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-زلزال طهران المتوقع... كارثة بشرية وضحايا بالماليين!

-برويز ثابتي: يد الشاه الحمراء

-صورة فتاة ملّطخة بالدماء تثير الغضب والسلطات تنفي عالقة القضية بالحجاب

التحليل

مقاالت فارسية مترجمة

دعا الكاتب مهدي سعيدي اإلصالحيين في 

الرديكاليين،  من  موقفهم  لتحديد  إيران 

الجمهورية  دستور  إطار  ضمن  والعمل 

مجلة  في  مقاله  في  مشيًرا  اإلسالمية، 

"بصيرت" األصولية، إلى انقسامهم لثالث 

يعترفون  يزالون  ال  الذين  فئات: 

ونظامها  اإلسالمية  بالجمهورية 

السياسي، الذين يطالبون بتغيير الدستور والذين يدعون لقلب نظام نظام الحكم في البالد.

اإلصالحيون في إيران.. حسم الموقف من الراديكاليين ضرورة للبقاء؟ إضغط لقراءة المزيد

بعيد،  زمن  منذ  هكذا  األرض  تهتز  لم 

أن  الحقيقة  لكن  كثيرون.  يقول  هكذا 

منذ  تتوقف  لم  التي  الزالزل  سلسلة 

شباط  من  للسادس  المشؤوم  الفجر 

الجاري لم تكن سوى تجربة مكثفة لما 

السنوات  مدى  على  المنطقة  على  مر 

منطقة  على  الدمار  يحل  لم  الماضية. 

غريبة عنه، لم تهتز األرض في بالد مستقرة، لم تخسف أرض إال لتظهر شقوقا اتسعت واتسعت بين 

بلدان يجمعها تقريبا كل شيء، وتفرقها السياسات. 

إضغط لقراءة المزيدإيران والزالزل… حصة السياسة
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نشر موقع "راديو أوروبا الحركة" تقريًرا 

 – إيرانيون  بها  قام  مسيرات  عن 

لدعم  المتحدة  الواليات  في  أميركيون 

الداخل  في  حصلت  التي  االحتجاجات 

اإليراني، شارك بها مسؤول أمني سابق 

كان ينشط خالل فترة حكم الشاه محمد 

رضا بهلوي، مما أثار غضب اإليرانيين.

غضب إيراني بعد مشاركة مسؤول أمني سابق
 خالل مسيرة في الواليات المتحدة

إضغط لقراءة المزيد

تناول النائب السياسي للمنطقة الثانية 

يعقوب  الثوري  الحرس  بحرية  في 

في  اإليرانية  المعارضة  اجتماع  ربيعي 

شاركتا  شخصّيتين  على  مرّكًزا  الخارج، 

في  له  مقال  وفي  االجتماع.  هذا  في 

ذّكر  األسبوعية،  صادق"  "صبح  مجّلة 

في  الشخصّيتين  هاتين  بأّن  ربيعي 

سجّلهما الكثير من الجرائم بحق الشعب اإليراني.

الملكيون وجماعة خلق مع أكراد تحت سقف واحد..
إضغط لقراءة المزيد تحالف المضطرين؟

مقاالت أجنية مترجمة
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األصوليون ونظام الحكم.. 
هل تشهد إيران موجة احتجاجات جديدة؟

البطاقة

عن  ثابتي  برويز  صورة  غابت  لسنوات 

المشهد العام، كان بين الفينة واألخرى 

ليدلو  األميركية  الصحافة  في  يظهر 

رئيس  كنائب  تجربته  حول  بدلوه 

السافاك، الجهاز األمني السيء الصيت 

في زمن الحكم الملكي في إيران. أطول 

عرفان  الصحفي  مع  كان  أجراه  حوار 

قانعي فرد، الذي نشره في كتاب صدر عام 2012 بعنوان "در دامگه حادثه" أو ما ترجمته إلى العربية 

في خضم الحدث.

إضغط لقراءة المزيدبرويز ثابتي: يد الشاه الحمراء

كتب ومذكرات

نشر المؤّرخ اإليراني – األميركي حميد دباشه 

الحركة  "إيران..  بعنوان  كتاًبا   2010 عام 

أثر  على  وذلك  المتحدة"،  والواليات  الخضراء 

عام  إيران  شهدتها  التي  العنيفة  المظاهرات 

إثر  نشأ  الذي  السياسي  الخالف  بعد   2009

لوالية  نجاد  أحمدي  محمود  انتخاب  إعادة 

ماليين  بتزوير  واتهامات  ثانية،  رئاسية 

األصوات لصالحه.

إضغط لقراءة المزيدإيران.. الحركة الخضراء والواليات المتحدة
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ما هي دالالت هجوم المسّيرات األخير ضد إيران؟

إنفوغرافيك

زالزل  وقوع  أخبار  تغيب  ال  بعيد  زمن  منذ 

وهزات في إيران عن وسائل اإلعالم، حيث وقع 

ماضية  سنة   50 خالل  عديدة  زالزل  البالد  في 

أسفر بعضها عن أالف الضحايا.

في هذا األنفوغرافيك تقدم "جاده إيران"، أبرز 

تلك الزالزل

إضغط لقراءة المزيدأقوى الزالزل التي ضربت إيران خالل ال 50 سنة الماضية

"عندما يحدث زلزال طهران، سنشهد أسوأ 

تسجيل  وسنشهد  العالم،  تاريخ  في  زلزال 

الوفيات  لعدد  دموية  األكثر  اإلحصائيات 

وحجم الدمار". هكذا وصف رئيس المعهد 

ناطقي  فريبرز  الزالزل  ألبحاث  اإليراني 

تصريحات  الُمتوّقع.  طهران  زلزال  الهي، 

الزالزل  ألبحاث  اإليراني  المعهد  رئيس 

والحكومية  الشعبية  األوساط  في  بالغ  بقلق  وسوريا  تركيا  ضرب  الذي  األخير  الزلزال  تسبب  أن  بعد  جاءت 

من  التي  أضراره  لمعالجة  الحكومية  االستعدادات  وحقيقة  البالد،  في  زلزال  حدوث  عواقب  بشأن  اإليرانية، 

ز معظم الدراسات على العاصمة طهران كونها تشكل  المتوقع أن تكون كبيرة جًدا وفق التقديرات، في حين ُتركِّ

ملتقى وبؤرة للفوالق والصدوع في الصفائح التكتونية تحت األرض.

زلزال طهران المتوقع... كارثة بشرية وضحايا بالماليين! إضغط لقراءة المزيد

تقارير
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ما هي دالالت هجوم المسّيرات األخير ضد إيران؟

تغريدات  #سارا_شيرازى  وسم  تصّدر 

مستخدمي مواقع التواصل االجتماعي في 

مدينة  من  ابتدائية  طالبة  وهي  إيران، 

أصفهان وسط إيران، تعّرضت للضرب على 

يد والدة صديقتها بعد شجار وقع بينهما. 

للضرب  الفتاة  تعّرض  البعض  ادعى  وبينما 

بسبب عدم إرتدائها للحجاب، أكد المدعي 

العام في أصفهان أًن ما حصل ال عالقة له بموضوع الحجاب، وإنما هو مجّرد شجار دار بين سارا وصديقتها فتدخلت 

والدة األخيرة لتدفع سارا وتسقطها أرًضا.

صورة فتاة ملّطخة بالدماء تثير الغضب والسلطات 
تنفي عالقة القضية بالحجاب إضغط لقراءة المزيد

ترند إيران
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