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-"تركيز على إيران".. ما تأثير عودة نتنياهو إلى السلطة في إسرائيل؟

-حصاد إيران االقتصادي لعام 2022

-شاركت في بطولة عالمية من دون حجاب.. العبة شطرنج تثير الجدل في إيران

لالشتراك في النشرة التواصل عبر البريد االلكتروني  
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التحليل 

تقاطعت  وبها،  إيران  في  مليئا  عاما  كان 

سنة  منه  جعلت  وتداعيات  أحداث  فيه 

ستمتد سنوات. يشبه إلى حد كبير محطة 

حيث  طهران،  جنوبي  الكبرى  القطارات 

رحالت  لكن  أخرى.  وتبدأ  رحالت  تنتهي 

مفتوحة  وكأنها  تبدو  القادمة  ايران 

بعد،  سككها  تمد  لم  بعضها  الوجهات، 

في  كما  بجنون  وأحيانا  يجري  القطار  لكن 

حالة الحرب الروسية في أوكرانيا والتي وجدت إيران نفسها في قلبها مرتين.

إعادة  على  بالقدرة  الكبير  التفاؤل  رغم 

 ،2022 عام  بداية  النووي  االتفاق  إحياء 

السنة،  هذه  من  األخيرة  األشهر  أن  إال 

الشاملة  العمل  خطة  دخول  شهدت 

وسط  غيبوبة،  شبه  في  المشتركة 

واإليرانية  الغربية  االهتمامات  انحراف 

عن مسار المفاوضات، مع ظهور ملفات 

أكثر إلحاًحا على الساحات الداخلية والخارجية. من هنا، يقّدم "جاده إيران" لمحة عامة عن بعض األحداث 

التي رافقت الخطة عام 2022.

عام الدفاتر المعلقة

تقارير خاصة

بعد تعّثر مساره عام 2022.. 
هل يخرج االتفاق النووي من الغيبوبة؟

إضغط لقراءة المزيد

إضغط لقراءة المزيد

-"تركيز على إيران".. ما تأثير عودة نتنياهو إلى السلطة في إسرائيل؟
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القرن  من  األول  العام  انتهاء  قرب  مع 

الخامس عشر القمري في إيران (بدأ في 

الشهر  وينتهي في   2022 آذار/ مارس 

االقتصاد  بدا   (2023 عام  من  عينه 

اإليراني كمزيج من القوة والضعف، مع 

الجزئي  االنتعاش  ورغم  أكبر.  معاناة 

وباء  على  السيطرة  بعد  لالقتصاد 

المحادثات  أرخت بظاللها، من فشل  العواصف  أّن  إال  الواجهة،  إلى  الخدمات  كورونا وعودة قطاع 

النووية إلى ارتفاع األسعار الكبير، فاالضطرابات األخيرة التي تسببت بقطع اإلنترنت وتعطل التجارة 

االلكترونية، وبالتالي تضرر آالف الشركات.

إضغط لقراءة المزيدحصاد إيران االقتصادي لعام 2022

إضغط لقراءة المزيد

يطوي عام 2022 صفحته األخيرة في إيران، 

وسياسية  اقتصادية  أعباء  معه  حامًال 

السنة  هذه  تكن  ولم  كثيرة.  ومعيشية 

كان  كما  طهران  على  وسالًما"  "برًدا 

ولم  النووي،  االتفاق  ُيحيى  فلم  ُمتوقًعا، 

ُترفع العقوبات الغربية.

المتظاهرون في إيران

البطاقة

العدد 20
السبت31 كانون (1)/ديسمبر 2022

https://aljadahnameh.substack.com/p/2022
https://aljadahnameh.substack.com/p/0ed


مقاالت فارسية مترجمة

أجرت صحيفة "هم ميهن" اإلصالحية حواًرا 

زيد  أحمد  الدولية  الشؤون  في  الخبير  مع 

للحكومة  المحتملة  المقاربات  عن  أبادي 

الوزراء  رئيس  بقيادة  الجديدة  اإلسرائيلية 

تشكيل  وتأثير  نتنياهو،  بنيامين  األسبق 

التطّورات  على  الحكومة  هذه  مثل 

الداخلية اإلسرائيلية والقضايا اإلقليمية، ال 

سّيما التعامل مع إيران. 

"تركيز على إيران".. 
ما تأثير عودة نتنياهو إلى السلطة في إسرائيل؟ إضغط لقراءة المزيد

أخرى  دراسات  مراكز  مع  بالتعاون 

اإليرانية  الجمعية  أجرت  تخصصية، 

لدراسات غرب آسيا لقاًء افتراضًيا تناول 

زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى 

اتفاقيات  من  تبعها  وما  الرياض، 

السبل  وإلى  البلدين،  بين  إستراتيجية 

التي مّكنت السعوديين من التوجه نحو 

الشرق بسالسة على الرغم من ارتباطهم الوثيق بالواليات المتحدة، الخصم االقتصادي واإلستراتيجي 

للصين.

