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التحليل 

المؤيدة  الروسية  الصحافة  في  الباحث 

المسيرات  بدور  يحتفي  نصٍّ  عن  للحكومة 

اإليرانية في معارك أوكرانيا، لن يجد شيئا 

ا يعتدُّ  انه لن يجد نصًّ القبيل. كما  من هذا 

به يثبت أن لهذه المسيرات الدور األبرز في 

التحتية  البنية  لقلب  المباشرة  اإلصابات 

األوكرانية، وال سيما الكهربائية منها، في 

دوافع  عن  وبمعزٍل  أوكرانيا.  وغرب  كييف 

اإليراني  الخطاب  وأن  خصوصا  ومفهوما،  مبّرًر  صمًتا  يبدو  فإنه  األمر،  هذا  تجاه  الرسمي  غير  الروسي  الصمت 

الرسمي نفسه، ينفي على نحو قاطع أن تكون طهران قّدمت أي سالح لروسيا.

تحّلق  الروسية  المسّيرات  كانت  بينما 

أيام،  قبل  األوكرانية  المدن  فوق 

يجري  لما  اإلسرائيلية  العيون  شخصت 

العبرية  الصحف  وانشغلت  هناك 

باتهام إيران بإرسال هذه المسّيرات، بل 

الثوري  الحرس  في  كوادر  إّن  والزعم 

أوكرانية  مناطق  إلى  وصلت  اإليراني 

تحت سيطرة موسكو بهدف تدريب الّروس على استخدام المسّيرات.

إيران .. الحضور من السماء

تقارير خاصة

المسّيرات اإليرانية..
 خوف إسرائيلي من اليمن إلى أوكرانيا 

إضغط لقراءة المزيد

إضغط لقراءة المزيد

- آثار المشاكل االقتصادية في االحتجاجات اإليرانية األخيرة
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أّن  اإلصالحية  "اعتماد"  صحيفة  أكدت 

رشيد  اللطيف  عبد  من  كل  وصول 

رئاسة  إلى  السوداني  شياع  ومحمد 

الوزراء  ورئاسة  العراقية  الجمهورية 

على التوالي كانت نتيجة مساومة سرية 

األسبق  العراقي  الوزراء  رئيس  أبرمها 

إقليم  رئيس  مع  المالكي  نوري 

عن  األخير  تخّلى  حيث  بارزاني،  مسعود  سابًقا  العراق  كردستان 

وشددت  إليها؛  صالح  برهم  وصول  عدم  مقابل  للرئاسة  مرشحه 

علم  دون  من  تّمت  السرية  االتفاقية  هذه  أّن  على  الصحيفة 

مقاالت فارسية مترجمة

كيف ُتقرأ التغّيرات في المشهد السياسي العراقي؟إضغط لقراءة المزيد

اإليرانية  ميهن"  "هم  صحيفة  تناولت 

سجن  في  نشب  الذي  الحريق  أحداث 

إيفين بالعاصمة طهران، ليل السبت 15

تشرين األول/ أكتوبر. وزارت الصحافية 

ونقلت  السجن،  محيط  لطفي  مريم 

هرعت  التي  السجناء  عائالت  روايات 

لالطمئنان على أقاربها.

إضغط لقراءة المزيدكيف عاش اإليرانيون حادثة حريق سجن إيفين؟
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تناولت صحيفة "هم ميهن"، في مقال 

األخيرة  االحتجاجات  نجفي"،  لـ"بنيامين 

تداعيات  من  أفرزته  وما  إيران  في 

سياسية واجتماعية واقتصادية، مشيرة 

ظهور  عدم  من  الرغم  "على  أنه  إلى 

شعارات  في  االقتصادية  القضايا 

االقتصادية  التحديات  أّن  إال  المحتّجين، 

االحتجاجات  في  دالالتها  أظهرت  الماضية  الخمس  السنوات  في  المتزايدة 

العوامل  جانب  إلى  ومساهمته  دوره  تجاهل  يمكن  ال  عامًال  وكانت  األخيرة، 

االجتماعية والسياسية".

