
نشرة أسبوعية تصدر عن

إقرأ في
 هذا العدد

- هل تؤثر االنتخابات اإلسرائيلية المبكرة على االتفاق النووي؟

- بعد أحداث كرج.. إيرانيون يدعون لـ"التعامل بحزم" مع المحتجين

- رغم المشاركة في التظاهرات.. لماذا لم يّتحد العّمال في إيران؟
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التحليل 

أدراج  من  أوراقه  الكاظمي  مصطفى  جمع 

لمحمد  المكتب  تسليم  قبل  الزقورة  قصر 

استثمر  واليته  خالل  السوداني.  شياع 

حوار  إلدارة  منصبه  الكاظمي  مصطفى 

بين  لسنوات،  مستعصًيا  كان  صعب، 

السعودية وإيران، إلى جانب حوارات أخرى 

جمعت إيران باألردن ومصر واإلمارات، علما 

األكثر  هو  وطهران  الرياض  بين  الحوار  أن 

تأثيرا، والذي على أساسه تتقدم بقية المسارات أو تتراجع.

قلق  هناك  كان  إيران،  في  يوم  ذات 

المدن  إلى  القرى  من  الهجرة  بشأن 

القلق  لكن  الحضر،  سكان  عدد  وزيادة 

من  الهجرة  على  اليوم  يتمحور  بات 

يعد  لم  البالد.  إلى خارج  المدن والقرى 

ما  أو  النخب  بهجرة  فقط  يتعّلق  األمر 

اتخذت  بل  األدمغة،  بهجرة  ُيسّمى 

الهجرة شكًال مختلًفا، حيث باتت تشمل الرياضيين والفنانين والكّتاب واألساتذة والمعلمين والعّمال 

وفئات المجتمع المختلفة، أي ما يعرف بالهجرة "الجماعية".

الحوار السعودي ـ اإليراني: عودة الشلل

تقارير خاصة

إيران تركب موجة الهجرة

إضغط لقراءة المزيد

إضغط لقراءة المزيد

- هل تؤثر االنتخابات اإلسرائيلية المبكرة على االتفاق النووي؟
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اإلسرائيلية  الشؤون  في  الخبير  اعتبر 

صحيفة  مع  مقابلة  في  فايضي،  محسن 

انتخابات  نتيجة  أّن  اإلصالحية،  "شرق" 

الكنيست اإلسرائيلي لن يكون لها تأثير 

االتفاق  إحياء  محادثات  على  كبير 

لإلدارة  بات  أن  بعد  خاصة  النووي، 

سياستها  في  جديدة  أولوية  األميركية 

تجاه إيران تتمثل بالتطورات التي جرت مؤخًرا بعد وفاة مهسا أميني.

مقاالت فارسية مترجمة

هل تؤثر االنتخابات اإلسرائيلية المبكرة على االتفاق النووي؟إضغط لقراءة المزيد

"فرهیختگان"  صحيفة  ناقشت 

الدولية  القضايا  محلل  مع  األصولية، 

دياكو حسيني تأثير االحتجاجات األخيرة 

مسار  على  إيران  شهدتها  التي 

خطة  ومستقبل  النووية  المحادثات 

العمل الشاملة المشتركة، بالتزامن مع 

وإرسال  للمحتجين  األميركي  الدعم 

رسائل أميركية ودية لطهران، وفق قولها.

إضغط لقراءة المزيداالحتجاجات في إيران ومستقبل االتفاق النووي
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باتمانغليج  إسفنديار  الكاتبان  اعتبر 

وزيب كالب أّن العّمال لعبوا دوًرا مهًما 

في  الداخلية  االحتجاجات  في  اآلن  حتى 

للكاتبين  مقال  وفق  قاموا  حيث  إيران، 

بوليسي"  "فورين  مجّلة  نشرته 

مظاهرات  بتنظيم  األميركية، 

االقتصاد  في  دورهم  واستخدموا 

للتعبير عن التضامن مع االحتجاجات وللضغط على السلطات، "لكن دون أن يكون 

لهذه التحركات فعالية كبيرة".

رغم المشاركة في التظاهرات.. 
لماذا لم يّتحد العّمال في إيران؟

إضغط لقراءة المزيد

إضغط لقراءة المزيد

اعتبر الكاتب المتخصص في شؤون الطاقة 

أرييل كوهين أّن تعامل الحكومة اإليرانية 

مهسا  وفاة  عن  الناجمة  االحتجاجات  مع 

من  المزيد  فرض  إلى  الغرب  تدفع  أميني 

مقاله  في  ذاكًرا  إيران،  على  العقوبات 

بموقع مجلة ”فوربس“ األميركية، أن وزارة 

عقوبات  بالفعل  فرضت  األميركية  الخزانة 

واسعة النطاق على أعضاء الشرطة األخالقية اإليرانية، مع وعود بالمزيد في هذا اإلطار.

بعد العقوبات األميركية الجديدة.. 
كيف يمكن للنظام اإليراني الصمود اقتصادًيا؟

مقاالت أجنبية مترجمة
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كتب ومذكرات

بعد سلسلة اعتراضات من مسؤولين في إدارة 

ريغان،  رونالد  األسبق  األميركي  الرئيس 

طهران  لتزويد  بمقترح  واشنطن  اقتنعت 

للدبابات،  المضادة  القذائف  تحديًدا  بالسالح، 

بنقل  اإلسرائيليون  يقوم  أن  المقترح  وتضمن 

الشحنات، على أن يكون هناك التزام أميركي 

ذلك،  مقابل  اإلسرائيلي.  المخزون  بتعويض 

يعود رهائن أميركيون محتجزون في لبنان إلى ديارهم. رغم خطورة هذا المسار، لم يكن األمر سهًال على اإلطالق.

منوشهر قرباني فر..
إضغط لقراءة المزيد الوسيط الناجح غير الموثوق! (2)

لالشتراك في النشرة التواصل عبر البريد االلكتروني  
newsroom@jadehiran.com

ترند إيران

الشرطة  بين  العنف  أعمال  تصاعد  أدى 

إيران إلى غضب واسع في  والمحتجين في 

حيث  للحكومة،  المؤيدة  الشريحة  صفوف 

دعا نشطاء تلك الفئة على مواقع التواصل 

مثيري  على  بقسوة  لـ"الرد  االجتماعي، 

بـ"إعدام  الحكومة  مطالبين  الشغب"، 

األمن  رجال  الذين قتلوا  القتلة والمجرمين 

وقوات التعبئة"، في األحداث التي شهدتها مدينة كرج الواقعة غرب العاصمة طهران يوم األربعاء الماضي.

بعد أحداث كرج.. 
إيرانيون يدعون لـ"التعامل بحزم" مع المحتجين إضغط لقراءة المزيد
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