
نشرة إسبوعية تصدر عن

إقرأ في
 هذا العدد

- هل ستنخفض أسعار الطاقة إذا ُأعيد إحياء االتفاق النووي مع إيران؟

- اعتقلتها الشرطة األخالقية قبل أن تعلن وفاتها.. إيرانيون يتفاعلون
 مع قضية مهسا اميني

-المساعي اإلسرائيلية لتعطيل العودة إلى االتفاق النووي
ء
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التحليل 

النووي  االتفاق  إحياء  مفاوضات  اقتربت 

بين إيران والدول األعضاء فيه باإلضافة إلى 

السبعة  األشهر  خالل  المتحدة  الواليات 

نقطة  من  وتكراًرا  مراًرا  الماضية  عشر 

أّن  من  الرغم  وعلى  اتفاق،  عن  اإلعالن 

من  محدد  وقت  في  اتهم  الغربي  الجانب 

الفترة المذكورة روسيا بأّن مطالبتها بعدم 

مع  تجارتها  بسبب  عليها  عقوبات  فرض 

إيران هي السبب وراء عدم التوصل لخواتيم سعيدة، فقد ظهر مع مرور الوقت عدم صحة هذا االتهام.

خالل  اإلسرائيلية  الجهود  تتوقف  لم 

إحباط  أو  لعرقلة  عقدين  من  أكثر 

المشروع النووي اإليراني بشتى الطرق، 

مسارات  عدة  إسرائيل  اتخذت  فقد 

االتجاه،  هذا  في  هدفها  إلى  للوصول 

عمليات  من  العديد  بتنفيذ  قامت  حيث 

السيبراني وعمليات  االغتيال واالختراق 

إلفشال  الدبلوماسية  الجهود  مع  بالتوازي  األساليب،  من  وغيرها  والتجسس  التخريب 

التوقيع على االتفاق النووي بين إيران والقوى الدولية. فقد تبنت في مواقفها الرسمية 

شعارًا ينص على أن عدم االتفاق أفضل من اتفاق سيئ، في حين هاجمت في خطاباتها 

االتفاق باعتباره اتفاقًا سيئًا بالنسبة لها، كما حاولت عرقلة الوصول إليه مستخدمة في 

ذلك العديد من وسائل الضغط السياسي واألمني.

النووي اإليراني:
 انعدام الثقة يقتل المحادثات

دراسات خاصة

المساعي اإلسرائيلية لتعطيل العودة إلى االتفاق النووي

إضغط لقراءة المزيد

إضغط لقراءة المزيد
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 – األوروبية  القضايا  في  الخبير  أكد 

مقابلة  في  إقبال،  بامان  علي  اآلسيوية 

مع صحيفة "فرهيخغتان" األصولية، أّن 

شانغهاي  منظمة  إلى  إيران  دخول 

تبادالتها  حجم  في  زيادة  سيمنحها 

خالل  دوالر  مليار   60 إلى  التجارية 

المقبلة،  الخمس  أو  األربع  السنوات 

إيران  مع  فّعالة  شراكة  إلقامة  استعداد  على  األخرى  والدول  روسيا  من  كالًّ  أّن  مضيًفا 

وتفعيل قدرة ممّراتها.

مقاالت فارسية مترجمة

إضغط لقراءة المزيد

مسعود  حسين  اإليراني  الكاتب  ناقش 

"اعتماد"  بصحيفة  مقاله  في  نيا، 

وتعثر  فشل  أسباب  اإلصالحية، 

والغرب،  إيران  بين  النووية  المحادثات 

الداخل  من  المتاحة  الحل  وسبل 

اإليراني، معتبًرا أّن هناك أسباًبا داخلية 

المحادثات  هذه  وصول  إلى  أدت  عدة 

إلى طريق مسدود. 

إحياء خطة العمل الشاملة المشتركة
إضغط لقراءة المزيد جذور األزمة وحلول ممكنة

العضوية في منظمة شنغهاي
 طريق النجاح للدبلوماسية االقتصادية اإليرانية

العدد 6 -السبت 17 أيلول/ سبتمبر 2022

https://aljadahnameh.substack.com/p/0bc
https://aljadahnameh.substack.com/p/76d


مقاالت أجنبية مترجمة

"جيروزاليم  صحيفة  مراسل  اعتبر 

بوست" اإلسرائيلية في الشرق األوسط 

أن مجموعة جديدة مم  سيث فرانتزمان 

القوى الصناعية تسعى للعمل مًعا من 

دون الغرب، خاصًة بعد أن وّقعت إيران 

مذكرة لالنضمام إلى منظمة شانغهاي 

للتعاون.