آثار المشاكل االقتصادية في االحتجاجات اإليرانية األخيرة إضغط لقراءة المزيد

إضغط لقراءة المزيد
تحذير من التطّورات في القوقاز.. 
ما تأثير صراع المنطقة على إيران؟

للدراسات  معاصر"  "ابرار  معهد  أجرى 

استطالًعا  طهران  في  والبحوث  الدولية 

اإليرانية  األكاديمية  النخب  من   384 آلراء 

منطقة  تشهدها  التي  التطّورات  عن 

القوقاز، حيث رأى 52% من المشاركين أّن 

السبب  هي  اإلقليميين  الالعبين  تحركات 

في تصعيد جولة التوتر الجديدة. من جهة 

أخرى اعتبر 43% من المستطلعين أّن تصّرفات إيران في ما يتعّلق بالتطّورات األخيرة كانت ضمن 

سياسة الحياد غير المؤثرة، بينما أشار 43% منهم إلى أّن األولوية اإليرانية تكمن في المصالح 

الجيوسياسية والجيو-إستراتيجية.
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تايمز"  "فايننشال  صحيفة  اعتبرت 

النساء  أّن  لها،  مقال  في  البريطانية، 

أمام  الشوارع  في  السير  بدأن  اإليرانيات 

شعرهّن  ُيظهرن  وهّن  األخالق  شرطة 

قبل  من  فعل  ردة  أي  دون  من  بوضوح 

الممكن  من  يكن  لم  ما  وهو  السلطات، 

تخّيله قبل وفاة مهسا أميني.

.."Z الجيل"
إضغط لقراءة المزيد هكذا غّيرت االحتجاجات األخيرة طموحات الشباب في إيران

الدفاعية  السياسة  في  الخبير  ربط 

والخارجية إليران عبد الرسول ديوساالر 

وفاة  بعد  إيران  في  االحتجاجات  بين 

شّنها  التي  والضربات  أميني  مهسا 

كردية  جماعات  ضد  الثوري  للحرس 

مختلف  في  موقًعا   42 في  معارضة 

أنحاء إقليم كردستان العراق.

القدرات العسكرية لم تتأثر".. 
إضغط لقراءة المزيدما عالقة استهداف إيران لجماعات كردية باالحتجاجات؟

مقاالت أجنبية مترجمة
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كتب ومذكرات

مدافع آية هللا 4.. خيارات النهاية

تايمز"  "فايننشال  صحيفة  اعتبرت 

النساء  أّن  لها،  مقال  في  البريطانية، 

أمام  الشوارع  في  السير  بدأن  اإليرانيات 

شعرهّن  ُيظهرن  وهّن  األخالق  شرطة 

قبل  من  فعل  ردة  أي  دون  من  بوضوح 

الممكن  من  يكن  لم  ما  وهو  السلطات، 

تخّيله قبل وفاة مهسا أميني.

منوشهر قرباني فر.. الوسيط الناجح غير الموثوق!  إضغط لقراءة المزيد

(أي  دروغ"،  "امبراتوري  وسم  تصدر 

تغريدات  الكذب)  إمبراطورية 

االجتماعي  التواصل  مواقع  مستخدمي 

إلى  الوسم  قصة  وتعود  إيران.  في 

اإلعالم  ووسائل  القنوات  استخدام 

أثناء  مغلوطة  ألخبار  المعارضة 

إيران،  في  لالحتجاجات  تغطيتها 

كاستخدامها لعناوين مضللة وفيديوهات قديمة أو مكررة أو تغيير اسم المناطق في الفيديوهات 

المنشورة إلظهار أن االحتجاجات تعم كافة المناطق والمدن في إيران.

"إمبراطورية الكذب"..
إضغط لقراءة المزيد إيرانيون ينتقدون تعاطي المعارضة من االحتجاجات

قراءة في كتاب
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ترند إيران
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