
إقرأ في
 هذا العدد

-حاالت تسمم بين الطّالب تثير ضجة واسعة في الشارع اإليراني 

-هل إزداد الخطر النووي اإليراني خالل األشهر الماضية؟

-هل تسعى طهران لضبط التوتر في عالقاتها مع الغرب؟
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-حاالت تسمم بين الطّالب تثير ضجة واسعة في الشارع اإليراني 

-هل إزداد الخطر النووي اإليراني خالل األشهر الماضية؟

-هل تسعى طهران لضبط التوتر في عالقاتها مع الغرب؟

التحليل

ال يجرؤ أحد في العالم على إعالن نهاية 

االتفاق النووي بشكل رسمي، المسألة 

مرتبطة بشكل كبير في إبقاء حد أدنى 

إيران  برنامج  على  الدولية  الرقابة  من 

الدولية  الوكالة  تقول  الذي  النووي 

إنه شهد تخصيبا بنسبة  الذرية  للطاقة 

النسبة  بقليل من  أقل  أي  بالمئة   83.7

المطلوبة للتخصيب عسكريا.

إضغط لقراءة المزيدغروسي في طهران: تفادي األسوأ

ما هي دالالت هجوم المسّيرات األخير ضد إيران؟

بضربة  الشطرنج  لعبة  في  الحصان  ُيعرف 

من  أكثر  تهديد  يستطيع  أنه  أي  الشوكة، 

أمام  العدو  ليصبح  واحد،  آن  في  قطعة 

هو  كذلك  اآلخر.  من  أمّر  أحدهما  خيارين 

فهو  النووي،  االتفاق  رقعة  على  الدوالر 

المتحدة  الواليات  الذي تستخدمه  الحصان 

عبر  عليها  بالضغط  إيران  لترهيب 

الدوالرات  مليارات  عن  باإلفراج  أخرى  جهة  من  وتحفيزها  جهة،  من  الدوالر  تهريب  على  والتضييق  العقوبات 

المجّمدة في الخارج في حال إحياء االتفاق.

الدوالر األميركي.. حصان الشطرنج النووي إضغط لقراءة المزيد

تقارير

العدد 29
السبت4 آذار / مارس 2023

https://jadehiran.com/archives/71242
https://jadehiran.com/archives/71237


مقاالت فارسية مترجمة

أّن  جهره  خوش  جالل  الصحافي  رأى 

الذرية  الطاقة  هيئة  رئيس  تصريحات 

اإليرانية محمد إسالمي قبل زيارة المدير 

غروسي  رفاييل  الدولية  للوكالة  العام 

التي تحدث فيها عن عدم إعطاء الغرب 

ذريعة، يمكن أن تدّل على إعداد إجابات 

مضيفا  لغروسي،  تقديمها  يتم  واضحة 

في مقال بموقع "ايران دبلوماسي"، أن هذه التصريحات تعكس رغبة طهران بتخفيف حدة التوتر مع 

هذه المنظمة النووية الدولية. 

هل تسعى طهران لضبط التوتر في عالقاتها مع الغرب؟ إضغط لقراءة المزيد

خسرو  هادي  اإليراني  الصحافي  اعتبر 

شاهين أّن األميركيين باتوا يبحثون عن 

وموضوعية،  مؤقتة  تكتيكية  اتفاقيات 

في محاولة للوصول الى أعلى مستوى 

التوصل  قبل  والمصلحة،  الفائدة  من 

في  له  مقال  وفي  نهائي.  التفاق 

الكاتب  رأى  اقتصاد"،  "دنياي  صحيفة 

أّن االستراتيجية األميركية الجديدة تمّهد الطريق التفاق يستحق رفع جزء كبير من العقوبات، بعد 

تحقيق أكبر قدر من المصلحة مسبًقا عبر االتفاقيات التكتيكية.

إضغط لقراءة المزيدهل ال تزال الواليات المتحدة تريد االتفاق النووي؟
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في  االنتشار  عدم  سياسة  مديرة  قالت 

كيلسي  األسلحة  من  الحد  جمعية 

الدولية  الوكالة  كالم  إّن  دافنبورت 

اكتشاف  عن  مؤخًرا  الذرية  للطاقة 

 %84 بنسبة  مخّصبة  يورانيوم  جزئيات 

على  الضوء  يسّلط  إيرانية  منشأة  في 

نوايا  تمييز  بشأن  المتزايد  التحّدي 

طهران النووية وخطر االنتشار المتزايد لبرنامجها سريع التوسع في هذا اإلطار.

هل إزداد الخطر النووي اإليراني خالل األشهر الماضية؟ إضغط لقراءة المزيد

كتب مترجمة

مقاالت أجنية مترجمة

خريطة  سوريا  في  الحرب  رسمت 

المنطقة بشكل مختلف عما كانت عليه 

يقتصر  لم  سبقتها.  التي  السنوات  في 

التحالفات والعداوات، بل  التحّول على 

شعوب  عقل  بنية  في  عميًقا  امتد 

المنطقة، من عرب وعجم وترك. أصبحت 

الموقف  سوريا في لحظة صدام، مبتدأ 

وخبره. كل شيء يقاس إلى الموقف من الصراع فيها، وكل الصراعات األخرى في المحيط مرتبطة 

اإليراني  الخارجية  لوزير  لكتاب "صبح شام"  والممتدة على حلقات  المنتقاة  الترجمة  بها. في هذه 

وقراءتها  كبير،  صراع  إلى  طهران  نظرة  على  الضوء  إيران"  "جاده  تسّلط  اللهيان،  عبد  أمير  حسين 

لمواقف اآلخرين منه، وخالصاتها التي فّصل فيها رأس الدبلوماسية اإليرانية.

