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التحليل 

محطة  عند  األنفاق  قطار  يتوقف   

لكن  الروسية،  اللغة  أفهم  ال  كييفسكايا. 

الوقوف  إعالن  في  جدا  بارزة  كييف  كلمة 

القطار   من  أخرج  أن  قبل  المحطة.  عند 

بالكامل وجدت نفسي أمام معرض لوحات 

أقواس  تحت  واضحة،  بدّقة  مرسومة 

السوفياتية.  الحقبة  من  بإتقان  مصممة 

أسود  ثقب  في  أيضا  نفسي  وجدت  فجأة، 

ينقلني من حاضر الرئيس الروسي فالديمير بوتين وحرب بالده في أوكرانيا، وبين أمس نيكيتا خروشوف الذي 

أمر ببناء محطة كييفسكايا، وهو الزعيم السوفياتي الذي أهدى إلى الشعب األوكراني شبه جزيرة القرم في 

العام 1954 وهو ذات عام بناء المحطة.

بدأت إيران بتطوير العالقات مع الصين، 

األعلى  القائد  زار  حيث   ،1989 عام  منذ 

رئيًسا  كان  حينما  خامنئي،  علي 

الزيارة،  تلك  ومنذ  بكين.  للجمهورية، 

الحكومات  جميع  خطط  إحدى  كانت 

الصين،  العالقات االقتصادية مع  تنظيم 

حتى  مستمرة  تزال  ال  سياسة  وهي 

اليوم. واليوم، ُينظر إلى زيارة نائب رئيس مجلس الدولة الصيني هو تشون هوا إليران، بعد فترة وجيزة 

من زيارة الرئيس شي جين بينغ إلى المملكة العربية السعودية، على أنها استرضاء من بكين لطهران.

إيران روسيا والصين: محور؟

تقارير خاصة

عزف صيني إليران ودول المنطقة..
 بيان في الرياض وزلزال في طهران

إضغط لقراءة المزيد

إضغط لقراءة المزيد
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إضغط لقراءة المزيد

يظهر اسمه في معظم الملفات الخارجية 

آسيا،  غرب  بمنطقة  والمتعلقة  إليران 

وغالًبا ما يتواجد في االجتماعات المتعلقة 

كبير  إنه  والصين؛  والسعودية،  بسوريا، 

للشؤون  اإليراني  الخارجية  وزير  مساعدي 

السياسية الخاصة علي أصغر خاجي.

ملفات عديدة شارك بها من الصين وصوًال إلى السعودية.. 
من هو علي أصغر خاجي؟

البطاقة

مقاالت فارسية مترجمة

أعّد موقع "ايران دبلوماسي"، التابع لوزارة 

التنافس  عن  تقريًرا  اإليرانية،  الخارجية 

والنفوذ  اإلستراتيجية  الممرات  على  الحاد 

اإلقليمي بين الحلفين الصيني - الروسي - 

 - والتركي  جهة،  من  األرميني   - اإليراني 

أخرى.  جهة  من  اإلسرائيلي   - األذربيجاني 

الدولي  "أوروتان"  منتدى  التقرير  وتناول 

األرمينية  سيونيك  منطقة  في  غوريس  مدينة  في  انعقد  الذي  واالتصاالت  الممرات  موضوع  في  المتخصص 

بتاريخ في 9 كانون األول/ ديسمبر 2022، وشارك فيه خبراء من روسيا وإيران والهند.

لمواجهة تركيا وأذربيجان وإسرائيل..
إضغط لقراءة المزيد تحالف بين إيران وروسيا وأرمينيا؟
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الحضرية  والتنمية  الطرق  وزير  اعتبر 

أّن  آخوندي  عباس  السابق  اإليراني 

طهران،  في  المسؤولين  بعض  هناك 

الصين  إخالل  رؤية  في  يرغبوا  "لم 

صحيفة  في  له  مقال  وفي  لعهودها". 

أنه  آخوندي  أكد  اإلصالحية،  "اعتماد" 

"ال زال يؤمن بالتعاون مع الصين، ولكن 

من منطلق اليقظة والمصالح الوطنية".

"االعتماد على الصين وهم"..
إضغط لقراءة المزيد هل فشل االتفاق اإلستراتيجي بين طهران وبكين؟

تحدث المستشار السابق لوزير الخارجية 

اإليراني سّيد علي موجاني، في مقال له 

بصحيفة "اعتماد" اإلصالحية، عن أهمية 

منطقة آسيا الوسطى والقوقاز بالنسبة 

أن  المنطقة  لهذه  يمكن  "حيث  إليران، 

المستقبل  رسم  في  رئيسيا  العًبا  تكون 

اإليراني". واعتبر موجاني أنه على الرغم 

من الفرص الضائعة والُبنى التحتية غير المنظمة من ناحيًتْي تبادل الطاقة والبضائع - والذي كان مجرد 

والتبادالت  اإلنسان  عامًلْي  على  بناًء  المحيطة  البيئة  مع  التفاعل  إليران  يمكن   - العقوبات  من  جزء 

الفكرية، إذ ال يزال أمامها فرصة للمشاركة في تكوين النظام اإلقليمي.

