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-مقارنة تاريخية.. بماذا تختلف احتجاجات إيران األخيرة عن سابقاتها؟

-ُسجنت أكثر من مرة بسبب انتقادها للنظام.. من هي فائزة هاشمي رفسنجاني؟

-تسمم الطالب في إيران، حقائق غامضة!
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-مقارنة تاريخية.. بماذا تختلف احتجاجات إيران األخيرة عن سابقاتها؟

-ُسجنت أكثر من مرة بسبب انتقادها للنظام.. من هي فائزة هاشمي رفسنجاني؟

-تسمم الطالب في إيران، حقائق غامضة!

التحليل

موضع  وهو  الذاتية،  السير  عن  يقاُل 

قبيًحا  شيًئا  تكشف  لم  إن  إّنها  نقاش، 

من  بمصداقيتها.  الوثوق  الصعب  فمن 

سيرة  والسعودية  إيران  ختمت  بكين 

عمرها  الطاحنة  للخصومة  ذاتية 

القبيح في هذه  الرسمي سبع سنوات. 

األوجاع  بلحاظ  كثيرا  يكون  قد  السيرة 

إدارة  سياق  في  قهريًة  مسالك  يعدُّ  الكبيرة،  الدول  بين  الصراع  بمعايير  لكّنه  اإلقليمية،  المجتمعّية 

مصالحها داخل حدودها وخارجها. هكذا تدار السياسات في العالم. هكذا هي أدوات التفاوض. ولذلك، 

ا، أن يصّلي مسؤوٌل سياسيُّ سعودي جماعًة بالوفدين اإليراني والسعودي، خالل  ليس مستغرًبا، مشهديًّ

السابق  العراقي  الحكومة  رئيس  برعاية  بغداد،  بمطار  التفاوض  جلسات  إحدى  شهدت  رمضانية  ليلة 

مصطفى الكاظمي، فيما كانت الحرب اإلعالمية، على األقل، مستمرة بين الطرفين ومن يؤيدهما.

إضغط لقراءة المزيدايران والسعودية: درب التسوية الطويل

ما هي دالالت هجوم المسّيرات األخير ضد إيران؟

المدارس  طالبات  تسمم  مسلسل  يزال  ال 

في إيران حديث الشارع والرأي العام داخل 

3 أشهر على  البالد. ورغم انقضاء أكثر من 

زالت  ما  المالبسات  أّن  إال  حادث،  أول 

حكومية  جهة  أي  تستطع  ولم  غامضة، 

التوصل لنتائج علمية عن سبب الحادث، أو 

المسؤول عنه.

تسمم الطالب في إيران.. تفاصيل غامضة إضغط لقراءة المزيد

تقارير
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مقاالت فارسية مترجمة

للحرس  السياسي  المستشار  اتهم 

الثوري اإليراني يد هللا جواني، في مقال 

له عبر صحيفة "صبح صادق" األصولية، 

بالوقوف  اإلسالمية  الجمهورية  "أعداء 

شهدتها  التي  التسمم  حاالت  وراء 

المدن  بعض  في  الفتيات  مدارس 

يكون  أن  نافّيا  اإليرانية"،  والمحافظات 

النظام هو من فعل ذلك. واستعرض جواني إحصائيات من قبل وبعد الثورة في إيران عن وضع النساء، 

مستدالًّ بها على مكانة المرأة المهمة عند النظام اإلسالمي.

من يقم خلف عمليات تسميم الطالبات في المدارس اإليرانية؟ إضغط لقراءة المزيد

صابر  الدولية  الشؤون  في  الخبير  رأى 

غلعنبري، في مقال له في موقع "إيران 

شراء  لصفقة  التطّرق  أّن  دبلوماسي"ـ 

قبل  الروسية،  سوخوي-35  مقاتالت 

إتمامها بشكل فعلي، سيزيد من أوراق 

مع  الروسية  والمساومة  الضغط 

لهذه  تريد  ال  التي  اإلقليمية  األطراف 

الصفقة أن تتم، محّذًرا من عدم إتمام الصفقة في نهاية المطاف، بالنظر إلى عالقات موسكو الجّيدة 

مع تل أبيب والرياض.

هل تبيع روسيا طائرات السوخوي إليران رغم
إضغط لقراءة المزيد عالقاتها الخليجية؟

المدارس  طالبات  تسمم  مسلسل  يزال  ال 

في إيران حديث الشارع والرأي العام داخل 

3 أشهر على  البالد. ورغم انقضاء أكثر من 

زالت  ما  المالبسات  أّن  إال  حادث،  أول 

حكومية  جهة  أي  تستطع  ولم  غامضة، 

التوصل لنتائج علمية عن سبب الحادث، أو 

المسؤول عنه.
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وحميد  فين  فان  إروين  الكاتبان  اعتبر 

معهد  نشرها  دراسة  في  عزيزي،  رضا 

للعالقات  الهولندي  كلينجينديل 

يبقى  اإليراني  "النظام  أّن  الدولية، 

بعناصر  تمّيزه  رغم  استبدادًيا  نظاًما 

والتنافس  االنتخابات  مثل  ديمقراطية، 

النخبوية"،  السياسية  الفصائل  بين 

وأرجعا ذلك "لعدم وجود معارضة سياسية منظمة، صحافة حرة أو منظمات اجتماعية مستقّلة، كالنقابات 

العمالية والطالبية".

