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التحليل 

يبدو العالم صغيًرا، عندما ُيرى وفق ضرورة 

أزماته  في  أساسي  كالعب  إيران  وجود 

المترامية. الجغرافيا السياسية في عالم ما 

بعد الحرب الباردة، على األقل، تحكم بذلك 

بخيوط  أهله  مصالح  تتشابك  عالٍم  في 

جًدا  كبيًرا  العالم  يبدو  وبالعكس،  متينة. 

التاريخية  بالعين  ُيرى  عندما  إيران،  على 

التي تعطي لطهران ما كان لها في ذروة قوة بالد فارس. إّنها الهواجس التاريخية ونشوة الذاكرة الوطنية 

التي تصارع الواقعية، فتغلب حيًنا وُتغلُب أحياًنا.

لت مقّرات السفارات  لعقود مضت، تحوَّ

لتسوية  مكان  إلى  إيران  في  األجنبية 

اقتحام  فمنذ  السياسية.  الحسابات 

يد  على   1979 عام  األميركية  السفارة 

عدد من الطّالب، الذين اعتبروا ما حصل 

استرداد  أجل  من  منهم  ذاتية  مبادرة 

إلى  وصوًال  بهلوي،  رضا  محمد  الشاه 

البريطانية  السفارتين  بأحداث  بـ"دوافع شخصية"، مروًرا  أذربيجان من قبل مسّلٍح  الهجوم على سفارة 

والسعودية، تأثرت العالقات الخارجية للجمهورية اإلسالمية، ما دفعها أكثر فأكثر نحو العزلة الدولية.

إيران واللعب خارج الحدود.. المسألة وجودية

تقارير خاصة

استهداف سفارة باكو في طهران.. 
مسار جديد في العالقات بين إيران وأذربيجان

إضغط لقراءة المزيد
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إضغط لقراءة المزيد

تاريخًيا  امتداًدا  الوسطى  آسيا  ُتعتبر 

من  جزًءا  كانت  إذ  إليران،  وحضارًيا 

اإلمبراطورية الفارسية لعقود طويلة، مما 

أهمية  الفارسّيتين  والحضارة  للغة  أعطى 

المنطقة  هذه  موقع  ولعب  فيها.  خاصة 

آسيا  بين  الوصل  حلقة  دور  اإلستراتيجي 

تنافس  في  ُبعًدا  أعطاها  مما  وأوروبا، 

الدول للتدخل فيها وتعميق نفوذها، ال سّيما إيران التي تراها حديقتها الخلفية.

إيران وأذربيجان.. الطريق نحو الحرب

مقاالت فارسية مترجمة

رحمن  الدولية  الشؤون  محلل  رّجح 

صحيفة  مع  مقابلة  في  بور،  قهرمان 

إسرائيل  أن تكون  اإلصالحية،  "اعتماد" 

خلف الهجوم األخير الذي تعّرض له أحد 

اإليرانية.  الدفاع  لوزارة  التابعة  المراكز 

ينّفذ  أن  بور  قهرمان  واستبعد 

األعمال  من  النوع  هذا  اإلسرائيليون 

بطلب من دولة أخرى أو نيابًة عنها، مشدًدا على أن ذلك أتى بقرار ُصنع في تل أبيب.

إضغط لقراءة المزيدإيران وإسرائيل.. المواجهة العلنية
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البطاقة

أحمد  األوراسية  الشؤون  في  الخبير  اعتبر 

دراسات  لمركز  له  مقال  في  كاظمي، 

إنشاء  على  وأنقرة  باكو  إصرار  أن  القوقاز، 

عدم  إلى  فقط  يؤدي  لن  الناتو"،  "ممر 

خالفات  خلق  إلى  بل  الملف،  هذا  تحقيق 

مستقبل  سيجعل  ما  وقومية،  إقليمية 

ويزيد  غموًضا،  أكثر  كاراباخ  ناغورنو  إقليم 

ُحكم  في  الداخلية  الخالفات  حدة  من 

علييف،  إلهام  األذربيجاني  الرئيس 

وسيجعل من االستياء والخلل العرقي في 

باكو أكثر نشاًطا.

"ممر الناتو" في أذربيجان.. ما هو الهدف من إقامته؟ إضغط لقراءة المزيد

إيراني  وفد  زار   ،2018 عام  بداية  في 

برئاسة  أفغانستان،  وسط  باميان  إقليم 

سفير  بـ"نائب  آنذاك  نفسه  عّرف  من 

إال  هي  ما  اإلسالمية".  الجمهورية 

هذا  أن  األفغان  عرف  حتى  سنتين، 

بل  إيرانًيا،  دبلوماسًيا  يكن  لم  الشخص 

كان مسؤوًال في الحرس الثوري آنذاك، 

وبات في كانون الثاني/ يناير 2020، قائًدا لفيلق القدس. إنه إسماعيل قاآني الذي تربطه عالقة مع 

أفغانستان تعود لثمانينيات القرن الماضي.

