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التحليل 

على  مّر  قد  كان  ميالدية،   1858 ربيع  في 

عاٌم  البريطانية   - اإليرانية  الحرب  انتهاء 

الدين  ناصر  الشاه  خسر  والكمال.  بالتمام 

من  المزيد  الحرب  تلك  خالل  القجاري 

الخارطة  من  خرجت  التي  الجغرافيا 

في  اليوم  الواقعة  هرات،  اإليرانية. 

أرًضا  الحرب  عشية  حتى  كانت  أفغانستان، 

الشاب  الشاه  كان  تعد.  لم  لكنها  إيرانية، 

يبحث عن أي انجاز يغّطي به على تقهقر كان قد بدأ يتحّول سمة لعصره.

األوضاع  على  يوم   100 نحو  مّر 

والتي  إيران،  في  لإلنترنت  الفوضوية 

االقتصاديين،  والناشطين  للخبراء  وفًقا 

البالد.  اقتصاد  على  كبير  بشكل  أثرت 

الشركات  من  العديد  وانخرطت 

الصغيرة في إيران في التسويق والبيع 

وكانت  عدة،  سنوات  منذ  اإلنترنت  عبر 

المتضررين من انقطاع  التي باتت أكثر  التواصل االجتماعي توفر مساحة للعديد من الشركات  منصات 

الشبكة العنكبوتية وحجب مواقع التواصل.

إيران.. االنترنت سالح الجميع ضد الجميع

تقارير خاصة

واقع االقتصاد اإليراني في ظل فوضى اإلنترنت

إضغط لقراءة المزيد

إضغط لقراءة المزيد

-مع اقتراب تاريخ اغتياله.. إيرانيون يستذكرون الجنرال قاسم سليماني
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مواجهة  اإليراني  الشعب  يحاول 

الغربية من جهة  العقوبات االقتصادية 

قبل  من  المفروضة  التقنية  والقيود 

عبر  وذلك  ثانية،  جهة  من  السلطات 

إنشاء شركات تبقيه على تواصل تجاري 

منصات  له  وتوفر  الخارجي  العالم  مع 

فعالية تجارًيا للتسويق المحلي.

الشركات الناشئة اإليرانية.. فرصة لعدم الخروج من العالم إضغط لقراءة المزيد

تعّرضت المواقع الحكومية اإليرانية في 

سيبرانية  لهجمات  الماضية  األشهر 

الشكل  في  ومختلفة  جديدة 

يكن  لم  المرة  وهذه  والمضمون، 

مصدرها إسرائيل أو حتى دول أخرى، بل 

أّن هدفهم  يعتبرون  إيرانيون  "هاكرز" 

ويناهضون  المتظاهرين  حماية 

الحكومة.

معركة ال تنتهي..
إضغط لقراءة المزيد ما هي المجموعات المتخصصة في قرصنة المواقع اإليرانية؟

إضغط لقراءة المزيد

وطأة  تحت  سنوات  منذ  إيران  تعيش 

في  الشركات  منع  ما  غربية،  عقوبات 

األسواق  دخول  من  القطاعات  مختلف 

الجمهورية  دفع  الواقع،  هذا  اإليرانية. 

القائد  أسماه  ما  اعتماد  إلى  اإلسالمية 

المقاوم"،  "االقتصاد  خامنئي  علي  األعلى 

اإلنتاج  على  االعتماد  على  يقوم  والذي 

الذاتي. 

اتهامات بدور روسي فيها.. 
ما هي شركة "ديجي كاال" التكنولوجية في إيران؟ 

البطاقة
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مقاالت فارسية مترجمة

أّن  اإلصالحية  "اعتماد"  صحيفة  اعتبرت 

االحتجاجات  بين  وطيدة  عالقة  هناك 

في  المتدّنية  السياسية  المشاركة  ونسبة 

أّن  لها  تقرير  في  الحظت  حيث  البالد، 

االحتجاجات  أكبر  شهدت  التي  المناطق 

كانت نسبة المشاركة السياسية فيها أقل 

من المدن التي لم تشهد أي تحركات.

مشاركة سياسية أقل.. احتجاجات شعبية أكثر إضغط لقراءة المزيد

األصولية  "خراسان"  صحيفة  نشرت 

األعمال  ومستقبل  حاضر  عن  تقريًرا 

اإلنترنت  على  تعتمد  التي  التجارية 

وشبكات التواصل االجتماعي في إيران، 

التي  والفلترة  الحجب  إجراءات  وتأثير 

من  العديد  على  الحكومة  أجرتها 

وأهمها  االلكترونية،  المنصات 

إنستغرام وواتساب.