مقارنة تاريخية.. 
بماذا تختلف احتجاجات إيران األخيرة عن سابقاتها؟ إضغط لقراءة المزيد

مقاالت أجنية مترجمة

إضغط لقراءة المزيد

من  وتزامًنا  الحالي،  العام  بداية  في 

منذ  إيران  شهدتها  التي  االحتجاجات 

في  القضاء  أصدر  الماضي،  سبتمبر  أيلول/ 

مدة  بالسجن  حكًما  اإلسالمية  الجمهورية 

رفسنجاني،  هاشمي  فائزة  بحق  سنوات   5

ابنة الرئيس اإليراني األسبق أكبر هاشمي 

رفسنجاني.

ُسجنت أكثر من مرة بسبب انتقادها للنظام.. 
من هي فائزة هاشمي رفسنجاني؟

البطاقة
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وحميد  فين  فان  إروين  الكاتبان  اعتبر 

معهد  نشرها  دراسة  في  عزيزي،  رضا 

للعالقات  الهولندي  كلينجينديل 

يبقى  اإليراني  "النظام  أّن  الدولية، 

بعناصر  تمّيزه  رغم  استبدادًيا  نظاًما 

والتنافس  االنتخابات  مثل  ديمقراطية، 

النخبوية"،  السياسية  الفصائل  بين 

وأرجعا ذلك "لعدم وجود معارضة سياسية منظمة، صحافة حرة أو منظمات اجتماعية مستقّلة، كالنقابات 

العمالية والطالبية".

إنفوغرافيك

السعودية  بين  اتفاق  إلى  التوصل  يكن  لم 

المنال، بعد سنوات طويلة  أمًرا سهل  وإيران 

بين  العالقات  شهدتها  التي  التوترات  من 

البلدين. وأولى مالمح األزمة بين البلدين بدأت 

في  إيرانيين  حجاج  مقتل  بعد   ،1987 عام 

بين  العالقات  قطع  إلى  أدى  ما  السعودية، 

التجاذبات  واستمرت  وجيزة.  لتفرة  الطرفين 

الرياض في طهران، ومعها ُقطعت العالقات نهائًيا بين  2016، حيث تم إحراق سفارة  البلدين حتى عام  تحكم على صالت 

الطرفين.

إضغط لقراءة المزيدأبرز محطات العالقات اإليرانية السعودية

األصوليون ونظام الحكم.. 
هل تشهد إيران موجة احتجاجات جديدة؟

في  للخبير  سابقة  دراسة  ناقشت 

عبد  والدفاعية  الخارجية  إيران  سياسة 

في  والمنشورة  ديوساالر،  الرسول 

عن  الصادرة  اإلسالمي"  العالم  "مجلة 

طبيعة  الالهوتي،  هارتفورد  معهد 

وإيران  السعودية  بين  العالقات 

كل  تتخذه  الذي  العدائي"  و"النهج 

وتحسين  تفاهم  إلى  للوصول  تخطيها  يجب  أمنية"  "صعوبات  وجود  إلى  الفًتا  األخرى،  تجاه  دولة 

للعالقات بين الجانبين، مشدًدا على ضرورة "تفّهم البلدين لمخاوف بعضهما البعض".

اتفاق طهران والرياض..
إضغط لقراءة المزيد ما هي العوائق السابقة التي أّخرت تحسين العالقات؟
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السعودية  ويعني  #عربستان   وسم  تصدر 

التواصل  مواقع  مستخدمي  تغريدات 

أعلنت  قد  وكانت  إيران،  في  اإلجتماعي 

الجمعة  مساء  والصين  والسعودية  إيران 

إلتفاق  التوصل  عن  آذار/مارس   10

طهران  بين  الثنائية  العالقات  الستئناف 

والرياض بوساطة صينية.

كيف تفاعل اإليرانيون بعد االتفاق بين إيران والسعودية؟ إضغط لقراءة المزيد

ترند إيران

كتب ومذكرات

سّلطت الكاتبة اإليرانية بنفشه كي نوش في 

 – السعودية  "العالقات  بعنوان  لها  كتاب 

البلدين،  بين  الخالفات  على  الضوء  اإليرانية" 

مسترجعًة أصول هذه العالقة المتوترة إلى ما 

الدول  تقلق  كانت  حيث  اإليرانية،  الثورة  قبل 

الخليجية العربية، ومنها السعودية، من قرب 

الشاه محمد رضا بهلوي من الرئيس األميركي 

األسبق ريتشارد نيكسون.

كتاب "العالقات السعودية – اإليرانية".. 
إضغط لقراءة المزيدتاريخ من األحداث بين الرياض وطهران
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