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- كيف كان أداء رئيسي االقتصادي في عامه األول؟

- عام على حكومة رئيسي.. صانعو السينما اإليرانية ضحايا االعتقال والخوف  

- رئيسي النووي: التفاوض حتى النفس األخير 
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التحليل 

شخصية  رئيسي،  إبراهيم  هو  الكالم  قليل 

القاضي لديه أكثر حضورا من شخصية رجل 

الدين، لذلك تجده أكثر تحفظا واقل تعبيرا 

والعامة.  الرسمية  اللقاءات  في  حتى 

لدخوله  األول  اليوم  منذ  انه  الواضح 

قرر  باستور،  شارع  في  الرئاسي  المكتب 

حد  الى  فالتزم  النظام،  رجل  عباءة  ارتداء 

التي  والرفيعة  العريضة  بالخطوط  التعبد 

جرى االتفاق عليها وذهب نحو تحقيق االهداف المطلوبة منه دون نقاش. بذلك يبتعد عن اسالفه الثالثة، حسن 

روحاني، ومحمود احمدي نجاد، ومحمد خاتمي. تروي شخصية عاصرت احمدي نجاد وخاتمي عن عالقة الرجلين 

امام  كان  المطاف  نهاية  في  ولكنه  ويحتد  يناقش  خاتمي  كان  يقول،  خامنئي.  علي  هللا  آية  األعلى  بالقائد 

الجماهير وخارج الغرف المغلقة يلتزم بما يقره االجماع. اما احمدي نجاد، فكان يوافق خلف االبواب المغلقة 

على كل شيء ويخرج الى العلن لينفذ ما في رأسه. يقول قائل آخر، الرئيس روحاني كان يناكف خلف االبواب 

المغلقة وميال لتنفيذ ما في رأسه خارجها. رئيسي ليس كأي منهم. 

فقير  طفل  من  المشهد،  إلى  الظل  من 

فقط  سنوات  الخمس  بعمر  والده  فقد 

ويكافح من أجل معيشة أسرته الى أحد 

قادة أكبر دولة في الشرق األوسط. من 

شاب يرى مستقبله في النظام القضائي 

إلى رئيس السلطة التنفيذية في البالد.

رئيسي النووي:
التفاوض حتى النفس األخير 

مقاالت وتقارير

رئيسي بعد عام من الرئاسة.. من يرسم الصورة؟ 

إضغط لقراءة المزيد

إضغط لقراءة المزيد
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الخارجية  الهدايا  أولى  جاءت  الشرق،  من 

لعهد الرئيس اإليراني إبراهيم رئيسي منذ 

من  ينسحبون  األميركيون  األولى.  أيامه 

كّل  لكّن  مقصودة،  غير  هدية  أفغانستان. 

وجه  على  ابتسامة  رسم  آنذاك،  فيها،  ما 

إيرانية  الجديد وتياره. سياسة  إيران  رئيس 

خارجية جديدة، تبدأ مع حدٍث عالمي بهذه 

القدرة  إليران  تفاصيله  وتعطي  الجذرية، 

غير  األميركي  السلوك  على  معطوفا  ذلك،  كان  األكبر.  لعدّوها  مدّوية  هزيمة  هو  جرى  ما  أن  تسويق  على 

إقليميا  التوجه  عنوان  لتعويم  رئيسي،  لداعمي  بالنسبة  وافية  كافية  ذخيرة  النووي،  الملف  في  الموثوق 

و"شرقا" كمنهج دبلوماسي للحكومة الجديدة.

من الصعب استنتاج رؤية واضحة لتقييم 

الرئيس  لحكومة  االقتصادي  العمل 

عام  مرور  بعد  رئيسي  إبراهيم  اإليراني 

من تنصيبها، حيث تتضارب األنباء وتخّيم 

المفارقات على المصادر اإليرانية، وذلك 

الحزبية،  انتماءاتها  إلى  بالدرجة  يعود 

تيارهم  ابن  على  األصوليون  يثني  حيث 

المتربع  منافسهم  اإلصالحيون  وينتقد 

على عرش السلطة.

رئيسي والسياسة الخارجية: األقربون أولى 

كيف كان أداء رئيسي االقتصادي في عامه األول؟

إضغط لقراءة المزيد
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مّر نحو عام على وصول إبراهيم رئيسي إلى 

الرئاسة  مقر  يقع  حيث  باستور،  شارع 

العام  فترة  أن  من  الرغم  وعلى  اإليرانية. 

من  العديد  لتقييم  كافًيا  وقًتا  ليست  هذه 

وتحديد  اإليرانية  الحكومة  وبرامج  خطط 

فترة  أنها  إال  الداخلية،  سياساتها  نتيجة 

مهمة جًدا لبدء إجراء تقييم في هذا اإلطار.

الشؤون  في  المتخصص  الكاتب  قال 

اإليرانية سعيد قاسمي نجاد إّن الرئيس 

خالل  فشل  رئيسي  إبراهيم  اإليراني 

السنة األولى من حكمه بالوفاء بإحدى 

خالل  أطلقها  التي  الرئيسية  تعهداته 

المحنة  تخفيف  وهو  االنتخابية،  حملته 

االقتصادية في إيران.

في عامها األول.. ما هي أبرز السياسات الداخلية
 التي انتهجتها حكومة رئيسي؟

التضخم في إيران: أين الواقع من وعود رئيسي؟

إضغط لقراءة المزيد

إضغط لقراءة المزيد

مقاالت أجنبية مترجمة
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بوست"  "جيروزاليم  صحيفة  نقلت 

المخابرات  محلل  عن  اإلسرائيلية 

مدير  سليمان  رونين  المستقل  اإلسرائيلي 

اإليرانية  الوحدة  أّن   Intelli Times مدّونة 

التي تعمل عن كثب مع حركة "أنصار هللا" 

حركة  مع  تعمل  التي  نفسها  هي  اليمنية 

"الجهاد اإلسالمي" الفلسطينية.

قبل عام من اآلن وحين كان يتم تسمية 

في  المقترحين  والوزراء  الوزارات 

محمد  اسم  طرح  تم  رئيسي،  حكومة 

وزير  منصب  لتولي  اسماعيلي  مهدي 

تعّد  والتي  اإلسالمي،  واإلرشاد  الثقافة 

لجميع  الهامة،  الوزارية  الحقائب  من 

الحراك  تأثير على  لها من  لما  األطراف، 

هامة  عالمية  مكانة  تتبوأ  التي  اإليرانية  السينما  وتعّد  العام،  الثقافي 

األكثر تأثرا إيجابا وسلبا بتوجهات هذه الوزارة التي تستطيع منع األفالم 

أو تمريرها.

إلحداث إصالح أكثر منهجية.. 
ماذا يحتاج ابراهيم رئيسي؟

عام على حكومة رئيسي.. 
صانعو السينما اإليرانية ضحايا االعتقال والخوف  

إضغط لقراءة المزيد

إضغط لقراءة المزيد
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