
نشرة إسبوعية تصدر عن

إقرأ في
 هذا العدد

- خلفيات عرقية واجتماعية وتاريخية.. ماذا بعد االحتجاجات في إيران؟

-ما بعد خامنئي.. هل تعيش إيران أزمة "شرعية النظام"؟

- ما مصير شرطة اآلداب اإليرانية بعد وفاة مهسا أميني؟
ء

لالشتراك في النشرة التواصل عبر البريد االلكتروني  
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التحليل 

متثاقلًة خطت مهسا أميني أمام كاميرات 

الشرطة.  مركز  قاعة  في  المثّبتة  المراقبة 

وقع  كان  سقطت.  ثم  قليلة  ألمتار  مشت 

من  القادمة  اإليرانية  العشرينية  سقوط 

البالد،  ضرب  نيزك  بحجم  إيران  كردستان 

لكنه لم يكن نيزًكا غير متوقع.

في الكثير من القضايا السياسّية أو ذات 

المشاهير  يصوم  السياسّية  الخلفيات 

الثقافي،  الشأن  في  والفاعلون 

أو  كّتابا  أم  فنانين  أم  كانوا  سينمائيين 

إبداء  في  االنخراط  عن  موسيقيين، 

المواقف، ويفّضلون البقاء في مرّبعهم 

والتعامل مع المشاكل التي تعترضهم 

أكثر من أي شيء آخر، وهي تكفيهم وانشغاالتهم اليومية، وبخاصة هذا الوسط الثقافي األدبي في 

الداخل اإليراني، في قضية مهسا أميني، صار الحديث عن المسّبب واألسباب التي أدت إلى وفاتها في 

خلفية ما نتج عنها، فالشارع اإليراني تحّول إلى مؤيدين ومعارضين ليس للحجاب أو ضّده فقط، بل صارت 

الحياتية  سواء  األزمات  كّل  خرجت  فقد  صعبة،  اليومي  الواقع  وطأة  وألن  لكن  األمر،  من  جزئية  هذه 

الشرطة  أدوار  حول  والحديث  الحجاب،  فرض  قضية  ومنها  العامة  بالحريات  المتعّلقة  أو  اليومية 

االخالقية وغيرها من القضايا.

إيران : الصدع الثاني

تقارير خاصة

أين يصطف مشاهير إيران من تحركات الشارع؟

إضغط لقراءة المزيد

إضغط لقراءة المزيد
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للدراسات  "أنقرة"  مركز  مدير  تناول 

له  مقال  في  أويغور،  حقي  اإليرانية 

موضوع  التركية،  "األناضول"  بوكالة 

في  إيران  شهدتها  التي  االحتجاجات 

الشابة  الماضية على خلفية وفاة  األيام 

مهسا أميني، شارًحا الخلفيات الثقافية 

والسياسية واالجتماعية لمسألة إلزامية 

الحجاب في إيران.

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.

مقاالت فارسية مترجمة

خلفيات عرقية واجتماعية وتاريخية.. إضغط لقراءة المزيد
ماذا بعد االحتجاجات في إيران؟

الفتاة  وفاة  على  االحتجاجات  تزال  ال 

اإلعالمي  المشهد  تحتل  أميني  مهسا 

البرامج  شهدت  حيث  إيران،  في 

الجمهورية  في  القنوات  على  الحوارية 

اإلسالمية نقاشات كثيرة تمحورت حول 

عالم  من  كل  ورأى  الموضوع.  هذا 

العلوم  وأستاذ  فاضلي  محمد  االجتماع 

أّن  الرسمي)،  التلفزيون  تلفزيوني (شيوه ويعرض على  ناصري، خالل حوار  السياسية سعيد حاجي 

المجتمع اإليراني – خاصة الشباب - يملك معدًال من الذكاء أعلى من معدل المسؤولين الحكوميين، 

مما أوصل هذا المجتمع لليأس رغم تطوره وارتفاع مستوى وعيه.

المجتمع اإليراني بين اليأس والتطور.. 
إضغط لقراءة المزيدكيف تأثرت عالقته مع حكومة رئيسي؟
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تناول الصحافي وعالم االجتماع اإليراني 

مكتب  مع  مقابلة  في  عبدي،  عباس 

موضوع  "إرنا"،  وكالة  أبحاث 

داعًيا  إيران،  شهدتها  التي  االحتجاجات 

تسود  التي  االضطرابات  مشكلة  لحل 

المجال  الحين واآلخر عبر فتح  بين  إيران 

األساليب  وتغيير  العامة  للمشاركة 

المتبعة حالًيا، وذلك عبر تكييف القانون مع الشريعة والدستور.

االضطرابات األخيرة في إيران.. أي يكمن الحل؟

إضغط لقراءة المزيد

إضغط لقراءة المزيد

األميركية،  أفيرز"  "فورين  مجلة  تناولت 

الشرق  برنامج  مدير  لنائبة  مقال  في 

"تشاتام  في  أفريقيا  وشمال  األوسط 

إيجاد خليفة  هاوس" صنم وكيل، موضوع 

للقائد األعلى اإليراني علي خامنئي، رابطة 

التي  المظاهرات  مع  ذلك  إلى  الحاجة 

األيام  في  اإلسالمية  الجمهورية  عاشتها 

الماضية.

ما بعد خامنئي.. هل تعيش إيران أزمة "شرعية النظام"؟

مقاالت أجنبية مترجمة
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لفتت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية 

اآلداب  شرطة  دوريات  آليات  أًن  إلى 

واألخضر  األبيض  اللونين  ذات  اإليرانية 

شوارع  من  األخيرة  األيام  خالل  اختفت 

لم  األمر  هذا  أّن  معتبرة  طهران،  العاصمة 

التي  األخيرة  االحتجاجات  بعد  إال  يحصل 

اإليرانية  الفتاة  وفاة  أعقاب  في  وقعت 

ال  ما  مقتل  إلى  أدت  والتي  أميني،  مهسا 

يقل عن 41 متظاهًرا.

ما مصير شرطة اآلداب اإليرانية بعد وفاة مهسا أميني؟ إضغط لقراءة المزيد

كتب ومذكرات

المتحدة  األمم  رئيس  زيارة  فشل  بعد 

حاولت  طهران،  إلى  فالدهايم  كورت 

طرق  عبر  الوصول  األممية  المنظمة 

تتولى  دولية  لجنة  تعيين  فتقرر  أخرى، 

المتحدة  الواليات  تدخل  في  التحقيق 

في إيران خالل مرحلة حكم الشاه محمد 

على  أيًضا  عملت  كما  بهلوي،  رضا 

مسألة الرهائن.

444 يوّما 3: 
إضغط لقراءة المزيدكارثة العملية العسكرية على رأس كارتر
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ترند إيران

(أي  سراسري"  "اعتصابات  وسم  تصدر 

مواقع  تغريدات  الشاملة)  االحتجاجات 

حيث  إيران،  في  االجتماعي  التواصل 

سيطرت أخبار االحتجاجات وتداعياتها على 

الصورة العامة للعالم االفتراضي.

هل تبدأ موجة جديدة من التظاهرات في إيران؟ إضغط لقراءة المزيد

لالشتراك في النشرة التواصل عبر البريد االلكتروني  
newsroom@jadehiran.com

العدد 8 -السبت 1 تشرين (1)/ أوكتوبر 2022

https://aljadahnameh.substack.com/p/f32
https://jadehiran.com/



