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 دینهراس هاییپوچ اروپا یدهایاز تهد  /سیاسی تحلیل آموزش

و  بیآنها عموماً شامل فر یشنهادهاینظام سلطه نگرانند؛ پ سردمداران

 کار،تیجنا یکایبر آمر عالوه رانیت اخدعه و دروغ است. امروز ملّ

. داندیاعتماد م رقابلیگر و غخدعه زیرا ن ییاروپا یهااز دولت یتعداد

 د؛خود را با آنها با دقّت حفظ کن یمرزبند دیبا یاسالم یدولت جمهور

نکند؛ از  ینینشگام هم عقب کیخود،  یو ملّ یانقالب یهااز ارزش

 پوچ آنان نهراسد. یدهایتهد

 !کشدیهنوز نوزاد است و تا بزرگ شود، طول م نستکسی: اشریف
 ریمد ردایر دبا اشاره به حضورش د یو آبز وریخوراک دام، ط عیانجمن صنا سیرئ ،یریموافق قد دیمج دکتر کیهان:

 ر ایران( داروپا ( به افتخار حضور آقای فیشر مدیرعامل اینستکس )کانال مالی ایران وشبیدیشب )پر»نوشت:  نستکسیا

ز ز ایران نید و ااروپایی به همراه سفرای چین و هن رحضیافت شامی در منزل سفیر آلمان برپا شد. سفرای کشورهای مط

 نفر از بازرگانان بخش خصوصی حضور داشتند. ٥-٤آقای عراقچی معاون وزیر امور خارجه و البته 

دند و هم کر از نحوه شروع و اجرای این کانال مالیمندی و ناامیدی های کوتاهی اظهار گلهعراقچی در صحبت آقای

 ا با اروپامجاری ت. از آقای فیشر پرسیدم وقتی تراز بسیار صریح و شفاف، آب پاکی را روی دست دوستان اروپایی ریخت

را شامل  ایایهای سرمخوراک دام و دارو شده، وقتی این کانال کااله ومنفی است، وقتی این کانال محدود به مواد غذایی 

کانال  ر اینهای درجه اول تمایلی جهت حضور دشود، وقتی قرار نیست نفتی از ایران خریداری شود، وقتی بانکنمی

رایی و کا سینستک، چطور اای وجود دارد و...های منطقهنشان ندادند، وقتی سایه سنگین اختالفات در خصوص سیاست

 اجرایی خواهد شد؟

بزرگ شود  و تا ی نداشتند و البته توضیح دادند؛ اینستکس یک نوزاد تازه متولد شده استپاسخ درست و درمان ایشان

 «.مدت زمان طوالنی الزم است!

 یبرا یاراده و توان نیاند و اگر کمترکرده یکشماه وقت 9بالغ بر  هاییاست که اروپا یدر حال یمقام آلمان نیا اظهارات

 .دادندیتاکنون نشان م دیباداشتند،  یانجام حداقل تعهدات برجام

 فرهنگ قاچاق

ل سوی مقاب ، یا درها دانسته شودگذرد، یا ناشی از تحریمتمایلی هست تا هرچه این روزها بر اقتصاد کشور می رسالت:

  ؛جه کندرد، به آن تومسیر سوم تحلیلی هم هست که اغلب، کسی تمایل ندا ولی تدبیری دولت محسوب گرددناشی از بی

شد و حتی هنوز هم قدری آثاری از شماتت در این تعبیر ، عنوانی تحقیرآمیز تلقی می”جستن سود”و” سودجویی“زمانی 

دارد که وقتی قیمت گوشت در سلیمانیه عراق به نحوی است در دیدگاه ما موجه می، ”سودجویی“هست، ولی در عمل 

؛ بماند که باشد، سود فردی به قیمت معضل درونی اولویت یابد جا سودآورتر از ارسال به بازار کشورکه صدور آن بدان

خواهند گوشت مصرف کنند، زمانی به قیمت راحتی خود، نفع روستانشین دامدار و زارع را به همین شهرنشینانی که می
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که برای  گیرد و برخی نانوایان که سهمیه آردیاند. همین وضع در مورد آرد گندم صورت گرفته و میمخاطره افکنده

تر در سلیمانیه و افغانستان سپارند تا گرانها میچیها یا از آن بدتر، به قاچاقدارند، به قنادیتدارک نان مردم دریافت می

