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التحليل 

اإلسرائيلي  الوزراء  رئيس  عرض  عندما 

النووي  األرشيف  ملفات  نتنياهو  بنيامين 

وقوع  حقيقة  في  شككوا  كثٌر  اإليراني، 

بالقبضة  مشهور  بلد  في  عملية  هكذا 

التمنية وال يجامل في الشبهات إلى درجة 

االرتياب.

الجمهورية  رئاسة  دراسات  مركز  نشر 

للفصلية  الصيفي  العدد  إيران  في 

العامة  السياسة  لدراسة  العلمية 

ركزت  حيث  البالد،  في  اإلستراتيجية 

طهران  في  المطلوبة  الخطوات  على 

السعودية  الرؤية  تحسين  أجل  من 

إطار  في  اإلسالمية  للجمهورية 

الدبلوماسية العامة. وتضمن العدد مقالة بحثية أجراها كل من سعيد ساسانيان، يحيى صفوي وروح 

الحسين  اإلمام  بجامعة  األعظم  الرسول  كلية  في  اإلقليمية  الدراسات  قسم  من  كنغاوري  قادري  هللا 

وإبراهيم متقي األستاذ بقسم العلوم السياسية في كلية القانون والعلوم السياسية بجامعة طهران.

من يمنع االتفاق؟

مقاالت فارسية مترجمة
تزامًنا مع الحوار بين الطرفين

 ما هي إستراتيجيات إيران لتحسين الرؤية السعودية تجاهها؟

إضغط لقراءة المزيد

إضغط لقراءة المزيد
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عباس  اإليراني  السياسي  الباحث  قدم 

المحادثات  مسار  عن  تحليلية  قراءة  عبدي 

في  اإليراني  المشهد  وتطورات  النووية 

صحيفة  في  مقاله  في  ورأى  الشأن.  هذا 

تم  قد  القضية  أّن  اإلصالحية  ميهن"  "هم 

االتفاق  إطار  في  إيران  جانب  من  حلها 

النووي، وأّن المفاوضين ملزمون بالتوقيع 

عليه.

في  االقتصادي  الفريق  رئيس  تحدث 

علي  اإليراني  األعلى  القائد  مكتب 

خامنئي وعضو مجلس تشخيص مصلحة 

النظام علي آقا محمدي مع صحيفة "هم 

نتيجة  إلى  التوصل  إمكانية  ميهن" عن 

آقا محمدي  في مفاوضات فيينا. وأشار 

هذه  في  المتخذة  الخطوات  أّن  إلى 

الجولة من المفاوضات النووية التي انتهت قبل أيام في فيينا إيجابية، بينما النص ليس نهائيا 

حتى اآلن، على حد تعبيره.

من حكومة روحاني إلى رئيسي
هل تريد إيران حًقا إحياء االتفاق النووي مع أميركا؟

مسؤول في مكتب خامنئي: 
مفاوضات فيينا إيجابية

إضغط لقراءة المزيد
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الماضي،  يوليو  تموز/  شهر  منتصف  في 

حدثين  آسيا  غرب  منطقة  شهدت 

الرئيس  زيارة  مهمين:  دبلوماسيين 

األميركي جو بايدن للمنطقة ولقاء رؤساء 

طهران  ولقاء  جهة،  من  عربية  دول  تسع 

طيب  رجب  وروسيا  تركيا  رئيسي  بحضور 

في  ذلك  كل  بوتين.  وفالديمير  أردوغان 

األوكرانية  الروسية  الحرب  خضم 

وتداعياتها على العالم، حيث كان لهذين االجتماعين أهمية خاصة. صحيفة "اعتماد" اإلصالحية بحثت أهداف 

ملكي  عباس  للتكنولوجيا  الشريف  جامعة  في  الطاقة  سياسات  في  األستاذ  مع  الزيارات  هذه  وخفايا  ونتائج 

واألستاذ المساعد لدراسات الشرق األوسط في الجامعة الوطنية األسترالية علم صالح.

"لدينا  أو  #مهمان_داريم  وسم  تصدر 

مواقع  مستخدمي  تغريدات  ضيوف" 

خالل  إيران  في  االجتماعي  التواصل 

هذا  يعود  حيث  الماضي،  األسبوع 

التفاعل لوصول جثامين خمسة مقاتلين 

في  قضوا  الثوري  الحرس  من  إيرانيين 

حلب  مدينة  قرب  طومان  خان  معارك 

السورية شمال سوريا عام 2016.

زيارات ومواجهات وصفقات.. 
هكذا تحّولت أنظار العالم إلى الشرق األوسط

بين مهاجم ومدافع.. 
هكذا انقسم اإليرانيون بعد وفاة الشاعر هوشنك ابتهاج

إضغط لقراءة المزيد
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ترند إيران
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مقاالت أجنبية مترجمة

تريد من  إيران  أّن  اعتبر موقع "المونيتور" 

إنهاء  الذرية  للطاقة  الدولية  الوكالة 

تحقيقاتها بشأن مواد تم العثور عليها في 

إحياء  على  التوقيع  قبل  معلنة  غير  مواقع 

تسليم  رغم   ،2015 لعام  النووي  االتفاق 

بعد  النهائي"  "النص  األوروبي  االتحاد 

في  المكثفة  المحادثات  من  أيام  أربعة 

فيينا.

اليهودية"  "النجمة  موقع  اعتبر 

التي  األخيرة  المعركة  أّن  اإلسرائيلي 

"الجهاد  وحركة  إسرائيل  بين  حصلت 

شهدت  غزة  قطاع  في  اإلسالمي" 

انتصارًا كبيرًا للحركة التي فرضت إطالق 

أسرى لدى إسرائيل مقابل وقف قصف 

والصواريخ،  بالقذائف  المستوطنات 

الثوري  الحرس  قبل  من  كامل  بشكل  "مملوكة  الحركة  هذه  أّن  زاعمة 

اإليرلني".

مصير االتفاق النووي 
بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومحادثات فيينا

كيف تربط إسرائيل بين حرب غزة األخيرة وإيران؟
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دراسات أجنبية مترجمة

حسنين شبكة إقليمية لمواجهة إيران.. هل تبدأ أميركا ”الخطة ب“ ضد طهران؟ محمد  المصري  الكاتب  خصص 

وعايشه  رآه  لما  كتابًا   1982 عام  هيكل 

هللا  روح  قادها  التي  والثورة  إيران  عن 

آية  "مدافع  أسماه   ،1979 عام  الخميني 

وهو  "الشروق"،  دار  نشرته  هللا"، 

من  كثير  في  قرب  عن  الحاضر  الكاتب 

أحداث العالم التي شكلت عالمات فارقة 

في القرن العشرين.

مدافع آية هللا 1 
رواية محمد حسنين هيكل إليران والثورة إضغط لقراءة المزيد

كتب ومذكرات
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