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-منها إجراءات عسكرية وأمنية.. كيف سترّد إيران على العقوبات األوروبية؟

-مفاتيح طهران لإلفالت من العقوبات األميركية

-"فّن العقوبات".. هكذا واجهت واشنطن برنامج طهران النووي
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التحليل 

يتكرر المشهد في موسكو. محال مقفلة 

قبل  بالزبائبن  تعج  كانت  بعدما  نهارا  ليال 

اندالع الحرب في أوكرانيا. الحديث هنا عن 

الكبرى،  الغربية  التجارية  العالمات  فروع 

التي تحاول المتاجر الكبرى الروسية تقديم 

لتغطية  مسعًى  في  لمنتجاتها  بدائل 

عشرات  مغادرة  خلفته  الذي  الفراغ 

األصناف العالمية بسبب العقوبات الغربية. المصارف وشركات الحواالت والبطاقات االئتمانية باتت تنشط في 

دائرة مغلقة، أو ما يمكن وصفه بالشبكة المصرفية الداخلية، في مشهد مشابه حد التطابق مع ما كان يحدث 

في إيران خالل السنوات الماضية. إنها حرب العقوبات التي تهدف بالدرجة األولى لزرع األلم بأساليب مختلفة 

على مستويات متعددة كي يبدأ الصراخ من الداخل.

وسبل  العدو،  يد  في  "العقوبات 

عليه  يجب  يدنا.  في  عليها  االلتفاف 

علينا  ويتوّجب  سريًعا،  رفعها 

خطاب  من  عبارات  إنها  إفشالها". 

علي  هللا  آية  اإليراني  األعلى  القائد 

النهج  أساس  وضعت  والتي  خامنئي، 

األميركية  العقوبات  لمواجهة  اإليراني 

واإلفالت منها. 

إيران والعقوبات… الحرب المستمرة

تقارير خاصة

مفاتيح طهران لإلفالت من العقوبات األميركية

إضغط لقراءة المزيد

إضغط لقراءة المزيد

-منها إجراءات عسكرية وأمنية.. كيف سترّد إيران على العقوبات األوروبية؟

-مفاتيح طهران لإلفالت من العقوبات األميركية
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إضغط لقراءة المزيد

أّن  اإليرانية  السلطات  تعتبر  ما  عادة 

لمشاكل  الرئيسي  السبب  هي  العقوبات 

الذي خّلفته  الضرر  البالد. ال شك من حجم 

دور  إغفال  دون  لكن  اإلجراءات،  هذه 

قبل  من  المتخذة  االقتصادية  القرارات 

المسؤولين في الجمهورية اإلسالمية. فال 

المنخفض  إيران  إنتاج  كل  ُيعزى  أن  يمكن 

مقارنة بقدراتها، والتضخم المرتفع والتقّلبات الكبيرة في النمو بالبالد إلى العقوبات؛ ألن هذه القضايا لها 

جذور داخلية بسبب فترات طويلة من التالعب باألسعار، الفساد، المحسوبيات، والنظام المصرفي الضعيف.

اجتماعية واقتصادية ومعيشية..
 العقوبات الغربية وتأثيرها على الشعب اإليراني

مقاالت فارسية مترجمة

تطرق الصحافي سّيد مهدي طالبي، في 

"فرهيختغان"،  صحيفة  في  له  مقال 

إيران،  ضد  األوروبية  اإلجراءات  إلى 

قرار  بمشروع  يتعّلق  ما  في  وخصوًصا 

إرهابية.  منّظمة  الثوري  الحرس  اعتبار 

وقّدم الكاتب تفسيًرا عن خلفيات القرار 

للرد  عدة  إجراءات  اقترح  كما  األوروبي، 

عليه.

منها إجراءات عسكرية وأمنية.. 
إضغط لقراءة المزيدكيف سترّد إيران على العقوبات األوروبية؟
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البطاقة

اللهي،  فتح  الرحمن  عبد  اإلعالمي  تطّرق 

في مقال له عبر موقع "إيران دبلوماسي"، 

إدراج  األوروبية  الدول  نية  قضية  إلى 

قائمتها  على  اإليراني  الثوري  الحرس 

للمنظمات اإلرهابية من الناحية القانونية، 

التي  الخيارات  بشأن  عدة  آراًء  ونقل 

تمتلكها إيران للرد، على الرغم من أّن كثيًرا 

أي  من  طائل  ال  أّنه  اعتبروا  الخبراء  من 

تسّرع  أن  يمكن  أنها  كما  مضادة،  إجراءات 

في عملية تصنيف الحرس إرهابًيا.