رهاوردی برای ما خواهد ” قاچاق“به اتمام برسد، موج از پس موج 9۸و پاکستان به فروش برسد. گویا تا وقتی که سال 

شود و تا پت حل نشده، داستان گوشت شروع نشده، معضل پتروشیمی و پت شروع میداشت. قاچاق گازوئیل حل 

فرهنگ “ !مواجهیم ”قاچاق فرهنگ“ یک با ما ؛ …شود؛ آرد حل نشده، شود؛ گوشت حل نشده، آرد شروع میمی

و شرافت از گردد، و قول راستی و مهر و محبت افسانه میمنجر شده است؛ ” اقفرهنگ قاچ“گیری، به شکل”سودجویی

 کشد. میانه پر می

 کایدر برابر آمر رانیدست برتر ا

بزرگ  یاثهج یدارا کایآمر ران،یبرخالف انوشت،  یمقام عراق کیاز قول  یدر گزارش ییکایآمر روزنامه دنیای اقتصاد:

 یهاود: گروهراق بعدر سال گذشته  یانتخابات پارلمان یقعبرنده وا ران،یا د،یگویم مزیتاورکیویکوچک است. ن یاما مغز

اق سر عر استیه سصحن در رگذاریتاث گرانیعنوان بازدارند، به ییوندهایپ رانیکه اکثر آنها با ا یمرتبط با الحشد الشعب

و  رمنتظرهیطور غبه یالدیو در آستانه سال نو م ۲۰۱۸دسامبر  ۲۶که  کایآمر یجمهورسیرئ نیسوم ترامپ «برآوردند.

 ونیلیتر ۷ست، ا زیانگغم یلیسفر گفت خ نیبه عراق سفر کرده بود، با اذعان به محرمانه بودن ا کیتپلمایخارج از عرف د

تا سالم به  یدهجامان یو هر کار ییایمنطقه ب نیبه ا یکاردر کمال پنهان یو بعد ناچار باش یکن نهیهز انهیدالر در خاورم

 .یمقصد برس

در سه ماه »: سدینویم گریکدی یهاتختیبه پا یو عراق یرانیا یهامقام ریخمکرر ا یبر سفرها دیبا تاک مزیتاورکیوین

گو درباره وتگف یبه عراق سفر کردند و همه آنها برا رانینفت ا ریوز نیو همچن رخارجهیوز فیمحمدجواد ظر ر،یاخ

 جمهورسیئرالح صند. برهم سفرها پاسخ داد نیهم به ا های. عراقفتنددو کشور به عراق ر نیبالقوه ب یتجار یوندهایپ

 «حبت کند.ص کایآمر یهامیرغم وجود تحردو کشور به یاقتصاد یوندهای)عراق( به تهران رفت تا درباره نحوه تداوم پ

 یگیهمسا

 یکنون یداقتصا عبور از معضالت یبرا رانیحل اراه نیتریدر منطقه، اصل یمتعدد و عمق راهبرد یهاهیهمسا :صبح نو

شان مکک یخود اتکا و رو گانیبه همسا توانیم زانیبه عراق نشان داد که چه م یجمهورسییسفر ر را نیاست؛ ا

 ونند لبنان ما ییکشورها ،یمرز گانیصادق است و فراتر از همسا زیو پاکستان ن هیموضوع در مورد ترک نیحساب کرد. ا

ط ضعف و نقا از جمله نینداشته است. ا ینداندولت بدان توجه چ یهستند که متأسفانه تاکنون بخش خارج زین هیسور

 یوضعمده و از تار کردارد و برخالف آنچه غرب رف یروابط کامالً جنبه دوجانبه و تعامل نیا تذکر متعدد بدان بوده و هست.

