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اإليرانية  اإلسالمية  الثورة  دخلت 
تحتفظ  زالت  ما  لكنها  الـ44،  عامها 
الكبيرة.  الشعبية  وقاعدتها  بقّوتها 
ورغم فقدانها العديد من الشخصيات 
الثورية، إال أّن محكمة الثورة مسكت 
أمن البالد بقبضتها. ومنذ عام 1979، 
شهدت الجمهورية اإلسالمية إقصاء 
ومحاولة  اإلسالمي  النظام  على  "التواطؤ"  بتهمة  المعروفة  الشخصيات  من  العديد  وإعدام 

االنقالب على الثورة.

تقارير خاصة

هؤالء هم من غادروا قطار الثورة في إيران إضغط لقراءة المزيد

-"إستراتيجية جديدة".. كيف يمكن ألميركا تغيير نهجها في التعامل مع إيران؟

-إيران و44 عاًما على الثورة.. األحالم الكبرى

-مير حسين موسوي.. من رئاسة الوزراء إلى اإلقامة الجبرية

مقاالت فارسية مترجمة

في  "فرهيختكان"  صحيفة  تطّرقت 

إيران  شراء  اتفاقية  إلى  لها،  تقرير 

حيث  الروسية،   35  - سوخوي  مقاتالت 

بأعدادها  المتعلقة  التكّهنات  ناقشت 

االتفاقية،  تتضمنها  التي  وطرازاتها 

فضًال عن القاعدة الجوية اإليرانية تحت 

مؤخًرا،  عنها  الكشف  تم  التي  األرض 

حيث وصفتها بـ"الكابوس بالنسبة إلسرائيل".

"كابوس إسرائيل".. 
ماذا ستضيف طائرات السوخوي للقدرات العسكرية اإليرانية؟

إضغط لقراءة المزيد

العدد 26
السبت11 شباط / فبراير 2023

https://jadehiran.com/archives/70861
https://jadehiran.com/archives/70855


البطاقة

في  اإلصالحية،  "شرق"  صحيفة  تناولت 

الحالية  إيران  أزمات  لها،  مطّول  تقرير 

مقدمة  وثقافًيا،  وأمنًيا  وسياسًيا  اجتماعًيا 

ورأت  لها.  مبسًطا  وتفكيًكا  تحليًال 

مع  اليوم  تتشابك  "السياسة  أن  الصحيفة 

والقوى  والمعرفة  التكنولوجيا 

لتحديات  الحقيقية  والحلول  المتخصصة، 

إيران الفائقة تعتمد على المعرفة، سواء العلمية والهندسية أو المعرفة السياسية أو العلوم اإلنسانية".

إيران وأزماتها.. هل يمكن إيجاد حل لها؟ إضغط لقراءة المزيد

السابق  اإليراني  الوزراء  رئيس  اسم  برز 

تحت  يقيم  الذي  اإلصالحي  والزعيم 

اإلقامة الجبرية مير حسين موسوي في 

بصياغة  مطالبته  بعد  الماضية،  األيام 

وقع  على  للبالد،  جديد  دستور 

الجمهورية  تعيشها  التي  االحتجاجات 

اإلسالمية منذ أيلول/ سبتمبر الماضي، 

عقب وفاة الشابة مهسا أميني.

إضغط لقراءة المزيدمير حسين موسوي.. من رئاسة الوزراء إلى اإلقامة الجبرية
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أوسطية  الشرق  الدراسات  أستاذ  اعتبر 

والشؤون الدولية في كلية الدراسات الدولية 

األميركية  هوبكنز  جونز  بجامعة  المتقدمة 

"فورين  مجلة  في  له  مقال  في  نصر،  ولي 

أفيرز"، أّن االحتجاجات األخيرة التي عّمت إيران 

الحاكم  للنظام  أهمية  األكثر  التهديد  شّكلت 

في البالد منذ عام 1979، مما أثار النقاش عن 

إمكانية سقوطه.

األصوليون ونظام الحكم.. 
هل تشهد إيران موجة احتجاجات جديدة؟

إضغط لقراءة المزيد

قالت الكتابة المخصصة بشؤون الشرق 

األوسط باربارا سالفين، في مقال نشره 

تزال  ال  إيران  إّن  "ستيمسون"،  موقع 

البلدان  في  قوي  بنفوذ  تحتفظ 

االحتجاجات  رغم  وذلك  لها،  المجاورة 

إثر وفاة فتاة مهسا  التي هّزتها بعنف 

إيران  أّن  إلى  سالفين  وأشارت  أميني. 

طّورت برنامجها النووي إلى درجة تمّكنها من إنتاج وقود كافي لقنابل نووية عدة في غضون أسابيع.

"إستراتيجية جديدة".. 
كيف يمكن ألميركا تغيير نهجها في التعامل مع إيران؟

إضغط لقراءة المزيد

مقاالت أجنية مترجمة
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كتب ومذكرات

َخُلَص أستاذ الدراسات اإليرانية سعيد الصباغ، 

وأحالم  الشيعي..  "الناتو  المعنون  كتابه  في 

اإليرانيين  الفقهاء  أّن  إلى  الكبرى"،  إيران 

بدور  القيام  باتجاه  الديني  دورهم  تخطوا 

في  القيادة  ازدواجية  من  نوًعا  خلق  سياسي 

من  برأيه  اإليرانية  الثورة  جعلت  كما  البالد، 

القراءة الشيعية لإلسالم وتفسيره الراديكالي 

مكّوًنا جوهرًيا لهياكل الدولة ومؤسساتها.

إضغط لقراءة المزيدإيران و44 عاًما على الثورة.. األحالم الكبرى

ألن)  (سآتي  "ميايمجون"  وسم  تصدر 

التواصل  مواقع  مستخدمي  تغريدات 

يوم  يصادف  حيث  إيران،  في  االجتماعي 

السبت 11 شباط/ فبراير من كل عام ذكرى 

انتصار الثورة اإلسالمية بقيادة آية هللا روح 

هللا الموسوي الخميني.

اإليرانيون يحيون ذكرى انتصار الثورة اإلسالمية
إضغط لقراءة المزيد على مواقع التواصل االجتماعي

ترند إيران
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ما هي دالالت هجوم المسّيرات األخير ضد إيران؟

إنفوغرافيك

أعلن عن انتصار الثوة اإلسالمية في إيران في 

التي  األيام  لكن   .1979 فبراير  شباط/   11

من  الكثير  شهدت  التاريخ،  هذا  سبقت 

األحداث التي مّهدت إلعالن السقوط النهائي 

لنظام الشاه محمد رضا بهلوي.

إضغط لقراءة المزيدتفاصيل األيام األولى للثورة اإلسالمية في إيران

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