إضغط لقراءة المزيدإسماعيل قاآني.. عّراب طهران في كابل وإسالم آباد
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اإليرانية  الشؤون  في  المتخصص  تحدث 

والمستشار لدى مجموعة األزمات علي واعظ، 

في مقال له لمجلة "فورين أفيرز" األميركية، 

عن قلق من عدم تحّول التاريخ في إيران، لجهة 

بقاء النظام في طهران مسيطًرا على الحكم، 

شملت  التي  األخيرة  االحتجاجات  أّن  معتبًرا 

انتشاًرا  األكثر  التحدي  شّكلت  مدينة   160

واستدامًة للجمهورية اإلسالمية منذ عقود.

إضغط لقراءة المزيداألفول الطويل للجمهورية اإلسالمية 

تزايد  عن  "المونيتور"  موقع  تحدث 

دولية عدة بشأن  بين جهات  المناورات 

إيران  بين  خاصة  أرمنينيا،  في  يحصل  ما 

الصراع  تجدد  أّن  رأى  حيث  وأذربيجان، 

تخرج  قد  وباكو  يريفان  بين  العسكري 

منه طهران كخاسر أكبر.

اشتباك إيراني – أذربيجاني في أرمينيا إضغط لقراءة المزيد

مقاالت أجنية مترجمة
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الخارجية  إيران  سياسة  في  الخبير  اعتبر 

والدفاعية عبد الرسول ديوساالر، في مقال 

هجوم  أن  األوسط"،  "الشرق  لمعهد  له 

أحد  استهدف  الذي  األخير  المسّيرات 

اإليرانية  الدفاع  لوزارة  التابعة  المراكز 

يصعب  إستراتيجية  سياسية  رسالة  يحمل 

عدم اعتبارها مرتبطة بالتوترات المتصاعدة 

والدعم  النووي  طهران  برنامج  بشأن 

المقّدم لروسيا في حربها على أوكرانيا.

ما هي دالالت هجوم المسّيرات األخير ضد إيران؟ إضغط لقراءة المزيد

كتب ومذكرات

ورضا  محتشمي  أنوشيروان  الكتابان  َخُلص 

مولوي، في كتابهما الُمعنون "إيران والنظام 

اإلسالم  تعاليم  يمّيز  ما  أّن  إلى  الدولي"، 

في  الحاكمين  الدين  لعلماء  النبوية  والسّنة 

من  أكثر  الحقائق  إلى  "االستناد  هو  إيران 

أّن  مضيفين  الخالصة"،  والشعارات  المشاعر 

والدة  على  مضت  التي  عاًما   30 فترة 

الجمهورية اإلسالمية ال ُتعتبر فترة زمنية طويل حتى تتشكل البنى التحتية النظرية واأليديولوجية لهذه الجمهورية.

كتاب "إيران والنظام الدولي".. 
هل تريد طهران تحويل العالم إلى مجتمع إسالمي؟

إضغط لقراءة المزيد
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تغريدات  ميثمي"  "فرهاد  وسم  تصدر 

مستخدمي مواقع التواصل االجتماعي في 

إيران، وهو طبيب وناشط مدني تم اعتقاله 

في 31 تموز/ يوليو 2018، بسبب مخالفته 

وكالمه  اإللزامي"  "الحجاب  لقضية 

المناهض ضد شرطة أخالقية بشكل علني. 

فبراير  شباط/   2 الخميس  يوم  وانتشرت 

لمدة  الطعام  عن  إضرابه  بعد  لميثمي  صور 

10 أيام، بدا فيها نحيًفا جًدا.

ُمضرب عن الطعام.. صور سجين إيراني تثير الجدل
إضغط لقراءة المزيد على مواقع التواصل االجتماعي

ترند إيران

إنفوغرافيك

تنظيم  العراق،  مع  الحرب  عقب  إيران  أعادت 

أطلقت   ،1989 عام  وفي  المسلحة.  قواتها 

الثوري،  للحرس  التابع  القدس  فيلق  طهران 

خارج  اإلسالمية  الجمهورية  مهام  وأوكلته 

الحدود. ومنذ ذلك الحين، بدأ دوره العسكري 

يتوسع أكثر فأكثر، ليصل إلى دول خارج حدود 

الشرق األوسط.

إضغط لقراءة المزيدإيران ونشاطها خارج حدود الشرق األوسط
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