 نیمهدر  زین هیروس و نیفراتر، هند، چ یایوجود ندارد. در جغراف یوضع نیاست، در منطقه چن رانیباال، خواهان ارتباط با ا

 ییشرکا توانندیها مآن یارتباطات ضربه زده؛ اما همگ نیاز دولت، به ا یبخش یقرار دارند و اگرچه بازهم کاهل گاهیجا

جا انه به آنترامپ شب کهیبه عراق )در حال رانیا یجمهورسییروزه ر. خوشبختانه سفر سهباشند رانیا یبرا یمطمئن و راهبرد

است  انیگراربغ یواضح برا یامذاکرات و توافقات گسترده آن، نشانه دارها،ی( و دگرددیت بازمو از ترس به سرع رودیم

 .میدوم قرار ده تیاولورا در  یاو توافقات فرامنطقه میستیخودمان با یپا یرو دیکه با
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 توافقات مهم در بغداد

 یهارسانه با بازتاب گسترده رفت،یبه عراق همانطور که انتظار م رانیا جمهورسیروزه رئ 3سفر  :وطن امروز

دولتش   یخارج تاسیاز اندازه س شیسال گذشته و به واسطه تمرکز ب ٥ یکه ط یمواجه شد. روحان یاو منطقه یالمللنیب

ظر بود، به ن قع شدههمواره مورد انتقاد کارشناسان وا رانیا هیو همسا منطقه یبه کشورها یتوجهو کم یغرب یبر کشورها

 خأل را جبران کند. نیاز ا یروزه و پرفشار بخش 3 یگرفته با سفر میتصم رسدیم

 آلود به سفر حسنخشم یروز دوشنبه در واکنش رانیدر امور ا کایآمر جمهورسیرئ ندهینما« هوک انیبرا»راستا  نیدر هم

 لیبدت رانیا یهااز استان یکیعراق را به  خواهدیم یاسالم یشد جمهور یمدع ،به عراق رانیا جمهورسیرئ یروحان

 نیا رانیا ییهدف نها کنمیفکر م»گفت:  کرد،یصحبت م کایوابسته به دولت آمر« الحره»زبان که با شبکه عرب یکند! و

اسخ آن پ رانیامطرح است،  عراقو ثبات  تیحاکم ت،یکند... اگر بحث امن لیتبد رانیاستان ا کیاست که عراق را به 

ده بود. ار داتحت فشار قر رانیبا ا یاسیو س یکاهش روابط تجار یعراق را برا شیها پاز ماه کایدولت آمر. «ستین

 کایمرآخواسته  نیا یعراق یهابازدارد اما مقام رانیاز ا یکرده تا بغداد را از واردات انرژ یادیتالش ز نیواشنگتن همچن

 .اندرا رد کرده

کنند و  یه معرفمنطق یگر بتوانند خود را منجسلطه یهاقدرت میازه نداداج نیکرد: ما همچن حیتصر رانیا جمهورسیرئ 

 و ماهایواپها با نداشتند و تنه ینقش چیه یغرب یهاقدرت نیدر منطقه، ا هاستیترور یدر نابود دانندیاکنون همگان م

ن تش، مجاهدا، ارببرد، ملت نیرا از ب هاستیکه توانست ترور یدادند و قدرت امانج یشینما اتیخودشان عمل یبالگردها

ساله ملبته ابه ملت و دولت عراق، افزود:  هاستیبر ترور یروزیپ نیا کیبا تبر یبود. و تیمرجع یو فتوا یعراق

که  ، چراکنند جادیامردم منطقه مشکل  یبه اشکال مختلف برا هاستیهنوز تمام نشده و ممکن است ترور سمیترور

و قفقاز  یرکزم یایبه افغانستان، آس هاستیو در حال انتقال ترور انددهیمنطقه د یرارا ب یگریخواب د هاییکایآمر

 کینده نار هم سازدر ک میخواهیو م میدر کنار عراق هست یرانیو ا رانیدر کنار ا یافزود: ما خواهان عراق یهستند. روحان

دوست در  یرهاکشو گریبا وحدت و اتحاد، د میخواهیبلکه م گر،یکشور د هیالبته نه عل م،یقدرت بزرگ در منطقه باش

 وند.ش گریدکیبه سه، چهار و پنج قدرت در کنار  لیتبد ترعیدو قدرت هر چه سر نیو ا میمنطقه را جذب و جلب کن

و پول  لیتسه را یمتصل شود، روابط تجار گریکدیکشور به  ۲آهن خطوط راه میگرفت میتصم نیافزود: ما همچن یروحان

به طرف  کهنیا انیبا ب جمهورسیرئ .دهدیکار را انجام م نیو دولت عراق هم اعالم خواهد کرد که ا میکنف را حذ زایو

از  یقدردان .میده انجام یبه ارز خارج ازیو بدون ن یرا با پول مل یمبادالت تجار میتوانیکه م میداد شنهادیپ یعراق