قضية تصنيف الحرس الثوري إرهابًيا في أوروبا.. 
ما هي السيناريوهات اإليرانية الُمحتملة؟ إضغط لقراءة المزيد

خالل  قوية  أداة  إلى  العقوبات  تحّولت 

األهداف  لتحقيق  الماضي  القرن 

البلدان.  لبعض  الخارجية  السياسية 

وُتعتبر الواليات المتحدة رائدة في هذا 

 %70 معّدله  ما  فرضت  حيث  المجال، 

المفروضة  العقوبات  مجمل  من  تقريًبا 

موسكو  معهد  وفق  العالم،  حول 

العقوبات"،  فرض  "فن  في  األميركية  "األيقونة"  هذه  مقابل  وفي  الدولية.  للعالقات  الحكومي 

تظهر إيران التي ُيمكن اعتبارها أيًضا "رمًزا" للدول الخاضعة لهذه اإلجراءات. فتتمتع طهران، بتجربة 

كبيرة بالقدرة على مواجهة العقوبات، علًما أنها ثاني أكثر دولة تخضع لها بعد كوريا الشمالية.

عمرها أكبر من الجمهورية اإلسالمية.. 
إضغط لقراءة المزيدالعقوبات الغربية ومحاوالت "ترويض" إيران
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كتب ومذكرات

في  المتخصص  األميركي  المؤّلف  الحظ 

التي  االقتصادية  النووية والعقوبات  األسلحة 

في  نيفيو،  ريتشارد  السياق  هذا  في  ُتفرض 

كتاب له بعنوان "فن العقوبات"، أّن السلوك 

كان  النووي،  وبرنامجها  إيران  تجاه  األميركي 

خالل  المتحدة  الواليات  تعّلمته  ما  يحكمه 

تجربتها مع العراق، بعد أن اجتاحت هذا البلد 

عام 2003.

"فّن العقوبات".. 
إضغط لقراءة المزيدهكذا واجهت واشنطن برنامج طهران النووي

األميركية،  المتحدة  الواليات  أخذت 

المراقب  موقع  الغربية،  الدول  ومعها 

إيران  في  اإلسالمية  الثورة  انتصار  عند 

أشهر،  إال  هي  ما  لكن   .1979 عام 

وتحديًدا في تشرين الثاني/ نوفمبر من 

ذلك العام، حتى بدأت مالمح المواجهة 

بعد  تتكشف،  وواشنطن  طهران  بين 

بدأت  التاريخ،  ذلك  ومنذ  اإليرانية.  العاصمة  في  األميركية  السفارة  مبنى  الطلبة  من  مجموعة  اقتحام 

العقوبات  أبرز  هي  فما  كثيرة.  لعوامل  وفًقا  حّدتها  تتراوح  كانت  لكنها  إيران،  على  توضع  العقوبات 

األميركية التي ُوضعت على إيران؟

منذ حادثة الرهائن عام 1979 حتى اليوم.. 
ما هي أبرز العقوبات األميركية على إيران؟ إضغط لقراءة المزيد

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

تصدر وسم "آذربايجان" (الكتابة الفارسية 

مواقع  مستخدمي  تغريدات  ألذربيجان) 

التواصل االجتماعي في إيران. وكانت وزارة 

27 كانون  الجمعة  أعلنت  باكو قد  خارجية 

في  سفارتها  تعّرض  عن  يناير  الثاني/ 

رئيس  بحياة  أودى  مسّلح،  لهجوم  طهران 

جهاز أمن السفارة، إضافة إلصابة شخصين 

خالل الهجوم

الهجوم على سفارة أذربيجان في إيران.. 
ردود فعل على مواقع التواصل االجتماعي إضغط لقراءة المزيد

ترند إيران
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