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التحليل 

نداء استغاثة تطلقه طائرة إسرائيلية لبرج 

طهران.  في  آباد  مهر  مطار  في  المراقبة 

بسبب  اضطراريا  هبوطا  المطلوب  كان 

عطل تقني. الطائرة كانت عائدة من شرقي 

شخصية  متنها  وعلى  أبيب  تل  إلى  آسيا 

المطار  في  أن  األهم  استثنائية.  إسرائيلية 

من كان في انتظارها.

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.

إيران وإسرائيل: عندما أطاح الخميني بآمال بيريز 

تقارير خاصة

سنوات من التحكيم الدولي بعد الثورة.. 
ما مصير خط أنابيب النفط اإليراني اإلسرائيلي؟

إضغط لقراءة المزيد
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إيران  بين  األمنية  التوترات  تتصاعد 

األولى  ترفع  ذلك  إثر  وعلى  وخصومها، 

أعلى  إلى  الدفاعية  جهوزيتها  من 

المدني  دفاعها  لتعزيز  المستويات 

الهجمات  كثافة  ظل  في  وااللكتروني، 

وكذلك  لها،  تتعرض  التي  السايبرية 

تصريحاتها  اإلسرائيلية  الحكومة  تكرار 

عن بحثها إمكانية مهاجمة المنشآت النووية اإليرانية إذا لزم األمر.

الدفاع المدني اإليراني.. لمواجهة التهديدات الموازية إضغط لقراءة المزيد

بوست"  "جيروزاليم  صحيفة  كشفت 

لـ"آّنا  تقرير  في  اإلسرائيلية، 

الدفاع  "مديرية  أن  أهرونهايم"، 

اإلسرائيلي  الجيش  في  اإللكتروني 

هجوًما   20 من  يقرب  ما  أحبطت 

إلكترونًيا خالل العام الماضي"، مشيرة 

على  السيبرانية  الهجمات  ارتفاع  إلى 

شبكة الجيش خالل السنوات الماضية.

مصدرها األساسي إيران.. 
إضغط لقراءة المزيدارتفاع كبير في عدد الهجمات السيبرانية ضد إسرائيل
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إضغط لقراءة المزيد

ُتشّكل األديان جزًءا من فسيفساء المجتمع 

التي  الشيعية  الغالبية  ورغم  اإليراني. 

أن  إال  اإلسالمية،  الجمهورية  في  تعيش 

في  تتواجد  أخرى  أقلّيات  تحتضن  البالد 

الديانات  هذه  من  واحدة  مختلفة.  مناطق 

اليهود  عدد  ُيقّدر  حيث  اليهودية،  هي 

اإليرانيين بـ10 آالف نسمة.

يهود إيران

البطاقة

مقاالت فارسية مترجمة

الكتاب  جعفريان،  رسول  الكاتب  انتقد 

1401" بعنوان  طهران  في  الصادر 

2023 ميالدي) سنة   –  2022) شمسي 

سقوط إسرائيل: بحث في نبوءة قرآنية 

اإلسراء  لسورتي  رياضي  بإعجاز 

والكهف"، الذي أّلفه عبد هللا حسيني، 

حيث اعتبر أن هذه الطريقة في التعامل 

َبع قديًما،  ُتتَّ مع القرآن وعلومه قد تشّكل عملية حرف للعقول، مشّبها األمر باألساليب التي كانت 

كالسحر والشعوذة.

هل تتحقق النبوءة: كتاب ايراني يتنبأ 
إضغط لقراءة المزيدبسقوط إسرائيل قبل نهاية العام
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تطورت تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات 

بعض  ساعد  ما  الحداثة،  بعد  ما  فترة  في 

المجال  في  قدراتها  إنماء  على  الدول 

لجأت  الحالي،  الزمن  وفي  السيبراني. 

