
"من بالط الشاه إلى سجون الثورة".. تفاصيل أيام محمد رضا بهلوي األخيرة في الحكم

حمالت على مواقع التواصل للتعامل بـ"حزم" مع خلع الحجاب في إيران

أبرز أحداث إيران خالل العام الهجري/ الشمسي ١٤٠١

العدد ٣١
االحد ١٩ آذار مارس ٢٠٢٣



أيــام قليلــة ويحــّل عيــد النــوروز فــي إيــران

وهــي الربيــع،  ووالدة  الحيــاة  تجــدد  عيــد 

مناســبة ينتظرهــا اإليرانيــون ليطــووا بهــا

جديــدة. ســنة  ويبــدأوا  الســابق  عامهــم 

مختلًفــا النــوروز  كان  العــام،  هــذا  لكــن 

واقتصاديــة سياســية  آثــار  بظــل 

طويلــة. لفتــرات  تبقــى  قــد  واجتماعيــة 

حصاد النوروز اإليراني: من الفوضى الداخلية إلى الدبلوماسية الخارجية

تقرير العدد

علي شمخاني.. عّراب التقارب بين إيران والدول العربية

ــة،  ــة ودولي ــم إقليمي ــدة عواص ــن ع ــًال بي متنق

لألمــن  األعلــى  المجلــس  عــام  أميــن  نجــح 

الميــاه  بتحريــك  شــمخاني  علــي  القومــي 

الراكــدة فــي عالقــات الجمهوريــة اإلســالمية 

الســعودية  وتحديــًدا  المنطقــة،  دول  مــع 

العــام  بدايــة  التقاريــر  ورغــم  واإلمــارات. 

الحالــي عــن إمكانيــة تنحيتــه مــن منصبــه بعــد 

ــت ــن تثبي ــة م ــابيع الماضي ــي األس ــمخاني ف ــح ش ــة"، نج ــم بـ"العمال ــبب ته ــابقين بس ــاعديه الس ــد مس ــدام أح إع

 نفسه كأحد الشخصيات المحورية في النظام اإليرانية.

البطاقة

العدد ٣١
االحد ١٩ آذار مارس ٢٠٢٣
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العدد ٣١
االحد ١٩ آذار مارس ٢٠٢٣

بعد االتفاق مع السعودية.. وجه جديد لعالقات إيران الخارجية

هل ستتمكن إيران من إحياء االتفاق النووي في العام الجديد؟

 رأى الصحافــي االيرانــي عبــد الرحمــن فتــح إلهــي،

 فــي مقــال لــه بموقــع "إيــران دبلوماســي"، أن

الفتــرة خــالل  شــهدت  اإلســالمية   الجمهوريــة 

فــي واســعة  دبلوماســية  تحــّركات   الماضيــة 

مؤسســات عبــر  جــاءت  والعالــم،   المنطقــة 

البرلمــان مثــل  حكوميــة،  غيــر   ومنظمــات 

والتــي القومــي،  لألمــن  األعلــى   والمجلــس 

توّصلت إلى اتفاقات مهمة في مجال العالقات اإلقليمية، أهمها االتفاق السعودي اإليراني.

 قريــب انتهــاء الســنة األولــى مــن القــرن اإليرانــي

 الجديــد، جمعــت الصحافيــة فاطمــة كالنتــري فــي

وتوقعــات آراء  ميهــان"،  "هــم  بصحيفــة   تقريــر 

مصيــر بشــأن  ومحلليــن  إيرانييــن   دبلوماســيين 

ــث ــران، حي ــة إلي ــة الخارجي ــووي والسياس ــاق الن  االتف

 اعتبــروا أن العــام الجديــد قــد يحمــل معــه اتفاًقــا

ــج ــف البرنام ــة بمل ــدول الغربي ــران وال ــن إي ــًدا بي  جدي

النووي.
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البطاقة

 األنفوغرافيك
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 قراءة في كتاب

من بالط الشاه إلى سجون الثورة".. تفاصيل أيام محمد رضا بهلوي األخيرة في الحكم"

