
نشرة أسبوعية تصدر عن

إقرأ في
 هذا العدد

- "عالقة أوسع".. إيران تستغل الفجوة بين روسيا والغرب

- موجات الهجرة من إيران تتزايد.. ما هي األسباب؟

- سهراب سبهري.. روحانية رافقت األحداث في الشعر

لالشتراك في النشرة التواصل عبر البريد االلكتروني  

newsroom@jadehiran.com

العدد 12
السبت 29 تشرين (1)/ أكتوبر 2022

العدد 12
السبت 29 تشرين (1)/ أكتوبر 2022



التحليل 

الشجر  أوراق  طهران.  في  الخريف  إنه 

تمتدُّ  ذهبية  سجادة  نحو  تتهاوى  الصفراء 

الصورة  جنوبها.  إلى  العاصمة  شمال  من 

بها  يحيط  عما  ُعِزَلت  ما  إذا  جًدا  رومانسية 

من أحداث، لكنها في الواقع ال تحتمل أي 

عزٍل عن السرديات المتعاكسة بين مشهد 

ٍح  مسلَّ ومشهد  وامرأة،  وضفيرة  مقصٍّ 

ل  ُيفِرُغ رصاصاته في ضريح ديني ُمردًيا الُعزَّ

على الّرخام المصبوغ بالدم.

تغّيرات  إيران  عاشت  عام،   100 طوال 

جّمة وثورات ونكسات وتعاقبت عليها 

على  واحتجاجات  وانتفاضات  حكومات، 

المستوى  على  السياسي.  المستوى 

األدبي والثقافي العام كان هناك دائًما 

انخراط في الوضع السياسي هذا، وعلى 

مدى هذه الفترة لم تخُل المعتقالت من 

المثقفين واألدباء، بل في أحياٍن كثيرة كان ثمة تداخل ما بين الثقافي والسياسي، فكثير من السياسيين 

كانوا أدباء وشعراء، والعكس صحيح.

إيران.. صدام السرديات 

تقارير خاصة
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اإلصالحية  "شرق"  صحيفة  سّلطت 

الضوء على مسألة الهجرة وبحثت أهم 

تداعياتها ومخاطرها على المجتمع، في 

الوطني  المرصد  رئيس  مع  مقابلة 

للهجرة في البالد بهرام صلواتي. ورأت 

من  باتت  الهجرة  "قضية  أن  الصحيفة 

وبات  إيران،  في  األساسية  القضايا 

الحديث عنها بين جيل الشباب من األحاديث الرائجة، حيث أّن بعض الطّالب الذين دخلوا 

مؤخًرا إلى الجامعة يفكرون من اآلن بالبلد الذي سيهاجرون اليه بعد تخرجهم، كما أّن 

عدًدا كبيًرا من األطباء والمهندسين يتركون وظائفهم ويهاجرون بحثا عن أجور أعلى".

مقاالت فارسية مترجمة

موجات الهجرة من إيران تتزايد.. ما هي األسباب؟إضغط لقراءة المزيد

جامعة  في  االجتماع  علم  أستاذ  قال 

إلينوي ذي األصل اإليراني آصف بيات إّن 

قد  عالمية“،  ”إيران  أو  جديدة  إيران 

ُولدت مؤخًرا بعد األحداث الداخلية التي 

الشعب  أّن  مضيًفا  البالد،  شهدتها 

األشخاص  من  كمجموعة  بدا  اإليراني 

بعضهم  عن  المنفصلين  المتنّوعين 

البعض بسبب الجغرافيا لكنهم مّتحدون كثيًرا في المشاعر والهموم واألحالم.

إضغط لقراءة المزيدعالم اجتماع إيراني: ُولدت إيران جديدة
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في  خوشجهره،  جالل  الكاتب  اعتبر 

أّن  مقال له بموقع "ايران دبلوماسي"، 

إغالق أبواب الدبلوماسية بشكل كامل 

القضية  أّن  إلى  مشيًرا  خطير،  أمٌر 

إدارة  هي  لطهران  بالنسبة  المهمة 

بإعادة  تسهم  بطريقة  الراهن  الوضع 

منطقي  توازٍن  ضمن  الخارجية  عالقاتها 

ومفهوم بالنسبة للمجتمع الدولي، مع الحفاظ على أبواب الدبلوماسية مفتوحة.

بعد محادثات فيينا "السلبية".. 
ما هي مخاطر إغالق األبواب الدبلوماسية؟

إضغط لقراءة المزيد
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تايمز"  "فايننشال  صحيفة  اعتبرت 

علي  اإليراني  األعلى  القائد  أّن  البريطانية 

خامنئي استغّل مؤّخًرا فرصة إلقائه خطاًبا 

بفاعلية  اإلشادة  أجل  من  أكاديميين  أمام 

تدعي  الي  اإليرانية  المسّيرة  الطائرات 

لروسيا  بيعها  تم  أنه  والغرب  كييف 

األوكرانية  المدن  لضرب  واستخدامها 

الكبرى.

"عالقة أوسع".. إيران تستغل الفجوة بين روسيا والغرب

مقاالت أجنبية مترجمة
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ترند إيران

الرد  (أي  قاطع"،  "برخورد  وسم  تصدر 

التواصل  مواقع  رواد  تغريدات  الحاسم) 

ألف   35 من  بأكثر  إيران  في  االجتماعي 

التواصل  مواقع  نشطاء  دعا  حيث  تغريدة، 

االجتماعي الحكومة اإليرانية إلى "التعامل 

لهم  السماح  المحتجين، و"عدم  بحزم" مع 

بإخالل أمن البالد".

في مواجهة دعوات التظاهر..
إضغط لقراءة المزيد إيرانيون يدعون السلطات إلى "التعامل بحزم" مع المحتجين
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