
نشرة أسبوعية تصدر عن

إقرأ في
 هذا العدد

- "األزمة تشتد عمًقا".. ماذا تحمل االحتجاجات من تغييرات في داخل إيران؟

- صراع أذربيجان وأرمينيا.. محاوالت لتغيير الحدود جنوبي القوقاز؟

- "جيش العدل" وإيران.. ماذا يريد التنظيم من الجمهورية اإلسالمية؟

لالشتراك في النشرة التواصل عبر البريد االلكتروني  
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التحليل 

  أيام قليلة تفصل االحتجاجات في إيران عن 

التي  أميني  مهسا  وفاة  الثاني.  شهرها 

أشعلت التظاهرات في 16 أيلول/ سبتمبر 

مؤسسة  أولويات  هندسة  أعادت   2022

تحّول  تدريجي.  بشكل  اإليرانية  الحكم 

االقتصادية  األزمات  استيعاب  من  التركيز 

التعامل  المتراكمة على مدى سنوات إلى 

مع الحالة المستجدة في الشارع.

الذهبي  أكتوبر  األول/  تشرين  انتهى 

أخبار عن  الخريف وال  وبتنا في منتصف 

األمطار في طهران.  مطلع شهر تشرين 

معاناة  عن  اإلعالن  تم  نوفمبر  الثان/ 

العاصمة من نقص في المياه. كان نشر 

لو  الخبر صادًما، ولن يكون مفاجًئا  هذا 

تم نشره عشية موسم الصيف.

أزمة إيران: القلق بوجوه عديدة

تقارير خاصة

التحدي المائي.. 
هل تصبح إيران دولة جافة في السنوات المقبلة؟ 

إضغط لقراءة المزيد

إضغط لقراءة المزيد

https://jadehiran.com/archives/69050
https://aljadahnameh.substack.com/p/dcc


رأى الخبير في الشؤون اإلقليمية حميد 

خوش إيند أّن الصراع في إقليم ناغورنو 

السياسات  لتقّدم  غطاء  هو  كاراباخ 

لبعض  األمد  طويلة  اإلستراتيجية 

إلى  يؤدي  قد  مما  اإلقليمية،  األطراف 

مقال  وفي  خطيرة.  إستراتيجية  عواقب 

اإلستراتيجي  المجلس  موقع  في  له 

للعالقات الخارجية اإليرانية، أكد خوش إيند أّن إصرار أذربيجان على فتح "ممر زنغزور" 

إيران  حدود  إلى  وبالتالي  القوقاز،  منطقة  إلى  األطلسي  شمال  حلف  لنقل  خطوة  هو 

الشمالية.

مقاالت فارسية مترجمة

صراع أذربيجان وأ  فرمينيا.. محاوالت لتغيير الحدود جنوبي القوقاز؟إضغط لقراءة المزيد

نشرت صحيفة "هم ميهن" اإلصالحية، 

إيران  في  السجناء  عائالت  مع  مقابالت 

التي شهدتها  بعد االحتجاجات األخيرة 

"هذه  أن  الصحيفة  ولفتت  البالد. 

موجة  إلى  أدت  األخيرة  االحتجاجات 

دفع  مما  المئات،  طالت  اعتقاالت 

سجون  لزيارة  العائالت  بعشرات 

العاصمة طهران لتفّقد أحوال أبنائها وتقديم الكفاالت الالزمة لإلفراج عنهم.

معتقلو االحتجاجات في إيران..
إضغط لقراءة المزيدالعائالت تنتظر وال خوف من حصول تعذيب

https://aljadahnameh.substack.com/p/803
https://aljadahnameh.substack.com/p/b09


الدولية  العالقات  في  الخبير  اعتبر 

البروفسور أنوش احتشامي، في مقابلة 

"إيران  أن  دورهام،  جامعة  موقع  مع 

االحتجاجات  في  نوعًيا  تغييًرا  تشهد 

الحجم  خالل  من  عليه  االستدالل  يمكن 

والتنّوع الجغرافي الذي شمل أكثر من 

80 مدينة حتى اآلن، كما تجاوز المراكز 

الحضرية ووصل إلى المناطق الريفية التي ُتعتبر تقليدًيا القاعدة الطبيعية للنظام 

الحاكم".

"األزمة تشتد عمًقا".. 
ماذا تحمل االحتجاجات من تغييرات في داخل إيران؟

إضغط لقراءة المزيد

إضغط لقراءة المزيد

مع  حواًرا  "ميدستون"  مركز  موقع  أجرى 

العدل"  "جيش  تنظيم  باسم  المتحدث 

وذلك  بلوش،  حسين  المعارض  اإليراني 

بين  صداًما  األخيرة  الفترة  شهدت  أن  بعد 

إثر  على  اإليرانية  والسلطات  التنظيم 

منذ  إيران  في  تعصف  التي  االحتجاجات 

أسابيع.

"جيش العدل" وإيران.. 
ماذا يريد التنظيم من الجمهورية اإلسالمية؟

مقاالت أجنبية مترجمة

https://aljadahnameh.substack.com/p/ae8
https://aljadahnameh.substack.com/p/cb3


كتب ومذكرات

وكبيرة،  كثيرة  أشياء  بشأن  فر  قرباني  كذب 

بوسعه  بأّن  يعلمون  كانوا  اإلسرائيليين  لكّن 

كبار  إيرانيين  مسؤولين  إلى  الوصول  حقيقًة 

إلى األسلحة األميركية،  الحاجة  هم في أمّس 

ذلك أّن المعّدات العسكرية اإليرانية كلها من 

صنع الواليات المتحدة.

منوشهر قرباني فر..
إضغط لقراءة المزيدالوسيط الناجح غير الموثوق! (3)

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

ترند إيران

تصدر وسم "سعودى إنترناشيونال" 

تغريدات مستخدمي مواقع التواصل 

االجتماعي في إيران، حيث عبر النشطاء عن 

"استيائهم" من سلوك ونهج قناة "إيران 

انترناشونال" الناطقة بالفارسية والتي 

تبث من لندن.

اتهموها بـ"تلفيق األخبار"..
إضغط لقراءة المزيد إيرانيون ينتقدون عمل قناة إيران انترناشونال

https://aljadahnameh.substack.com/p/da1
https://aljadahnameh.substack.com/p/3-d3a

