
نشرة إسبوعية تصدر عن

إقرأ في
 هذا العدد

- تبادل المعتقلين واألموال بين إيران وأميركا.. انفراجة أم خدعة سياسية؟

- هكذا تعامل السينمائيون اإليرانيون تاريخًيا مع الحجاب

- وفاة شابة جديدة يتصدر موقف الشارع اإليراني مجدًدا
ء

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

الدعاية  باستثناء  العراق،  شوارع  في 

شارع  بين  المبعثرة  والصور  األيدولوجية 

وآخر، ال شيء حقيقًيا يقول إن إيران تركت 

أثًرا طويل األمد هنا. 

عاش  بعضهم  عراقيين،  مع  الحوارات  في 

في إيران وقاتل معها في الحرب ضد نظام 

صدام حسين، إجماٌع على أّن حلفاء طهران 

كل  صنعوا  بل  حسًنا،  ِذكًرا  لها  يتركوا  لم 

ا في تظاهرات ضد المنظومة السياسية األسباب التي تجعلها اليوم عنوان شعاٍر سلبيًّ

التي  أميني  مهسا  قضية  أّن  شّك  ال 

إيران  في  األخيرة  االحتجاجات  أشعلت 

النقاشات،  من  الكثير  وتثير  أثارت 

الحجاب  قضية  بشأن  خاص  وبشكل 

اإللزامي في إيران منذ أن تم إقراره عقب 

انتصار الثورة قبل أكثر من أربعة عقود.

تظاهرات إيران: 
حبس أنفاس إقليمي

تقارير خاصة

هكذا تعامل السينمائيون اإليرانيون تاريخًيا مع الحجاب

إضغط لقراءة المزيد

إضغط لقراءة المزيد
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ناقش الكاتب اإليراني أحمد زيد آبادي، 

ميهن"،  "هم  صحيفة  في  له  مقال  في 

سلوك السلطات األصولية في التعامل 

مع االحتجاجات اإليرانية، وآثار االنقسام 

ورأى  إيران.  في  الحكم  مستقبل  على 

مهسا  الشابة  وفاة  حادثة  أن  الكاتب 

وجهات  في  االختالف  أظهرت  أميني 

النظر داخل المخيم األصولي.

مقاالت فارسية مترجمة

احتجاجات إيران.. إضغط لقراءة المزيد
هكذا أّثرت حادثة وفاة مهسا أميني على األصوليين

السابقة  اإلصالحية  البرلمانية  اعتبرت 

فاطمة  المرأة  مجال  في  والناشطة 

بصحيفة  لها  مقال  في  راكعي، 

"االحتجاجات  أن  اإلصالحية،  "اعتماد" 

في إيران، أدت إلى ظهور وجهات نظر 

عديدة عن أسباب تحّرك الشارع اإليراني، 

واألهم من ذلك هو السر خلف تشكيل 

التطورات  تحلل  والعالمية  المحلية  اإلعالم  وسائل  راحت  حيث  االحتجاجات،  هذه  لعصب  الشباب 

تفسيرات  تقديم  أجل  من  1990-2000م)  (مواليد  والثمانينيات  السبعينيات  بجيل  المتعلقة 

لمستقبل إيران وأي حراك مقبل في الشارع اإليراني".

كيف بدت مطالب الشباب اإليراني
إضغط لقراءة المزيد في االحتجاجات األخيرة؟
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رأى الصحافي عبد الرحمن فتح اللهي أّن 

عن  اإلفراج  بين  تجمع  ما  عالقة  هناك 

المعتقلين األميركيين من أصول إيرانية 

المجّمدة  اإليرانية  واألموال  جهة  من 

وإطالق  الجنوبية  الكورية  البنوك  في 

في  المسجون  اإليراني  الحاج  سراح 

جهة  من  دردمند  خليل  السعودية 

طهران  أّن  اللهي  فتح  أكد  ايرانى"،  "دبلوماسى  موقع  على  له  مقال  وفي  أخرى. 

كما  معتقلين،  من  لديها  عما  اإلفراج  أجل  من  اإليراني  الحاج  عن  اإلفراج  اشترطت 

ربطت األمر بأموالها المجمدة في سيول.

تبادل المعتقلين واألموال بين إيران وأميركا..
 انفراجة أم خدعة سياسية؟

إضغط لقراءة المزيد

إضغط لقراءة المزيد

اإليرانية  الدولية  الشؤون  الخبير في  اعتبر 

ميثم بيزر أّن الفرق الرئيسي بين الموجات 

التي  المظاهرات  من  والسابقة  الحالية 

تشهدها إيران هو الدور البارز الذي يلعبه 

Zoom- أو Z الجيل الجديد، المعروف بجيل

و  1997 بين  ما  ُوِلدوا  الذين  وهم   ،ers

.2010

هكذا ظهر "صراع األجيال" في احتجاجات إيران

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.

كيف أّثرت األوضاع االقتصادية على غضب الشارع اإليراني؟ إضغط لقراءة المزيد

كتب ومذكرات

العملية  فشل  دّوامة  في  كارتر  دخل 

تنفيذها  ينوي  كان  التي  العسكرية 

سليًما  منها  يخرج  ولم  طهران  داخل 

حتى  الرجل،  يتمّلك  االرتباك  راح  أبًدا. 

جنوًنا  السيناريوهات  أكثر  طرح  حاول 

في جلسة له مع قادته العسكريين، بما 

فيها غزو واسع لألراضي اإليرانية، لكّن 

المجتمعين بالطبع لم يخلصوا ألي شيء.

إضغط لقراءة المزيد444 يوًما 4: أزمة الرهائن ُتسقط كارتر
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ترند إيران

تغريدات  شاكرمي  نيكا  وسم  تصدر 

مستخدمي مواقع التواصل االجتماعي في 

16 عاًما، توفيت في  إيران، وهي فتاة تبلغ 

األخيرة  االحتجاجات  خالل  غامضة  ظروف 

20 في إيران، حيث فقدت في طهران يوم 

إخبار  من  قصير  وقت  بعد  سبتمبر،  أيلول/ 

حين  في  تالحقها،  الشرطة  أن  لها  صديقة 

وسط  كشاورز  شارع  في  احتجاجات  في  شاركت  أنها  تقارير  ذكرت 

العاصمة طهران.

وفاة شابة جديدة يتصدر موقف الشارع اإليراني مجدًدا إضغط لقراءة المزيد

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