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التحليل 

 قريبا من الكرملين، يستقر مبنى متوسط 

انتباه  يلفت  بالكاد  اللون  أبيض  الحجم 

المارة، لكنه يختزل خمسة قرون من تاريخ 

عالقة شائكة بين روسيا وبريطانيا وإيران. 

المجمع  أو  دفور،  انكليسكي  ستاري 

لشركة  مقرا  كان  القديم،  اإلنكليزي 

موسكو التي تأسس عام 1555 وأنيط بها 

التي  التجارية بين بريطانيا وموسكو، ومنها انطلق مبعوثون نحو اإلمبراطورية الصفوية  أبواب العالقة  فتح 

إيران إال في عهد الشاه  اليوم بجورجيا. لم تستقر العالقة مع  كانت تمتد حدودها إلى غرجستان أو ما يعرف 

عباس األول الذي فتح عاصمته الجديدة أصفهان أمام األخوين روبرت وانتوني شيرلي اللذان أصبحا الحقا عرابيه 

لتطوير الجيش وتجهيزه للقتال في الحروب العثمانية الصفوية.

توّقع المسؤولون في إيران شتاًء قاسًيا 

الحرب  بعد  أوروبا  في  غاز  وأزمة 

برودة  لكّن  أوكرانيا؛  في  الروسية 

تسّبب  حيث  بالدهم،  في  حّلت  الشتاء 

األخيرة  األيام  في  الغاز  إمدادات  نقص 

والبنوك  الحكومية  المراكز  بتعّطل 

في  الصناعية  والمراكز  والجامعات 

معظم المحافظات، على رأسها العاصمة طهران.

إيران وبريطانيا.. الدبلوماسية المفروضة

تقارير خاصة

أزمة غاز في المحافظات.. الشتاء القاسي يضرب إيران

إضغط لقراءة المزيد

إضغط لقراءة المزيد
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إضغط لقراءة المزيد

إيران  بين  العالقات  تاريخ  اختزال  ُيصعب 

أو  كيان  أو  شخص  أو  بحدث  وبريطانيا 

حديقة  ُتظهر  المثال،  سبيل  فعلى  تاريخ. 

االرتباط.  هذا  تناقض  ِقَدِم  تجليات  قلهك 

المملكة  سفارة  يضم  الذي  المجمع  فهذا 

المتحدة في طهران، تزعم لندن أن الملك 

إياه،  أهداها  قد  شاه  الدين  ناصر  القاجاري 

قبل أن تبدأ الجمهورية اإلسالمية بالمطالبة به في السنوات الماضية. بعيًدا عن شوارع طهران وشخصيات 

.BBC البلدين، ُيمكن مشاهدة صورة الصلة بين اإلنجليز واإليرانيين، بوجه آخر: الشبكة البريطانية لإلرسال

بي بي سي الفارسية.. 
انعكاس تاريخي لعالقة إيران وبريطانيا

البطاقة

مقاالت فارسية مترجمة

دعا الخبير في العالقات الدولية جقارد 

موقع  على  له  مقال  في  منصوريان، 

اإليرانيين  الساسة  دبلوماسي"،  "إيران 

في  وصرامة  جدية  أكثر  إجراءات  التخاذ 

من  اآلتية  التهديدات  مواجهة 

على  خطًرا  فيها  رأى  والتي  أذربيجان، 

األمن القومي ووحدة األراضي اإليرانية، 

منّبًها من أّن إغالق جزء من طريق الترانزيت بين الشمال والجنوب، والذي يشكل طريق نقل البضائع 

للشاحنات اإليرانية إلى يريفان للوصول إلى جورجيا والبحر األسود وروسيا، يظهر مثاًال عن الضغط 

على االقتصاد اإليراني.

إضغط لقراءة المزيدتهديدات تزداد حدة كل يوم
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الضوء  اإلصالحية  "اعتماد"  صحيفة  ألقت 

للحرس  تابعتين  مجّلتين  في  تقارير  على 

"تبايًنا  اعتبرتاه  ما  انتقدتا  اإليراني  الثوري 

المسؤولين  بمواقف  وتناقًضا" 

والسياسيين بشأن بعض القضايا الوطنية، 

المجّلتين  هاتين  مطالبة  على  مركزة 

المصلحة  وتعريف  والمواقف،  بـ"توحيد 

الشخصية  المصالح  خارج  الوطنية 

والحزبية".

