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املــحــتــويــات

افتتاحية العدد:
إيران واألسئلة الصعبة بعد رحيل “أمري كبري”..............................................حممد عباس ناجي

آفاق إيرانية:
إيران من الثورة إىل الدولة إىل ماذا بعد رحيل رفسنجاين؟..............................د. حممد السعيد إدريس

قضية العدد:

تساؤالت حول وفاة آية اهلل رفسنجاين...........................................أ.د. حممد السعيد عبد املؤمن
دراسات:

1- إيران بعد رفسنجاين: رؤية غربية.....................................................إعداد: صالح خليل
2- خمالب طهران: القدرات الصاروخية اإليرانية )1ـ2(..................................أمحد كامل البحريي

شئون داخلية:
1- وداعًا معلم الصرب والسياسة.. وداعًا الثورى الصبور ....................................................

2- احلياة ىف مقربة نصري آباد .................................................................................

3- االنقالب االقتصادى للحرس الثورى ...................................................................
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2- معركة حلب واالنعطافة الرتكية .........................................................................

3- ملن ال يريدون السالم ىف سوريا ..........................................................................
4- فتح حلب وضجيج تركيا: ملاذا تؤلب تركيا الرأى العام ضد إيران؟ .......................................
5- فرصة تسوية اخلالفات اإليرانية - السعودية  .............................................................
6- التعويل عىل تركيا جمازفة ................................................................................

7- أبعاد زيارة نتانياهو ألذربيجان ...........................................................................

8-ترصحيات كريى إنقاذية وليست انتقادية ..................................................................
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9-حلب احلرة ورصاعات الطاقة ............................................................................
10- رسائل اغتيال السفري الروسى ىف تركيا .................................................................
11- “ستالينجراد” و”حلب”: ملحمتان سجلهام الّتاريخ ....................................................
12- رس عداء أردوغان إليران: ملاذا يتحدث الرئيس الرتكى عن نفوذ الفرس؟ ...............................

سياسات:

1- قراءة ىف فلسفة التسلح اإليرانية ..........................................................................
مداخلة:

 قراءة ىف خصائص وسامت الطبقات االجتامعية والفصائل واجلامعات املشاركة ىف الثورة اإليرانية )1979(...أ.د. حييي داوود عباس 
تقارير:

 أبعاد اجلدل داخل واشنطن حول االتفاق النووي ...........................................................
عالقات دولية:

1- مكافحة داعش عرب شبكات التواصل االجتامعى .........................................................
2- ال يرجى من اللجنة املشرتكة انفراجة! ...................................................................
3- الدور اإلقليمى لكينيا والعالقة مع إيران .................................................................

الزاوية الثقافية:
1- ملحات من رحالتى، طلبًا لتعلم اللغة الفارسية.............................أ.د. حممد نور الدين عبد املنعم

2- اإلرهاب والفن: كيف قدمت السينام اإليرانية تنظيم داعش؟....................................حممد بناية
رؤى عربية:

1- إيران وتركيا.. حدود اخلالفات وفرص التقارب.............................................رشوق صابر
2- حقبة ترامب: هل يمكن أن تنسحب واشنطن من االتفاق النووى؟ ........................ مصطفى كامل
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