في ظل منصات عالمية محجوبة.. 
إضغط لقراءة المزيدما هو مستقبل التجارة اإللكترونية في إيران؟
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له  بيان خاجه بور، في مقال  الدكتور  اعتبر 

موجة  أّن  "المونيتور"،  موقع  في 

رافقها  وما  إيران  في  األخيرة  االحتجاجات 

اإلنترنت،  على  وقيود  حكومي  ضغط  من 

أّثرا سلًبا على مشهد الشركات الناشئة في 

من  العديد  إغالق  إلى  سيؤدي  مما  البالد، 

المؤسسات ذات األفكار المبتكرة.

في ظل االحتجاجات.. 
نظام الشركات الناشئة في إيران يخضع لالختبار إضغط لقراءة المزيد

الرسمية  اإليرانية  األنباء  وكالة  ناقشت 

فرضتها  التي  القيود  موضوع  "إرنا" 

وما  اإلنترنت،  على  اإليرانية  الحكومة 

نتج عن ذلك من خسائر على المستويين 

من  لعدد  المدى  والمتوسط  القصير 

اإلنترنت  على  تعتمد  التي  الشركات 

لتسويق مبيعاتها.

بسبب القيود على اإلنترنت عقب االحتجاجات..
إضغط لقراءة المزيد خسائر مالية تواجه الشركات اإليرانية 

مقاالت أجنبية مترجمة
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له  بيان خاجه بور، في مقال  الدكتور  اعتبر 

موجة  أّن  "المونيتور"،  موقع  في 

رافقها  وما  إيران  في  األخيرة  االحتجاجات 

اإلنترنت،  على  وقيود  حكومي  ضغط  من 

أّثرا سلًبا على مشهد الشركات الناشئة في 

من  العديد  إغالق  إلى  سيؤدي  مما  البالد، 

المؤسسات ذات األفكار المبتكرة.

أّن  له،  تقرير  في  "وايرد"،  موقع  اعتبر 

للدراسة بشأن  إيران قّدمت حالة مثيرة 

تأثير عملية قطع اإلنترنت داخل أراضيها 

بدء  منذ  أنه  إلى  مشيًرا  االقتصاد،  على 

سبتمبر  أيلول/  في  االحتجاجات 

طهران  العاصمة  تشهد  الماضي، 

على  القدرة  إلبطاء  مستمرة  حمالت 

.Instagram الوصول إلى الشبكة، خاصة إلى موقع

إضغط لقراءة المزيدما تأثير انقطاع اإلنترنت على االقتصاد اإليراني؟

يشهد قطاع التجارة اإللكترونية نمًوا على 

كورونا  جائحة  بعد  خصوًصا  العالم،  صعيد 

وفي  رافقتها.  التي  التجول  منع  وسياسة 

إيران، شهد هذا القطاع تطوًرا إضافًيا، رغم 

الرقابة  بسبب  يواجهها  التي  الصعوبات 

تبلغ  فكم  البالد.  في  اإلنترنت  على 

الحصة  في  اإللكترونية  التجارة  مساهمة 

التطبيقات  هي  وما  العالم؟  حول  السوقية 

للعقوبات  نظًرا  إيران  في  الموجودة  البديلة 

المفروضة على الجمهورية اإلسالمية؟

الحصة السوقية للبيع بالتجزئة عبر اإلنترنت حول العالم إضغط لقراءة المزيد

إنفوغرافيك
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الفداء)  روح  (أي  فدا"  "جان  ترند  تصدر 

التواصل  مواقع  مستخدمي  تغريدات 

ألف   55 من  بأكثر  إيران،  في  االجتماعي 

اقتراب  مع  الوسم  هذا  ويأتي  تغريدة. 

السابق  القدس  فيلق  قائد  اغتيال  ذكرى 

سليماني،  قاسم  الجنرال  الثوري  بالحرس 

بطائرة  أميركية  ضربة  استهدفته  والذي 

بدون طيار قرب مطار بغداد الدولي في 3

كانون الثاني/ يناير 2020.

مع اقتراب تاريخ اغتياله.. 
إيرانيون يستذكرون الجنرال قاسم سليماني إضغط لقراءة المزيد

ترند إيران

كتب ومذكرات

أخافان في كتابه بعنوان  الكاتب نيكي  الحظ 

"إيران اإللكترونية" تحّوًال كبيًرا مع السنوات 

هوية  بشأن  الجديدة  األلفية  من  األولى 

اإليرانيين المسيطرين على اإلنترنت. فبعد أن 

للمغتربين  المجال  هذا  في  السيطرة  كانت 

الشبكة  إلى  للوصول  األكبر  قدرتهم  بسبب 

هذا  اإليرانية  السلطات  دخلت  العنكبوتية، 

من  معّينة  أنواع  إنتاج  في  والمشاركة  جهة،  من  وحجبها  اإللكترونية  المواقع  تصفية  بأسلوبين:  معه  وتعاملت  العالم 

المحتوى من جهة أخرى.

إيران اإللكترونية.. 
إضغط لقراءة المزيدهكذا تطّورت الجمهورية اإلسالمية في قطاع اإلنترنت
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