"تباين في المواقف"..
إضغط لقراءة المزيد مجلتان للحرس الثوري تنتقدان تصريحات بعض المسؤولين

مقاالت أجنبية مترجمة

السياسة  في  المتخصص  الكاتب  اعتبر 

الخليج  ومنطقة  إليران  الخارجية 

كورنيليوس أديبهر، في مقال له نشره 

موقع معهد "كارنيغي"، أّن الوقت قد 

في  مسارها  من  أوروبا  لتغّير  حان 

التعامل مع إيران، متوًقًعا أن يكون عام 

2023 أكثر أهمية من العام الذي سبقه 

لناحية الوضع في الداخل اإليراني.

إضغط لقراءة المزيدأوروبا واإلستراتيجيات الجديدة تجاه إيران 
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بشؤون  المتخصص  الصحافي  نقل 

في  جيوفي،  إيليس  األوسط  الشرق 

مقال له على موقع "ميدل إيست آي"، 

إيران  أّن  اإليرانية  "تسنيم"  وكالة  عن 

روسية  مقاتلة  طائرات  استالم  تتوقع 

متطّورة من طراز سوخوي 35 في وقت 

مبكر من فصل الربيع المقبل.

ماذا يعني شراء إيران لطائرات سوخوي 
الروسية بالنسبة للمنطقة؟ إضغط لقراءة المزيد

ال يمكن تقييم مجريات الحرب في أوكرانيا 

من خالل التطورات الميدانية، كًرا وفًرا، بل 

إستراتيجي،  بمنظار  إليها  النظر  عبر 

وهما  الحقيقيين،  أطرافها  إلى  وخصوًصا 

هنا الواليات المتحدة وروسيا.

عندما تقع أميركا في "فخ توسيديدس" إضغط لقراءة المزيد

مقاالت
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كتب ومذكرات

جاك  األسبق  البريطاني  الخارجية  وزير  سّلط 

سترو، في كتاب له بعنوان "صنيعة اإلنجليز.. 

على  الضوء  ببريطانيا؟"،  إيران  تثق  ال  لماذا 

ارتياب  وأسباب  ولندن،  طهران  بين  العالقة 

في  سترو  وانطلق  بلده.  من  دائًما  اإليرانيين 

بعد  إيران  إلى  له  رحلة  رواية  خالل  من  كتابه 

عام  البريطاني  العموم  مجلس  من  تقاعده 

2015، بعد تأخير في منحه التأشيرة، حيث الحظ على سبيل المثال مدى تعّلق الشعب اإليراني بالهواتف المحمولة الحديثة، 

الفًتا إلى أّن جهاز IPhone 6 وصل إلى طهران قبل أن يصل إلى لندن بستة أشهر.

كتاب "صنيعة اإلنجليز" لجاك سترو.. 
إضغط لقراءة المزيدكيف ينظر البريطانيون إليران؟

تنها  ــدان  ــ و"زاه ــدان"  ــ "زاه وسما  تصدر 

ــدة)  وحــي لــيــســت  ــدان  ــ زاهـ (أي  نــيــســت" 

في  االجتماعي  التواصل  مواقع  تغريدات 

أهالي  األشخاص من  آالف  إيران، حيث خرج 

المدينة في محافظة سيستان وبلوشستان 

كانون   02 الجمعة  إيـــران،  ــرق  ش جــنــوب 

في  الجمعة  صــالة  عقب  يناير  الــثــانــي/ 

اإليرانية،  للحكومة  مناهضة  مظاهرات 

"المرأة-الحياة-الحرية"  شعارات  حملت 

وشعارات أخرى مناهضة للحكومة والقائد 

األعلى علي خامنئي.

مظاهرات مدينة زاهدان تعود إلى الواجهة من جديد إضغط لقراءة المزيد

ترند إيران
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