بعد الزيارة الصينية إلى الخليج.. 
إضغط لقراءة المزيدهل باتت بكين تفّضل الرياض على طهران؟

العدد 20
السبت31 كانون (1)/ديسمبر 2022

https://aljadahnameh.substack.com/p/c55
https://aljadahnameh.substack.com/p/052


إليزابيث  األميركية  الكاتبة  ذًكرت 

موقع  على  لها  مقال  في  هاجدورن، 

األميركيين  المسؤولين  بأّن  "مونيتور"، 

وصول  عن   2022 عام  بداية  في  تحدثوا 

مرحلتها  إلى  إيران  مع  النووية  المحادثات 

اتفاًقا  بأّن  تفاؤلهم  عن  معربين  النهائية، 

واعتبرت  اليد.  متناول  في  بات  نووًيا 

الكاتبة أنه بعد مرور عام على ذلك، "يبدو أًن نفس االتفاق الذي حصل في المباحثات األخيرة، بات محكوًما 

عليه بالفشل".

احتجاجات إيران واالتفاق النووي.. 
هل يلجأ الغرب للعقوبات الدولية ضد طهران؟ إضغط لقراءة المزيد

مقاالت أجنبية مترجمة

اإليرانية  الشؤون  في  المتخصص  اعتبر 

معهد  موقع  في  له  بمقال  زيّمت،  راز 

اإلستراتيجي  القومي  األمن  دراسات 

اإلسرائيلي، والتابع لجامعة تل أبيب، أّن 

تدخل  التي   - إيران  في  االحتجاجات 

اآلن  حتى  تنجح  لم   - الرابع  شهرها 

الستقرار  وفوري  كبير  تهديد  بتشكيل 

النظام، أو في خلق بديل للنظام السياسي الحالي.

قراءة إسرائيلية لالحتجاجات.. 
إضغط لقراءة المزيدهل تنجح التحركات الداخلية بإحداث ثورة في إيران؟
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كتب ومذكرات

يسّلط كتاب "شاه إيران وكرد العراق وشيعة 

سياسية  عالقة  على  الضوء  لبنان" 

واستراتيجية عريقة جمعت طهران منذ عقود 

النسيج  من  أساسّيتين  شريحتين  مع  طويلة 

الوطني العراقي من جهة، واللبناني من جهة 

موصوفة  إيرانية  استراتيجية  رّسخ  مما  ثانية، 

المعالم تجاه كيانات غير حكومية في الشرق 

األوسط، على حد تعبير الكاتب آرش رئيسي نجاد. استراتيجية كان في صلبها على أيام الشاه بناء عالقة تعاون وثيقة مع 

إسرائيل تقوم على مصالح الضرورة بين الطرفين.

شاه إيران وكرد العراق وشيعة لبنان ..
إضغط لقراءة المزيد تهديدات قّربت طهران من تل أبيب

من  وعود  مع  إيران،  في   2022 عام  انطلق 

حينها  كان  الذي  رئيسي،  إبراهيم  الرئيس 

قد وصل حديًثا إلى قصر باستور، بالسيطرة 

الوعود،  هذه  الدوالر.  صرف  سعر  على 

حكومة  لسياسات  انتقادات  مع  ترافقت 

سلفه حسن روحاني المالية، ونائبه إسحق 

ورغم  األيام،  مرور  مع  لكن  جهانغيري. 

تمّكن  عدم  إلى  تشير  بقيت  المؤشرات  أن  إال  فيينا،  من  اآلتية  األخبار  مع  تماشًيا  اإليرانية  العملة  قيمة  تأرجح 

الحكومة من السيطرة على سوق العمالت األجنبية. وتفاقمت األزمة تزامًنا مع االحتجاجات التي عاشتها البالد، 

ليهبط سعر الريال اإليراني إلى مستويات قياسية، تراجعت معه قدرة المواطنين المعيشية.

هبط إلى مستويات قياسية..
إضغط لقراءة المزيد هكذا تأرجح الريال اإليراني خالل عام 2022

إنفوغرافيك
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التواصل  مواقع  خادم"  "سارا  وسم  تصدر 

العبة  اسم  وهو  إيران،  في  االجتماعي 

عدة  ألقابًا  حققت  محترفة  إيرانية  شطرنج 

لبالدها في سن مبكرة، وأصبحت أول العبة 

"األستاذ  لقب  على  تحصل  إيرانية  شطرنج 

الكبير" في هذه اللعبة.

شاركت في بطولة عالمية من دون حجاب.. 
العبة شطرنج تثير الجدل في إيران إضغط لقراءة المزيد

ترند إيران

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