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التحليل 

انخفضت أصوات االحتجاجات في الشوارع 

يزال ُيسمع بقوة  إال أن صداها ال  اإليرانية، 

شهرها  دخولها  فمع  النظام.  أروقة  في 

على  حقيقية  مؤشرات  تظهر  ال  الخامس، 

انتهائها، رغم انحسارها وخفوت نارها. فال 

تحسنت  وال  تحققت،  الحراك  مطالب 

األوضاع االقتصادية والمعيشية.

في  الداخلية  األحداث  وقع  على 

الجمهورية اإلسالمية، لم يعد االنقسام 

واإلصالحيين  األصوليين  بين  السياسي 

وحده بارًزا في الحياة السياسية، ليظهر 

األصولي.  التيار  مجموعات  بين  التصدع 

ومع تطّور االحتجاجات، بدأت أدوار هذه 

يزيد عما  الحديث  أكثر، وبدأ  تبرز  الفرق 

ُيسمى بـ"جبهة الصمود" األصولية. فما هي هذه الحركة؟

إيران واالحتجاجات.. ماذا بعد؟

تقارير خاصة

تتولى مناصب أساسية في إيران..
ما هي "جبهة الصمود" األصولية؟

إضغط لقراءة المزيد
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إضغط لقراءة المزيد

تعيشها  التي  الداخلية  األزمة  وسط 

أيلول/ سبتمبر  الجمهورية اإلسالمية منذ 

خامنئي  علي  األعلى  القائد  أصدر  الماضي، 

يناير  الثاني/  كانون  من  السابع  في  قراًرا 

رضا  أحمد  الفريق  بموجبه  عّين  الجاري، 

رادان قائًدا عاًما لقوى األمن الداخلي خلفًا 

للجنرال حسين أشتري. فمن هو رادان؟

يخضع لعقوبات أميركية.. 
من هو القائد الجديد لقوى األمن الداخلي في إيران؟

البطاقة

مقاالت فارسية مترجمة

بروانه  سيما  اإليرانية  الكاتبة  تحدثت 

"اعتماد"  بصحيفة  لها  مقال  في  كهر، 

نظرة  في  الجديد  التغيير  عن  األصولية، 

لمسألة  إيران  في  األصولية  الحركة 

واقع  على  ذلك  وتداعيات  الحجاب 

فيه  أصبحت  الذي  اإليراني،  المجتمع 

و"نصف  السيئ"  "الحجاب  قضّيتا 

الحجاب" من أكثر المسائل جدًال في البالد، ال سيما بعد وفاة الفتاة اإليرانية الكردية مهسا أميني 

بعد أيام من اعتقالها من قبل الشرطة األخالقية لمخالفتها قواعد الحجاب، وقيام احتجاجات كبيرة 

إثر ذلك طالبت بإلغاء قانون الحجاب اإلجباري.

إضغط لقراءة المزيدتغّير في إستراتيجية األصوليين بشأن الحجاب
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سياسة إيران في القوقاز.. تغيير اإلستراتيجيات بات ضرورًيا إضغط لقراءة المزيد

مقاالت أجنبية مترجمة

الهولندي  كلينجينديل  معهد  ناقش 

للعالقات الدولية، في تقرير له، موضوع 

كانت  إن  متسائًال  اليمن،  أحداث 

السعودية وحلفاؤها محقين بالمساواة 

بين أنشطة حركة "أنصار هللا" اليمنية 

اإليرانية،  الخارجية  السياسة  ومصالح 

الحكومة  قاتلت  الحركة  بأًن  مذّكًرا 

الماضي، أي قبل وقت طويل من أي  القرن  التسعينيات من  أوائل  الرياض منذ  القريبة من  اليمنية 

تدخل إيراني مادي.

تاريخ العالقات بين إيران والحوثيين.. 
إضغط لقراءة المزيدهل يجب على السعودية تغيير سياستها تجاه اليمن؟
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الحظ الكاتب باتريك سايكس، في تقرير 

"بلومبيرغ"  وكالة  موقع  على  له 

الذين  النشطاء  لدى  تغييًرا  األميركية، 

يراقبون االحتجاجات اإليرانية، حيث باتوا 

تغطية  على  متزايد  بشكل  يرّكزون 

عمليات اإلعدام واالعتقاالت على موقع 

"تويتر" بدًال من تغطية المظاهرات في 

تحّول  كيفية  على  مؤشر  في  الشوارع، 

زخم االحتجاجات.

منعطف قاتم لالحتجاجات.. 
كيف تغّير نهج النشطاء في التحّركات داخل إيران؟ إضغط لقراءة المزيد

األمن  قوى  اسم  الماضية  األيام  في  برز 

تعيين  عن  اإلعالن  بعد  إيران،  في  الداخلي 

رادان قائًدا عليها، خلًفا للجنرال  أحمد رضا 

كان  الذي  الجهاز،  هذا  أشتري.  حسيت 

لوزارة  تابًعا  وكان  بـ"ناجا"  سابًقا  ُيعرف 

مهام  عن  المسؤولة  الجهة  هو  الداخلية، 

الشرطة وحرس الحدود في إيران. فما هي 

هيكليته وأقسامه، وكم يبلغ عديده؟

تعّرفوا على جهاز قوى األمن الداخلي في إيران إضغط لقراءة المزيد

إنفوغرافيك
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كتب ومذكرات

بتاريخ  المتخصصة  اإليرانية  الكاتبة  اعتبرت 

الشرق األوسط عسل راد، في كتابها الُمعنون 

بهلوي  ساللة  محاولة  أّن  المقاومة"،  "دولة 

إنتاج  في  فشلت  لعقود،  إيران  حكمت  التي 

بينما  اإليراني،  الشعب  جماهير  توّحد  قومية 

استفادت الحركات المعارضة للشاه محمد رضا 

بهلوي من الفرضيات البديلة وصّورته على أنه 

دمية بيد األجانب، وذلك تمهيًدا لبناء قومية جديدة وحكومة ثورية مع ما رافقها من ثقافة متعّلقة بالمقاومة ومتجَذرة 

بنواٍح دينية.

إضغط لقراءة المزيددولة المقاومة.. ثقافة وسياسة إيران الحديثة 

حضرة  ويعني  مادر"،  "حضرت  وسم  تصدر 

االجتماعي  التواصل  مواقع  تغريدات  األم، 

يناير  الثاني/  كانون   13 وُيعتبر  إيران.  في 

إيران،  في  والمرأة  لألم  عيًدا  عام،  كل  من 

السيدة  والدة  ذكرى  مع  يتصادف  كما 

مؤسس  ووالدة  محمد،  النبي  بنت  فاطمة 

ومن  الخميني.  هللا  روح  إيران  في  الثورة 

خالل مواقع التواصل االجتماعي، عّبر النشطاء عن تقديرهم لدور األم ومكانتها في المجتمع وبنائه وتربية األجيال.

اإليرانيون يحتفلون بعيد األم على مواقع التواصل إضغط لقراءة المزيد

ترند إيران
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