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@mostaghelatu

بــه شــما  توصیــه  مــن چنــد 
ــه وارد  ــزی ک ــران عزی ــرادران و خواه ب
ــــ  ایــن میــدان کارگــزاری شــده اید 
ــه  ــت، چ ــه در دول ــس، چ ــه در مجل چ
یــک  دســتگاه های گوناگــون کــه  در 
وارد  حــاال  تازه نفســی کــه  جمعّیــت 
ــا  ــوص جوان ه ــدند، و بخص ــدان ش می
ــــ ]دارم؛[ بخصــوص جوان هــا کــه خــب 
ــی از  ــبتًا عظیم ــل نس ــبختانه ِخی خوش
جوان هــا در بدنــه ی مجموعه هــای نظــام 
ــی  ــن خیل ــه ای ــد ک ــدا کرده ان حضــور پی
خرســند کننده و خوشــحال کننده اســت 

ــراه باشــد. ــا هم ــن مراقبته ــا ای ــر ب اگ
...توّجــه بــه دو آســیب اســت: یــک 
آســیب، آســیب غــرور اســت؛ یــک 
آســیب، آســیب انفعــال اســت. اینهــا دو 
آســیب اســت کــه شــماها خیلــی بایــد 
مراقــب باشــید ایــن دو آســیب را.

@mostaghel_atu
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تغییر رویه با تغییر رویه
چرایی تغییر رویکرد کشور های حاشیه خلیج فارس در رابطه با ایران 

بعد از شروع دور هشتم مذاکرات

خبرهــای خــوب از ویــن و دســت برتــر ایــران در 
موافقــان گذشــته  از  بعضــی  داخــل کشــور  در  مذاکــرات، 
مذاکــرات را مخالــف، و بعضــی از مخالفــان گذشــته را موافــق 
کــرده اســت. بعــد از شــروع مذاکــرات، دیپلماســی قــدرت ایران 
و تغییــر رویکــرد دولــت آثــار دیگــری نیــز بــه نمایــش گذاشــت. 
ــا کشــورهای همســایه اســت.  از جملــه توســعه روابــط ایــران ب
ــا  ــر ایجــاد روابــط خــوب ب جمهــوری اســامی همیشــه ســعی ب
کشــورهای مســلمان و همســایه دارد. روابطــی کــه منافــع مــردم 

ــد. ــن می کن ــران را  تأمی ــلمان و ای مس

تاثیر میدان

ــارس  ــج ف ــیه خلی ــور های حاش ــام، کش ــرات برج ــاز مذاک در آغ
میــل و اراده ای بــه برقــراری رابطــه بــا ایــران نداشــتند. بــرای 
مثــال عربســتان مخالــف مذاکــرات ایرانی_ســعودی مــوازی بــا 
ــز ســفارت  ــی نی ــان کوتاه ــدت زم ــود و در م ــن ب ــرات وی مذاک
خــود در ایــران را تعطیــل کــرد. بی میلــی طــرف ســعودی بــرای 
رفــع اختافــات در ایــن ماجــرا مشــهود بــود. بعــد از برجــام 
ــود. پــس  ــوب نب ــن کشــورها مطل ــا ای ــران ب ــان رابطــه ای همچن
بــا ایــن کشــورها  ایــران  از خــروج آمریــکا از برجــام رابطــه 
ــی  ــان ســیاه تر مــی شــد؛ امــارات یکــی از کشــورهای عرب همچن
حاشــیه خلیــج فــارس کــه جــزء شــرکای مهــم اقتصــادی ایــران 

ــران کاهــش  ــا ای ــط اقتصــادی خــود را ب ــوده اســت رواب ب

زیاده خواهــی،  دلیــل  بــه  در همیــن حیــن  داد. 
ــی هــا  ــه غرب ــن ترســی ک ــت ژئوپلیتیکــی و همچنی رقاب
از ایــران و موشــک های بالســتیک بــرای آن هــا ایجــاد 
امنیــت  بــرای تامیــن  ایــن کشــورها  کــرده بوده انــد، 
خــود پیمان هــای بیشــتری بــا طرف هــای غربــی از جملــه 
آمریــکا بســتند؛ تــا حــدی کــه رئیــس جمهــور وقــت 
ــگاه  ــد. بعــد از پای ــکا عربســتان را گاوشــیر ده خوان آمری
ــی  ــد ا م ــش پی ــورها افزای ــن کش ــی در ای ــای آمریکای ه