إضغط لقراءة المزيد
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”صبح شام“ 1: عبداللهيان يروي عن سوريا.. 
بوصية من سليماني
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في  االنتشار  عدم  سياسة  مديرة  قالت 

كيلسي  األسلحة  من  الحد  جمعية 

الدولية  الوكالة  كالم  إّن  دافنبورت 

اكتشاف  عن  مؤخًرا  الذرية  للطاقة 

 %84 بنسبة  مخّصبة  يورانيوم  جزئيات 

على  الضوء  يسّلط  إيرانية  منشأة  في 

نوايا  تمييز  بشأن  المتزايد  التحّدي 

طهران النووية وخطر االنتشار المتزايد لبرنامجها سريع التوسع في هذا اإلطار.

إنفوغرافيك

مع تشديد العقوبات االقتصادية على طهران، 

وما أفرزته األضطرابات األخيرة من نتائج سلبية 

الدوالر  أرتفع سعر صرف  اإليراني،  الداخل  في 

غير  مستويات  إلى  إيران  في  األميركي 

ال  اإليراني  الموظف  أجرة  وغدت  مسبوقة، 

135 دوالرا أميركيا، وهو ما ال يغطي  تتعدى 

وفق اإلحصائات النفقات األساسية ألي عائلة، 

أجر  مقدار  بين  الفارق  يوضح  انفوغرافيك  إيران"  "جاده  تقدم   . البالد  في  والمعيشي  االقتصادي  الوضع  تدهور  ظل  في 

الموظف اإليراني في السنوات الـ 14 الماضية

إضغط لقراءة المزيدراتب الموظف اإليراني يهبط إلى أدنى مستوى منذ سنوات 
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األصوليون ونظام الحكم.. 
هل تشهد إيران موجة احتجاجات جديدة؟

شؤون  في  المتخصص  الصحافي  قال 

إًن  كليبنشتاين  كين  القومي  األمن 

معّينة  مبالغ  خصص  األميركي  الجيش 

بخطة  تتعّلق  سرية  طوارئ  لعمليات 

لدليل  وفًقا  وذلك  إيران،  مع  حرب 

ُيدرج  الذي  السرية  البنتاغون  ميزانية 

فيه عادة برامج الطوارئ.

البنتاغون يضع خطة طوارئ للحرب مع إيران.. 
إضغط لقراءة المزيدهل تعزز واشنطن موقف إسرائيل؟
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إضغط لقراءة المزيد

البرنامج  أبو   " بـ  َب  ُلقِّ الذي  الرجل  هو 

شبيه  بأنه  ُوِصَف  كما  اإليراني"،  النووي 

الفيزيائي األميركي روبرت أوبنهايمر الذي 

أشرف على بناء القنبلة الذرية في الواليات 

المتحدة في أربعينيات القرن الماضي.

محسن فخري زاده: أبو البرنامج النووي اإليراني

البطاقة
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كتب ومذكرات

أحد  عن  باجوغلي  نرجس  الكاتبة  نقلت 

الثوري  الحرس  في  المتقاعدين  المسؤولين 

إعادة  وجوب  عن  حديثه  حسيني  رضا  اإليراني 

بشكل  الجديد  للجيل  اإلسالمية  الثورة  سرد 

عنوان:  حمل  الذي  كتابها  في  مشيرًة  أفضل، 

المسؤولين  أًن  إلى  إيران"،  تشكيل  "إعادة 

رأوا  عندما  ُصدموا  اإليرانيين  الثقافيين 

المتظاهرين عام 2009 يرفعون شعارات كانت هي نفسها التي رفعتها الثورة منذ عقود عدة.

إعادة صياغة إيران.. 
مخاوف السلطة في الجمهورية اإلسالمية 

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

#مسموميتدانشآموزان،  وسم  تصّدر 

تغريدات  المدارس،  طالب  تسمم  وتعني 

مستخدمي مواقع التواصل اإلجتماعي في 

كانون   10 في  القصة  بدأت  حيث  إيران. 

عدد  أصيب  عندما   ،2022 ديسمبر  األول/ 

مدينة  في  للبنات  نور  مدرسة  طالبات  من 

قم وسط إيران بحاالت تسممم، ونقلن على 

إثرها إلى المستشفى، ولم تتوقف األمور عند هذه الحادثة، إذ استمر مسلسل حاالت التسمم، وانتقل إلى مدن 

بروجرد فاردبيل ثم طهران وكرج وغيرها.

حاالت تسمم بين الطّالب تثير ضجة واسعة في الشارع اإليراني  إضغط لقراءة المزيد

ترند إيران
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