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-هل يحذو النظام في طهران حذو من سبقه؟

-نساء تقود دّراجات نارية في طهران.. هل يتغّير القانون؟ 

-بين اتهام الشرطة والمتظاهرين.. 
اإليرانيون ينقسمون حول مقتل طفل في خوزستان 
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التحليل 

دخلت األزمة في إيران شهرها الثالث، ولم 

ولم  معارضوه،  أراد  كما  النظام  يسقط 

مّر  داعموه.  تمنى  كما  التظاهرات  تخمد 

روتيني  االحتجاجات شبه  الوقت وبات خبر 

للجمهورية  اليومية  األحداث  سياق  في 

هذا  نهاية  كانت  مهما  لكن  اإلسالمية. 

الفصل، هل فعًال يمكن لهذا االنقسام في 

الشارع اإليراني أن يلحم من جديد؟

مدة  منذ  إيران  في  النساء  تحاول 

عليهّن  يحظر  الذي  القانون  مواجهة 

قيادة الدّراجات النارية، وهو قانون يتم 

تشّكل  حيث  اآلن،  حتى  جزئًيا  تنفيذه 

العاصمة طهران مساحًة أكثر حرية في 

هذا اإلطار. وُتمنع النساء اإليرانيات من 

لهذه  قيادة  شهادة  على  الحصول 

الدّراجات، في حين أصبحت هذه الوسيلة أكثر أهمية في ظل الوضع االقتصادي المترّدي في البالد.

إيران: األزمة المستمرة

تقارير خاصة

نساء تقود دّراجات نارية في طهران.. 
هل يتغّير القانون؟ 

إضغط لقراءة المزيد
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القضايا  بين  من  النووي  االتفاق  ُيعتبر 

أن  يمكن  التي  العالم  في  االستراتيجية 

السياسات  تشكيالت  على  أثرها  تترك 

المحادثات  تواجه  حين  في  الدولية، 

النووية بين إيران والقوى الغربية ِعَقًدا 

عدة وتبدو في طريق مسدود، ال سّيما 

لرأس  المتشدد  اليمين  وصول  مع 

السلطة في إسرائيل ممثًال بحزب الليكود وحلفائه، وتقّدم الجمهوريين في انتخابات 

الكونغرس األميركي. يقدم عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية في جامعة طهران 

المتطرف  اليمين  وصول  لتأثير  اقتصاد“  ”دنياي  صحيفة  في  تحليًال  مّتقي  إبراهيم 

للسلطة على المحادثات النووية وبرنامج إيران النووي.

مقاالت فارسية مترجمة

بين نتنياهو في إسرائيل والجمهوريين في أميركا.. إضغط لقراءة المزيد
أي مستقبل ينتظر المحادثات النووية؟

الجامعي  واألستاذ  الفيلسوف  اعتبر 

النظام  خنق  أّن  الكريمي  عبد  بيجن 

نحو  الشباب  دفع  المحلية  للصحافة 

باتت  التي  الخارجية،  اإلعالم  وسائل 

زجاجات  صنع  المحتجين  تعّلم  بدورها 

المولوتوف، محّذًرا في حوار مع صحيفة 

في  التأخر  من  اإلصالحية،  ”اعتماد“ 

اإلصغاء لمطالب الناس.

إضغط لقراءة المزيدهل يحذو النظام في طهران حذو من سبقه؟
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إضغط لقراءة المزيد

16 األربعاء  استهدف  الذي  الهجوم  أعاد 

نفط  ناقلة   2022 نوفمبر  الثاني/  تشرين 

في المياه الخليجية األذهان إلى سجل من 

الهجمات المماثلة خالل السنوات األخيرة، 

عنها،  بالمسؤولية  إيران  اتهمت  والتي 

فيما نفت األخيرة تارة والتزمت الصمت تارة 

أخرى.. ما هي أبرز تلك الهجمات؟

المسيرات وناقالت النفط في مياه الخليج

إنفوغرافيك

ترند إيران

تصدر وسم #كيان بيرفلك تغريدات مواقع 

طفل  وهو  إيران  في  االجتماعي  التواصل 

األربعاء  مساء  قتل  عمره  من  العاشرة  في 

اإلضرابات  اثناء  نوفمبر  الثاني/  تشرين   16

لمحافظة  التابعة  ايذه  مدينة  في  األخيرة 

واختلف  إيران،  غرب  جنوب  خوزستان 

مقتل  في  المتسبب  بتحديد  المغردون 

المسلحين هم من  أن  البعض اآلخر  البعض الشرطة وعناصر االمن بقتل الطفل فيما رأى  اتهم  الطفل حيث 

قتلوه التهام الحكومة بقتله.

بين اتهام الشرطة والمتظاهرين.. 
اإليرانيون ينقسمون حول مقتل طفل في خوزستان  إضغط لقراءة المزيد
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كتب ومذكرات

نقل  شديد،  ببطء  التبادل  صفقة  سير  مع 

منوشهر قرباني فر طلًبا جديًدا من معارفه في 

معلومات  المرة  هذه  اإليرانيون  أراد  طهران. 

اعتراضات  وصلت  العراق.  عن  استخبارية 

الطلب  هذا  على  األبيض  البيت  إلى  شديدة 

توفير  على  مقتصًرا  األمر  "كان  مفادها: 

األمر  وهذا  لإليرانيين،  فقط  دفاع  صواريخ 

مختلف عن تزويدهم بمعلومات استخبارية عن تحّركات الجيش العراقي ألننا بذلك نتيح لهم إمكانية لشّن الهجمات، مما قد 

يؤدي إلى انتصار إيران في الحرب".

منوشهر قرباني فر..
إضغط لقراءة المزيد الوسيط الناجح غير الموثوق! (4)
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