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التحليل 

يستخدمون  کانوا  القديمة  األزمنة  "في 

القضيب الساخن اللتئام الجروح إلى جانب 

الضماد.. القضيب الساخن والضماد كالهما 

جاهزان". هكذا أشار القائد األعلى اإليراني 

آية هللا خامنئي في إحدى خطاباته األخيرة 

مواجهة  في  النظام  إستراتيجية  إلى 

التي خّيمت على جميع شؤون  االحتجاجات 

البالد خالل أكثر من شهرين.

اسمه  يظهر  الذي  توانغر،  عباس  أصبح 

هذه  اإليرانية  اإلعالم  وسائل  في  كثيًرا 

اختراق  تم  أن  بعد  الصيت  ذائع  األيام، 

للحرس  التابعة  "فارس"  أنباء  وكالة 

الهاكرز  مجموعة  قبل  من  الثوري، 

Black ادعت  حيث  ريوارد"،  "بالك 

Reward أنها سرقت 250 تيرابايت من 

معلومات هذه الوكالة.

أزمة إيران: خطوط مقطوعة؟!

تقارير خاصة

اختراق وفضح نشرات سرية.. 
خالف بين وكالة "فارس" والتلفزيون اإليراني

إضغط لقراءة المزيد

إضغط لقراءة المزيد
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إضغط لقراءة المزيد

عام  إيران  في  اإلسالمية  الثورة  انتصار  مع 

الخميني  هللا  روح  المؤسس  وجد   ،1979

ضرورة ألن تترافق هذه العملية السياسية 

مع ثورة في المجال الثقافي في البالد. من 

ُعرف حينها  إنشاء ما  العمل على  بدأ  هنا، 

بـ"مقر الثورة الثقافية"، الذي تأسس عام 

َل هذا االسم عام 1984 1980، قبل أن ُيعدَّ

إلى المجلس األعلى للثورة الثقافية.

لعب دوًرا أساسًيا في موضوع الحجاب.. 
ما هو المجلس األعلى للثورة الثقافية في إيران؟

البطاقة

مقاالت فارسية مترجمة

تقريًرا  كافه،  مجتبى  اإليراني  الكاتب  نشر 

عن  اإلصالحية،  امروز"  "آرمان  صحيفة  في 

المجتمع  في  الوسطى  الطبقة  وضع 

جّراء  تواجهها  التي  والمخاوف  اإليراني 

الكاتب  وأوضح  األجور.  بين  الفجوة  إزدياد 

من  حالة  يعيش  اإليراني  "المجتمع  أن 

طبقته  خاصة  تضرب  االقتصادي  الضعف 

الوسطى، حيث لم تعد األجور تكفي لمتطلبات الحياة، وانخفض المستوى االجتماعي لجزء كبير من العائالت 

سياسات  في  الكبير  والتناقض  جهة  من  إيران  على  المفروضة  بالعقوبات  متأثرين  الفر،  خط  دون  ما  إلى 

الحكومات تجاه سفرة األسرة من جهة أخرى".

تحذيرات من اختفاء الطبقة الوسطى في إيران بسبب الفقر إضغط لقراءة المزيد
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تناولت صحيفة "هم ميهن" اإلصالحية، 

الشرطة  موضوع  لها،  تقرير  في 

إنشائها،  ظروف  مفصلة  األخالقية، 

في  العام  المدعي  إعالن  إلى  وصوًال 

واعتبرت  عملها.  توقف  عن  طهران 

في  األخيرة  "االحتجاجات  أن  الصحيفة 

إيران أخذت لونا أنثوًيا، حيث كان حضور 

الحجاب وسلوك  الفتيات أكبر من حضور الشبان بأضعاف، وذلك الرتباط هذه االحتجاجات بمسألة 

الشرطة  بإيقاف عمل  يطالبن  رحن  اللواتي  للحجاب،  المخالفات  مع  التعامل  في  األخالقية  الشرطة 

األخالقية وإلغاء قانون الحجاب االجباري".

إضغط لقراءة المزيدالشرطة األخالقية في إيران.. بين الواقع والقانون

رأى الكاتب حميد خوش آيند، في مقال 

لإلدارة  التابعة  "بصيرت"  مجلة  في 

في  األعلى  القائد  لممثل  السياسية 

الحرس الثوري، أّن نظرة إيران للكرد في 

الخارج  أو  الداخل  في  سواء  المنطقة 

حيث  التركية،  النظرة  عن  تختلف 

واإلثنّيات  الجماعات  من  إيران  تعتبرهم 

القديمة في البالد، وقدمت في سبيل أمنهم ورفاههم ثمًنا باهًظا. ودعا الكاتب تركيا لالستلهام من 

الكردية  واالنفصالية  اإلرهابية  الجماعات  قبل  من  التهديدات  مواجهة  في  إيران  تتبعها  التي  اآللية 

كالعراق  الجوار  دول  أراضي  في  البري  العسكري  العمل  من  بدًال  الحمراء،  خطوطها  تنتهك  التي 

وسوريا.