"تحٍد عالمي"
 تخوف إسرائيلي من انضمام إيران لمنظمة شنغهاي

إضغط لقراءة المزيد

إضغط لقراءة المزيد

ستيفن  األميركيان  الكاتبان  اعتبر 

إرالنجر وستانلي ريد، في مقال بصحيفة 

تم  لو  حتى  أنه  تايمز"،  يورك  "نيو 

مع  النووي  االتفاق  إحياء  إلى  التوصل 

التنفيذ  فإّن  وقت،  أقرب  في  إيران 

ومن  مراحل،  وعلى  معّقًدا  سيكون 

المرجح أن يستغرق أشهًرا عدة.

هل ستنخفض أسعار الطاقة إذا ُأعيد
إضغط لقراءة المزيد إحياء االتفاق النووي مع إيران؟

منطقة  فإّن  الدولية،  النظر  وجهة  من 

إلى  تنتمي  منطقة  هي  كاراباخ  ناغورنو 

وهم  األرمن،  من  سكانها  أّن  إال  أذربيجان، 

إلى  االنضمام  أو  االنفصال  إما  يريدون 

نواة  كاراباخ  كانت  لسنوات،  أرمينيا. 

التوترات والصراعات بين باكو وييرفان.

الصراع األرميني – األذربيجاني
ما هي نتائجه على إيران؟

تقارير وحوارات
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ترند إيران

تغريدات  اميني"  "مهسا  وسم  تصدر 

االجتماعي  التواصل  مواقع  مستخدمي 

إيرانية  شابة  واميني  إيران.  وخارج  داخل 

الشرطة  أوقفتها  عاًما،   22 العمر  من  تبلغ 

أخريات  نساء  مع  طهران  في  األخالقية 

إلعطائهن  الجاري،  أيلول   14 بتاريخ 

لبس  طريقة  يخض  فيما  "إرشادات" 

الحجاب، بحسب بيان للشرطة اإليرانية.

اعتقلتها الشرطة األخالقية قبل أن ُتعلن وفاتها
إيرانيون يتفاعلون مع قضية مهسا اميني

إضغط لقراءة المزيد

إضغط لقراءة المزيد جهود إسرائيلية لدفن المحادثات النووية مع إيران

قرب  عن  لإلعالن  األولى  اللحظة  منذ 

التوصل إلحياء االتفاق النووي بين القوى 

الغربية وإيران، تحّركت إسرائيل على أكثر 

إحباط  األساسي  هدفها  وكان  صعيد،  من 

األولى  وللمرة  الفتًا  وكان  العملية.  هذه 

األمن  أجهزة  مسؤولي  مشاركة 

انتقاد  في  فّعال  بشكل  اإلسرائيلية 

بين  اتفاق  ألي  للتوصل  المبذولة  الجهود 

إيران والقوى الغربية.
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فنون وأدب

اإليراني  الشعر  عن  الحديث  ُيمكن  ال 

أسماء  على  العروج  يتم  أن  دون  الحديث 

اإليراني،  لألدب  متابع  لكّل  معروفة  باتت 

ولعّل اسم فروغ فروخزاد هو أبرز األصوات 

النسائية التي لمعت في النصف الثاني من 

يترّدد  االسم  هذا  وظّل  العشرين،  القرن 

أن  استطاعت  أّنها  وذلك  طويلة،  لعقود 

الشكل  مستوى  على  المتمّردة  كتاباتها  ولعّل  المعالم،  واضح  وتمّرد  خاصة  حساسية  ذي  بصوت  تنفرد 

والموضوع ورحيلها المبّكر وحياتها الصاخبة ووفاتها بطريقة مأساوية بحادث سّيارة وهي في قمة العطاء، 

األدبية،  الكتابة  عوالم  خضن  لفتيات  إلهاما  صار  التأثير  هذا  لكن  بقوة.  اسمها  وكّرس  أكبر  حضورا  منحها 

طاغيا  ظّل  فروخزاد  حضور  سطوة  أّن  إال  والسرد،  الشعر  في  األدبية  األسماء  عشرات  عن  الحديث  ويمكن 

وحاضرا في مسيرة الكثير من هؤالء النساء.

ليال فرجامي 
والخروج عن عباءة فروخزاد الواسعة الطويلة إضغط لقراءة المزيد

كتب ومذكرات

وثائقًيا  مؤّخًرا  "شاهد"  منصة  نشرت 

52 احتجاز  قصة  يحكي  ا  فرنسيًّ

في  ا  أميركيًّ ومواطًنا  ا  دبلوماسيًّ

في  طهران  في  األميركية  السفارة 

قبل  من   1979 نوفمبر  الثاني/  تشرين 

نحو 400 طالب ثوري بدعم من مؤسس 

والتي  الخميني،  هللا  روح  آنذاك  الثورة 

انتهت بعد مرور 444 يوًما مع تسًلم الرئيس الجديد رونالد ريغان مقاليد الحكم في واشنطن.

444 يوًما (1): شهادات جديدة في وثائقي فرنسي
إضغط لقراءة المزيد عن أزمة الرهائن األميركيين في طهران
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