ــاب  ــي كت ــي ف ــان نراغ ــي إحس ــب اإليران ــّدم الكات يق

بعنــوان "مــن بــالط الشــاه إلــى ســجون الثــورة"، 

مذّكــرات عــن لقاءاتــه بحاكــم إيــران قبــل الثــورة 

اإلســالمية التــي ســيطرت علــى البــالد عــام ١٩٧٩، 

الزوايــا  الشــاه محمــد رضــا بهلــوي، مضيًئــا علــى 

النفســية لهــذا الرجــل "الــذي وصــل نفــوذه إلــى كل 

للكتــاب. مقدمــة  فــي  يأتــي  كمــا  العالــم"، 

واجتماعيــة سياســية  أحــداث  بإيــران   عصفــت 

 واقتصاديــة، جعلــت مــن العــام الهجــري/ الشمســي

الســنوات مــن  واحــًدا  نهايتــه  مــن  اقتــرب   الــذي 

 الصعبــة للبــالد. فبــدًءا مــن ســقوط مبنــى ميتروبــول

 فــي أبــدان مــروًرا بحادثــة وفــاة الشــابة مهســا أمينــي

العربيــة المملكــة  مــع  باالتفــاق  انتهــاًء   وليــس 

 الســعودية، مــّرت الجمهوريــة اإلســالمية فــي أحــداث

ــة ــات المقبل ــي المحط ــدة ف ــا خال ــى تأثيراته ــد تبق  ق

من تاريخ البالد 
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"جرس إنذار".. كيف سينعكس تطّور العالقات السعودية
 اإليرانية على أميركا؟

 اعتبــر أســتاذ العالقــات الدوليــة ســتيفن والــت، فــي

 مقــال لــه علــى موقــع مجّلــة "فوريــن بوليســي"

 األميركيــة، أّن االنفــراج السياســي بيــن الســعودية

وبقّيــة األميركيــة  لــإلدارة  دعــوًة  يمثــل   وإيــران 

 مؤسســة السياســة الخارجيــة للواليــات المتحــدة

ــّلت ــي ش ــق الت ــف العوائ ــا تكش ــتيقاظ، ألنه  لالس

ــرة ــط لفت ــرق األوس ــي الش ــة ف ــة األميركي  السياس

مقاالت أجنبية مترجمة

مقاالت أجنبية مترجمة

بعد التقارب بين السعودية وإيران.. ما هو دور الصين الجديد في
الشرق األوسط؟

 شــّبه الصحافــي األميركــي ديفــد إغناتيــوس، فــي مقــال

األميركيــة، بوســت"  "الواشــنطن  صحيفــة  فــي   لــه 

ــر ــاح وزي ــعودية بانفت ــران والس ــن إي ــن بي ــاطة الصي  وس

علــى كســنجر  هنــري  األســبق  األميركــي   الخارجيــة 

ــه ــنجر قول ــن كس ــوس ع ــل إغناتي ــام ١٩٧١. ونق ــن ع  بكي

 إّن مــا حصــل مــن تقــارب بيــن الريــاض وطهــران بحضــور

ــا فــي الوضــع اإلســتراتيجي ــل تغييــًرا جهورًي  بكيــن يمّث

في الشرق األوسط.
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ترند إيران

تصــدر وســم "حجــاب" تغريــدات مســتخدمي مواقــع 

التواصــل االجتماعــي فــي إيــران مجــدًدا، وذلــك بعــد 

ــات شــعبية للحكومــة بالتعامــل بـ"حــزم مــع  مطالب

الحجــاب". بوضــع  يلتزمــن  ال  اللواتــي  النســاء 

    

حمالت على مواقع التواصل للتعامل بـ"حزم" مع خلع الحجاب في إيران
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