عالقات إيران مع دول منطقة القوقاز.. 
تحويل التهديد إلى فرصة إضغط لقراءة المزيد
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نشرت صحيفة "آرمان ملى" اإلصالحية 

الدولية  الشؤون  في  للمحلل  مقاًال 

على  خالله  أكد  أوغلي،  قربان  جاويد 

ضعف األدوات اإليرانية فى التعامل مع 

الصين أو الرد عليها، مشيًرا إلى أن قدرة 

موقعها  تحسين  على  السعودية 

وعالقاتها بالمحورين الغربي والشرقي 

يعني نجاح واضح لسياساتها الخارجية.

بعد قمة السعودية.. 
إضغط لقراءة المزيدهل تمتلك إيران أدوات للضغط على الصين؟

آسيا  ووسط  إيران  شؤون  في  الخبير  اعتبر 

بصحيفة  له  مقال  في  بانديتا،  أن  كاي 

لبدء  تخطط  الصين  أّن  تايمز"،  "يوراسيان 

المرحلة الثانية من فرض نفوذها في آسيا، 

تشابهار  بميناء  كبيًرا  اهتماًما  أبدت  حيث 

تعتري  كانت  التي  للصعوبة  نظًرا  اإليراني 

في  والهند  إيران  بين  التعاون  محاوالت 

هذا المجال، مضيًفا أًن الصين تريد تخفيض اعتماد منطقة الخليج وغرب آسيا بأكملها على الكتلة األميركية 

واألوروبية.

"موّجهة ضد الواليات المتحدة".. 
ما تبعات الزيارة الصينية على عالقات إيران والسعودية؟ إضغط لقراءة المزيد

مقاالت أجنبية مترجمة
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الخارجية  إيران  الخبير في سياسة  اعتبر 

في  ديوساالر،  الرسول  عبد  والدفاعية 

للبحوث  "ترندز  موقع  في  له  مقال 

إثارة  األكثر  التطّور  أّن  واالستشارات"، 

للجدل الذي سّلط الضوء على العالقات 

بين موسكو وطهران هو القرار اإليراني 

واصًفا  للّروس،  أمنية  مساعدة  بتقديم 

الجمهورية اإلسالمية تحت  الذي يضع  الُمكلف  بالقرار  الروسي  الجيش  إلى  إرسال طائرات مسّيرة 

رقابة دولية متجددة من دون تحقيق أي مكاسب فورية بالمقابل، مما بات يثير التساؤل برأيه، عما 

تغّير في العالقات الروسية – اإليرانية منذ اندالع الحرب في أوكرانيا.

إضغط لقراءة المزيدبعد حرب أوكرانيا.. هكذا تطّورت عالقات إيران وروسيا

أحدثت أوضاع إيران االقتصادىة تراجًعا في 

القدرة الشرائية للمواطن، حيث باتت مائدة 

المعيشي  الغالء  بسبب  مهددة  الطعام 

السياق،  هذا  في  البالد.  تعيشه  الذي 

تقريًرا  اإلصالحية  "اعتماد"  صحيفة  نشرت 

شهر،  خالل  الطعام  وجبات  تكلفة  يظهر 

لتقارنها بعد ذلك برواتب الموظفين.

كم تبلغ قيمة التكاليف الغذائية للمواطن اإليراني؟ إضغط لقراءة المزيد

إنفوغرافيك
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مواقع  تغريدات  "زاهدان"  وسم  تصدر 

التواصل االجتماعي في إيران، حيث شهدت 

سيستان  محافظة  مركز  وهي  المدينة، 

بعد  مظاهرات  إيران،  جنوبي  وبلوشسان 

األول/  كانون   16 في  الجمعة  صالة 

مناهضة  شعارات  حملت  ديسمبر، 

بالعدالة  ومطالبة  اإليرانية  للحكومة 

والحرية.

مطالبين بـ"الحرية والعدالة"..
إضغط لقراءة المزيد مغّردون إيرانيون يتفاعلون مع تظاهرات زاهدان

ترند إيران

كتب ومذكرات

إيران  عالقات  الثالثي..  "المحور  كتاب  يسّلط 

مع روسيا والصين" الضوء على تقّدم العالقات 

بين هذه الدول الثالثة، خاصة استفادة كل من 

السياسية  العزلة  من  وموسكو  بكين 

القطاعات  الختراق  لطهران  واالقتصادية 

الجمهورية  استفادة  مقابل  هناك،  الرئيسية 

ضد  حصٍن  إلنشاء  المعاكسة  اإلسالمية 

الجهود الغربية لتشديد الخناق حولها.

إضغط لقراءة المزيد"المحور الثالثي".. عالقات إيران مع روسيا والصين
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