جانبه از بر ضرورت گسترش روابط همه دیداعش و تاکبه عراق در جنگ با  یاسالم یجمهور غیدریب یهاکمک

 بود. هاتیشخص نیسخنان ا یمحورها نیترمهم

کشور در  ۲ به عراق، گفت: رانیا یاسالم یجمهورسیکردن سفر رئ فیبا مهم توص دارید نیدر ا زین یالعباد دریح

ش تال دیوز بااند و امردر منطقه داشته سمیوردر مبارزه با تر ژهیبو یکینزد اریبس یهایگذشته روابط و همکار یهاسال

داشته  تمرارو اس افتهیگسترش  شیاز پ شیب یو تجار یفرهنگ ،یمختلف اقتصاد یهانهیدر زم نیمابیمناسبات ف میکن

 یالماس یورو روابط با جمه هایعراق از گسترش همکار ونیاسیسابق عراق افزود: همه احزاب و س ریوزنخستباشد. 

 وارد کند.  یاخدشه کیروابط استراتژ نیدر ا تواندینم یعامل چیو ه کنندیم تیماح رانیا
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 در منطقه رانیا یعرصه قدرت افزا 7

وانسته ست، تکرده ا دهرجا به معادالت منطقه ورو یاسالم یدر چهار دهه گذشته، جمهور خیتار تیبه روا خراسان:

 یهان گامدرحال برداشت رانیدهد که ا ینشان م ایه غرب آسکند و تحوالت منطق تیقدرت سخت و نرم خود را تثب

 :دیتحوالت دقت کن نیقدرتمند در منطقه خود است.  به ا

 رانیا یجد و نقش بشار اسد در دمشق که با حضور گاهیجا تیو  تثب هیسور یاسیس - یتیو امن دهیچیعبور از بحران پ -

 .دیرا به رخ جهان کش رانیقدرت ا یبه خوبکه سفر بشار اسد به تهران  ییانجام شده است. جا

و  یاسباته محدستگا قیموفق و دق یها ینیب شیآشکار و قدرتمند پ یکه از نمونه ها هیشکست داعش در عراق و سور -

 است. یاسالم یقدرت نظام جمهور

 نیو ب یدانیت ممعادال هیو روس رانیغرب که با حضور ا یها استیس هیعل یمنطقه ا دیجد یائتالف ها یریشکل گ -

 ائتالف ها رقم زده است. نیرا به نفع ا یالملل

 واضعمعراق  و  یاسیدر عراق و حضور آن ها در معادالت س یالحشدالشعب لیذ یمردم یقدرت گرفتن گروه ها -

 .رانیدر دفاع از ا کایآمر هیمقامات عراق عل حیصر

از  یش اصلبخ نیا یدانیم یها یروزیبات سال گذشته که پکشور با انتخا نیقدرت نرم حزب ا... لبنان در ا یارتقا -

 کرد. لیمحور مقاومت را تکم

 .یقه ابه معادالت منط رانیبه ا کینزد اریبس انیجر کیبه عنوان  منیو قدرتمند انصارا...  یورود علن -

 مذاکره با طالبان. یبه معادالت افغانستان با اعالم رسم رانیا یو رسم یورود علن  -

روزه سال  33،حماسه جنگ یستیونیصه میمقابل رژ ینیفلسط یمستحکم تر شدن مقاومت گروه ها دیموارد با نیا به

ا به با اتک شیدهه پ که چهار رانیدهد ا ینشان م یکه به طور علن یمواردرا  افزود.  یگریموارد د زیدر لبنان و ن ۲۰۰۶

به قدرتِ  ردم مقاوم،موانه منطقه را داشت، امروز به پشت یژاندارم  یادعا یلیو اسرائ ییکایوابسته و مستشاران آمر انینظام

 جادیوشن ار ریسم نیداند که افق ا یو م دیمایپ یقدرت را م یشده است که مرزها لیتبد یا زهیپرانگ یِتمدننوظهورِ 

 ،یت غربعادالدن مو برهم ز یدر قدرت منطقه ا رانیموتور پرشتاب ا نیاست که با ا یعیاست  و طب یتمدن اسالم کی

کشورها  گرید یو رفتار یورز استیس یالگو دینبا تمندمستقل و قدر نیچن یو متحدان و اذنابش کشور کایاز منظر آمر

 .شود

 