رؤية طهران المختلفة للقضية "الكردية" في المنطقة  إضغط لقراءة المزيد
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صادق"  "صبح  مجّلة  مدير  هاجم 

هللا  يد  الدكتور  األصولية  األسبوعية 

محمد  األسبق  اإليراني  الرئيس  جواني 

إياهم  مّتهًما  واإلصالحيين،  خاتمي 

الشوارع،  في  المتظاهرين  بتحريك 

توّلي  منذ  النظام  قلب  محاولة  وكذلك 

عدة  وعبر  الحكومة  رئاسة  خاتمي 

أساليب. وفي افتتاحية المجّلة، اعتبر جواني أّن تصريحات خاتمي بشأن عدم إمكانية قلب النظام في 

إيران تستند إلى تجربة شخصية لخاتمي، من خالل المحاوالت الفاشلة للمقّربين منه في السابق.

إضغط لقراءة المزيدهل ُيعتبر تغيير النظام في إيران مستحيًال؟

القومي  األمن  دراسات  معهد  اعتبر 

الجمهورية  فشل  أّن   INSS اإلستراتيجي 

األهداف  بتحقيق  إيران  في  اإلسالمية 

المركزية للثورة اإلسالمية – خاصة تخفيف 

الحريات  وتوفير  االقتصادية  الضائقة 

السياسية والمدنية – هو العامل األساسي 

عام  منذ  االحتجاج  موجات  من  العديد  وراء 

1979، والتي شملت االحتجاجات الطالبية عام 1999، الحركة الخضراء عام 2009، االحتجاج الشعبي عام 2017

وأعمال الشغب عام 2019.

هل تتحّول االحتجاجات في إيران إلى ثورة كبرى؟ إضغط لقراءة المزيد

مقاالت أجنبية مترجمة
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اعتبر أستاذ علم االقتصاد جواد صالحي، 

أّن  الخاص،  موقعه  على  له  مقال  في 

التي  االحتجاجات  أمد  وطول  قَوة 

قادتها شابات إيرانيات، وانضمام شّبان 

الماضي،  سبتمبر  أيلول/  منتصف  منذ 

تلحق  التي  المظالم  أّن  على  تدل 

بالشباب اإليراني تتجاوز مسألة اللباس 

وقواعده الصارمة.

بعد االحتجاجات األخيرة.. 
إضغط لقراءة المزيدهل ُيعاد النظر باالستبعاد االجتماعي للشباب في إيران؟

لكرة  اإليراني  المنتخب  مشاركة  تكن  لم 

القدم في بطولة كأس العالم 2022، مجرد 

فعالية رياضية كغيرها من المناسبات. بل 

بدًءا  السياسية،  أبعاده  الحدث  لهذا  كان 

من غناء النشيد الوطني، مروًرا بتصريحات 

البالد،  في  االحتجاجات  حول  الالعبين 

الواليات  المواجهة مع منتخب  إلى  وصوًال 

المتحدة.

كيف تعامل اإليرانيون مع مباريات منتخبهم في بطولة كأس العالم؟ إضغط لقراءة المزيد

إنفوغرافيك
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تغريدات  معظمي"  "علي  وسم  تصدر 

إيران.  في  االجتماعي  التواصل  مواقع 

في  شارك  متظاهر  هو  معظمي 

وتجري  اعتقاله،  وتم  األخيرة  االحتجاجات 

عنصر  بقتل  المشاركة  بتهمة  محاكمته 

في  عجميان  هللا  روح  ”الباسيج“  التعبئة 

مدينة كرج غرب العاصمة اإليرانية طهران 

عبر رميه بحجر، وقيامه بإغالق الطريق عبر وضع دراجته النارية وسط الطريق.

على مواقع التواصل.. 
جدل حول إعدام أحد المحتجين في إيران إضغط لقراءة المزيد

ترند إيران

كتب ومذكرات

طائرة  هبطت   ،1986 مايو  أيار/   25 في 

إسرائيلية غير موسومة بعالمة، بقيادة وكالة 

في  طهران  مطار  في  المركزية،  االستخبارات 

الوفد  كان  صباًحا.  والنصف  الثامنة  الساعة 

وأوليفر  ماكفرلين  بولد  من  يتأّلف  األميركي 

العمل  فريق  أعضاء  وأحد  كاف  وجورج  نورث 

تيتشر  القومي واسمه هور  األمن  في مجلس 

للوفد  آمنة  اتصاالت  لتأمين  المركزية  اتصاالت من وكالة االستخبارات  أميركي) وعامل  إنه  (ادعى  نير  واإلسرائيلي عميرام 

المرافق لبويندكستر في واشنطن.

منوشهر قرباني فر..
إضغط لقراءة المزيد الوسيط الناجح غير الموثوق! (6)
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