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-كيف حافظت بكين وطهران على انسجام العالقات المتبادلة؟

-توأمة المدن بين الصين وإيران

-باألرقام.. مقدار التبادل التجاري بين طهران وبكين منذ 2013

مقاالت فارسية مترجمة

زيارة  "فرهيختغان"  صحيفة  تناولت 

األسبوع  رئيسي  إبراهيم  اإليراني  الرئيس 

الماضي إلى الصين، وبعد عرض التصريحات 

الصيني  ونظيره  رئيسي  بين  المتبادلة 

جعلت  التي  المميزات  الصحيفة  سردت 

قوتها  على  تحافظ  البلدين  بين  العالقة 

على الرغم من كل الغضوط التي شهدتها 

السنوات الماضية. كما شرحت الصحيفة األصولية المكانة التي تحظى بها بكين في سياسة طهران الخارجية.

كيف حافظت بكين وطهران على انسجام العالقات المتبادلة؟ إضغط لقراءة المزيد

النخب  رضائي  مسعود  الباحث  دعا 

النخب  تفكير  كيفية  لدراسة  اإليرانية 

مع  التعامل  يتم  حتى  الصينية، 

استراتيجيات بكين بشكل صحيح. وفي 

الشرق  مركز  موقع  على  له  مقال 

والدراسات  العلمية  لألبحاث  األوسط 

أن  يجب  ال  إيران  أّن  رأى  االستراتيجية، 

مبدأ  على  تقوم  الصينية  السياسة  ألّن  المتحدة،  الواليات  مع  مواجهتها  في  الصين  على  تعتمد 

الشراكة، وليس التحالف.

حدود التحالف الدفاعي في وثيقة التعاون االستراتيجي
 اإليرانية – الصينية

إضغط لقراءة المزيد
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الدولية  العالقات  في  المتخصص  أكد 

ولي غل محمدي أن النظرة المستقبلية 

تزال  ال  اإليرانية  الصينية-  للشراكة 

سياق  في  ذاكًرا  بالشكوك،  محاطة 

حديثه عن زيارة الرئيس إبراهيم رئيسي 

لبكين األسبوع الماضي أن هذه األخيرة 

وأكبر  إيران  لنفط  مشتر  أكبر  ظلت 

شريك لها على الرغم من كل المحاوالت األميركية لضرب االقتصاد اإليراني.

"ال سلم وال حرب"..
 سيناريو الصين المفضل للعالقة بين واشنطن وطهران

إضغط لقراءة المزيد

والعلوم  الحقوق  كلية  عميد  بحث 

"طهران"  جامعة  في  السياسية 

إبراهيم متقي سلوك الصين االقتصادي 

والسياسي تجاه إيران، مشيًرا في مقاله 

أن بكين  إلى  بصحيفة "دنياي اقتصاد" 

لديها مصلحة في الحفاظ على عالقات 

متوازنة مع طهران.

إضغط لقراءة المزيدبكين وطهران.. نحو تعاون ال يضر بسياسة التعدد الصينية 

مقاالت أجنية مترجمة
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األصوليون ونظام الحكم.. 
هل تشهد إيران موجة احتجاجات جديدة؟

البطاقة

بين  اّتفاق  عبر  المدن  توأمة  تحدث 

كافة  في  للتعاون  يهدف  مدينتين 

بالتجمعات  المتعّلقة  المجاالت 

المعلومات  وتبادل  المدنية،  السكنية 

المدن  وتتمتع  والحلول.  والخبرات 

وتعدد  العريق  بتاريخها  اإليرانية 

المدن  أبرز  من  جعلتها  التي  ثقافاتها 

في  لها  مشابهة  مدٍن  مع  التوأمة  اتفاقيات  لتوقيع  المدن  هذه  بلديات  دفع  مما  وعالمًيا،  إقليمًيا 

العالم، في حين حظيت المدن الصينية بأهمية خاصة في التوأمة مع المدن اإليرانية، لتصل االتفاقيات 

الثنائية من هذا النوع إلى عشر.

إضغط لقراءة المزيدتوأمة المدن بين الصين وإيران

كتب ومذكرات

تيموثي  السياسية  العلوم  في  األستاذ  اعتبر 

شاو أّن العقوبات االقتصادية باتت إحدى أهم 

المتحدة  للواليات  الخارجية  السياسة  أدوات 

روسيا،  إيران،  مثل  المنافسة،  الدول  تجاه 

التي  العقوبات  أن  إلى  الفًتا  وفنزويال،  الصين 

فرضت خالل السنوات الثالث األولى من إدارة 

الرئيس األميركي السابق دونالد ترامب كانت 

إيران  في  والتحّول  الصمود  السياسي..  العقوبات  "اقتصاد  عنوان:  تحت  كتابه  وفي  السابقة.  السنوات  جميع  من  أكثر 

وروسيا"، رأى شاو أّن إدارة الرئيس األميركي جو بايدن غير مستعدة في أي وقت قريب للعمل بعكس المسار الذي عمل 

عليه ترامب.

اقتصاد العقوبات السياسي..
إضغط لقراءة المزيد الصمود والتحّول في إيران وروسيا
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ما هي دالالت هجوم المسّيرات األخير ضد إيران؟

إنفوغرافيك

على  تفرض  التي  العقوبات  من  الرغم  على 

مع  تجارية  عالقات  على  تحافظ  أنها  إال  إيران، 

عامي  بين  التبادل  أرقام  ترواحت  حيث  الصين، 

2013 و 2022 بين 14.8 و 21.8 مليار دوالر.

إضغط لقراءة المزيدباألرقام.. مقدار التبادل التجاري بين طهران وبكين منذ 2013

من  لعدد  اإليرانية  السلطات  إغالق  تسبب 

المتاجر والمحال التجارية والخدماتية التي 

الجدل  بعودة  حجاب  بال  موظفوها  ظهر 

حول الحجاب اإلجباري إلى مواقع التواصل 

أّن  النشطاء  بعض  اعتبر  حيث  االجتماعي، 

هذه االجراءات ستعيد إشعال المظاهرات 

ا من الغضب  في الشارع. وتخلق جوًّ

إجراءات قضائية لفرض الحجاب االجباري والنشطاء 
يحذرون من عودة االحتجاجات إضغط لقراءة المزيد

ترند إيران
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