األميركية  المتحدة  والواليات  إسرائيل 

كثيًرا لهذا النوع من الوسائل، للتغّلب على 

بالوجه  حديًثا  ُيعرف  ما  في  خصومهما، 

الجمهورية اإلسالمية دائًما عرضة لهجمات  إيران، كانت  الثورة اإلسالمية في  الناعمة. فبعد  الجديد للحرب 

الحرب الناعمة األميركية – اإلسرائيلية، لكنها حاولت من خالل إمكاناتها في هذا المجال التغّلب على هذه 

الوسائل، وإضعاف أدوات الضغط.

الصواريخ والمسّيرات والقرصنة.. 
مثلث ذهبي في قوة الردع اإليرانية إضغط لقراءة المزيد

مقاالت أجنبية مترجمة

الشؤون  في  المتخصص  الكاتب  اعتبر 

مقال  في  نجاد،  هللا  فتح  علي  اإليرانية 

أن  كاونسل"،  "أتالنتيك  موقع  في  له 

إيرانية  شخصيات  من  ائتالف  تكوين 

مهمة  خطوة  هو  إيران  خارج  معارضة 

صوًتا  اإليراني  الشتات  لمنح  األمام  إلى 

موّحًدا يمكن أن يدفع المجتمع الدولي 

ر صافي ثروته بما  لزيادة الضغط على الجمهورية اإلسالمية وعزلها، مشيًرا إلى أّن هذا الشتات ُيقدَّ

يقرب من 2.5 تريليون دوالر، مما يضعه في مرتبة عالية قريبة من الناتج المحّلي اإلجمالي لدول كبرى 

ككندا وفرنسا.

هل ُيشّكل إيرانيو الخارج تكتًال لتوحيد صوت المعارضة 
إضغط لقراءة المزيدبوجه النظام؟
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ناقش موقع "جيوبوليتيكال مونيتور"، 

إيران  بين  السيبرانية  المواجهة 

وباء  ذروة  في  بأنه  مذّكًرا  وإسرائيل، 

بقليل،  عامين  من  أكثر  قبل  كورونا، 

ضرب قراصنة إيرانيين العديد من مرافق 

المياه اإلسرائيلية، في هجوم إلكتروني 

غير مسبوق على البنية التحتية المدنية 

إلسرائيل.

بسبب التهديدات اإليرانية.. 
إسرائيل تعزز دفاعها السيبراني إضغط لقراءة المزيد

من  جزًءا  السيبرانية  المعارك  تشّكل 

في  وإسرائيل  إيران  بين  المواجهة 

السنوات الماضية. وإللحاق الكم األكبر من 

إيران  من  كل  صّبت  العدو،  عند  الضرر 

عبر  المجال،  هذا  في  جهودها  وإسرائيل 

أهداف  لها  متخصصة،  مجموعات  تشكيل 

محددة.

ما هي القدرات السيبرانية لكل من إيران وإسرائيل؟ إضغط لقراءة المزيد

إنفوغرافيك
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تغريدات  ابراهيمي"  "نواب  وسم  تصدر 

مواقع التواصل االجتماعي في إيران، وهو 

يملك  إيران،  في  جًدا  مشهور  طاٍه  اسم 

على  وحسابات  إنترنت  وموقع  مطعًما 

يتابعها  االجتماعي  التواصل  مواقع 

الماليين داخل إيران وخارجها.

اعتقال طاٍه شهير يثير جدًال في إيران والعالم إضغط لقراءة المزيد

ترند إيران

كتب ومذكرات

كتابه  في  سيجيف  صمويل  الكاتب  سّلط 

الدور  على  الضوء  اإليراني"  "المثّلث 

اإلسرائيلي في صفقة إيران كونترا بين طهران 

وواشنطن، والتي أدت إلى قبول البيت األبيض 

وتحويل  أميركية  ألسلحة  اإليرانيين  بشراء 

الكونترا  لعصابات  الشراء  هذا  جّراء  األموال 

في نيكارغاوا.

المثلث اإليراني.. 
إضغط لقراءة المزيدما لم ُيحَك عن الدور اإلسرائيلي في صفقة إيران كونترا
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