصادية الصعبة التي تمر بها البالد.

تظاهرات إيران… االستيعاب الصعب

تقارير خاصة

 تاريخ الحجاب في إيران

إضغط لقراءة المزيد

إضغط لقراءة المزيد
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األوسط  الشرق  دراسات  أستاذ  اعتبر 

الكاثوليكية  المقدس  القلب  جامعة 

في  ديوساالر،  الرسول  عبد  اإليطالية، 

مقابلة مع صحيفة "اعتماد" اإلصالحية، 

أن مساعدة إيران لروسيا في حربها على 

على  سلبية  نتائج  إلى  سيؤدي  أوكرانيا 

شارًحا  جانب،  من  أكثر  على  طهران 

أسباب لجوء موسكو إلى الجمهورية اإلسالمية في هذا المجال.

مقاالت فارسية مترجمة

مصداقية طهران على المحك".. إضغط لقراءة المزيد
ما تأثيرات استخدام روسيا لطائرات إيرانية في أوكرانيا؟

الملف  في  السابق  المفاوض  تناول 

النووي اإليراني سيد حسين موسويان، 

نيوز"،  "انصاف  موقع  مع  مقابلة  في 

والحلول  النووي  االتفاق  موضوع 

إيران  بين  العقبات  لتذليل  الممكنة 

المفاوضات  بمسار  مذّكًرا  وأميركا، 

النووية في عهد الرئيس السابق حسن 

روحاني. كما ناقش موسويان دور عدم توقيع االتفاق في تأجيج االحتجاجات في الشارع اإليراني.

مقارنة مع مفاوضات عام 2015..
إضغط لقراءة المزيدهل يمكن اجتياز عقبات االتفاق النووي؟
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اإلسالمي  الشورى  مجلس  رئيس  اعتبر 

السابق علي الريجاني أّن قانون الحجاب 

أكثر  بطريقة  تطبيقه  الممكن  من  كان 

صحيفة  مع  له  مقابلة  وفي  تساهًال. 

"اطالعات" شبه الرسمية، رأى الريجاني 

أّن المجتمع اإليراني يحتاج إلى مزيد من 

وجود  إلى  مشيًرا  المتسامح،  التوجيه 

عناصر غير حكومية مؤثرة على الناس. 

هذه أخطاء النظام في إيران"..
 الريجاني: يمكن تطبيق قانون الحجاب بتساهل أكبر

إضغط لقراءة المزيد

إضغط لقراءة المزيد

اإليرانية  الشؤون  في  المتخصصان  اعتبر 

والتركية حميد رضا عزيزي وسليم سيفيك، 

في مقال لهما نشره موقع "أس بي دبليو 

بين  المتصاعدة  التوترات  أّن  برلين"،   –

جهة  من  تركيا  من  المدعومة  الجماعات 

أخرى  جهة  من  إيران  من  المدعومة  وتلك 

في سوريا والعراق أدت إلى وضع البلدين 

على مسار تصادمي.

التصادم يقترب بين تركيا وإيران في سوريا والعراق؟

مقاالت أجنبية مترجمة
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وفيفيان  فصيحي  فارناز  الكاتبتان  اعتبرت 

تمّر بحالة  إيران  الغذائية في  السّلة  أّن  يي 

تناقص مستمّر مع ارتفاع التضخم، حيث بدأ 

اللحوم  عن  يتخّلون  عام  منذ  المواطنون 

والدجاج، ليصبح اليوم حتى البيض والجبن 

من الكماليات.

"نقطة تحّول".. ما تأثير احتجاجات إيران على األصوليين؟ إضغط لقراءة المزيد

كتب ومذكرات

حسنين  محمد  المصري  الكاتب  يتطّرق 

األخيرة  للفترة  كتابه  نهاية  في  هيكل 

بهلوي،  رضى  محمد  الشاه  حكم  من 

متقًلب  بات  بأنه  األخير  يصف  حيث 

األطوار ويدخل في نوبات صمت غريبة، 

فرح،  االمبراطورة  زوجته،  أّن  حين  في 

الحفاظ  انشغاًال منه بضرورة  أكثر  بدت 

على العرش.

إضغط لقراءة المزيدمدافع آية هللا 4.. خيارات النهاية
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كتب ومذكرات

مدافع آية هللا 4.. خيارات النهاية
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ترند إيران

تصدر وسمي لبيك خامنئي و #ايران_قوي 

وتعني (ايران القوية) تغريدات مستخدمي 

مواقع التواصل االجتماعي في ايران، حيث 

للجمهورية  دعمهم  عن  المغردون  عبر 

ومحاوالت  الفتن  مواجهة  في  اإلسالمية 

ابناءها،داعين  بين  والتقسيم  الفتنة  زرع 

علي  اإليراني  األعلى  القائد  حول  لاللتفاف 

خامنئي بوصفه المرشد األعلى للثورة والحكيم والقائد.

ايران القوية، عصية على الفتن إضغط لقراءة المزيد

https://aljadahnameh.substack.com/p/85c