ــد.  کن

دیپلماسی مکمل میدان 

شــروع دور جدیــد مذاکــرات آغــاز فصــل جدیــدی از 
روابــط ایــران بــا ایــن کشــورها اســت. از یــک ســو دیکتــه 
شــدن قــدرت مقاومــت ایران بــه آمریکا در برابر فشــار 
حداکثــری کــه بــه اذعــان خــود آمریکایی هــا بــا 
ــن  شکســت مواجــه شــده اســت؛ و ب

بســت داخلــی

.....

بایــدن کــه جــزء توافــق 
پیــدا  راه حلــی  ایــران  بــا 

نمی کنــد؛ نشــان دهنــده دســت 
برتــر ایــران در مذاکــرات ویــن اســت. 

همچنیــن پیــروزی متحدان ایرانــی در منازعات منطقه ای 
مثــل نابــودی داعــش درســوریه و عــراق و پیشــرفت های 
انصــاراهلل یمــن، ایــران را قــدرت اول منطقه کرده اســت. 
پــس از شــهادت شــهید ســلیمانی و حملــه موشــکی 
قــدرت  افــول  شــروع  عین االســد  پایــگاه  بــه  ایــران 
آمریــکا در منطقــه بــود. خــروج آمریــکا از افغانســتان و 
خــارج کــردن تســلیهات خــود بــدون اطــاع هــم پیمانان 
ــن مســئله  ــر ای ــارس ب ــج ف و کشــورهای حاشــیه خلی

صحــه گذاشــت. ایــن مســئله روزبــه روز از اعتمــاد 
کشــورهای عربــی بــه آمریــکا کــم می کــرد. ایــن دالیــل 
موجــب شــد تــا ســران کشــورهای عربــی ارتبــاط بــا ایــران 

ــد.  ــرار دهن ــود ق ــتور کار خ را در دس

تغیررویه کشورهای حاشیه خلیج فارس

هــم  عــراق  در  _ســعودی  ایرانــی  مذاکــرات  شــروع 
زمــان بــا مذاکــرات ویــن نشــان دهنــده ایــن اســت کــه 
ایــن کشــور از مواضــع قبلــی خــود کوتــاه آمــده اســت. 
دســت برنــده ایــران در ویــن، طــرف ســعودی را پــای 
ــه  ــوان ب ــن می ت ــت و همچنی ــانده اس ــره کش ــز مذاک می
ــه  ــرد ک ــاره ک ــن نیزاش ــگ یم ــتان در جن درمانگــی عربس

بــی تاثیــر نبــوده اســت. در ادامــه ســفر مشــاور امنیــت 
ملــی امــارات بــه ایــران و دیــدار بــا حجــت االســام 

رئیســی و آقــای شــمعخانی نشــان  از ســرگیری 
ــط  ــت رواب ــاء کیفی ــرای ارتق ــاش ب و ت

ایران 

بــا امــارات دارد. ســفر 
بــه  قطــر  بــه  رئیســی  آقــای 
وانعقــاد  قطــری  طــرف  دعــوت 
پیمان هــای تجــاری بیــن ایــن دو کشــور نیــز بــر ایــن 

می گــذارد.  صحــه  مــوارد 

همــه این هــا حــا کــی از آن اســت کــه بــا تغییــر رویــه بــه 
دیپلماســی عزتمندانــه و میــدان قدرت منــد می تــوان 
اهــداف راهبــردی بــرای کشــور ترســیم کــرد و بــه آن هــا 
دســت یافــت. اگــر کــه مــا در یکــی از ایــن عرصه هــا 
ــورهای  ــا کش ــا ب ــط م ــدیم در رواب ــر می ش ــف ظاه ضعی

ــد. ــاد نمی ش ــه ای ایج ــر روی ــایه تغیی همس

عضو شورای انجمن در دانشکده

علیرضا منگلی نسب
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حوثی ها؛ رئیس جدید اوپک!
درپــی حملــه نیروهــای یمنــی در بازههــای زمانــی مختلف  
بــه مخــازن نفتــی آرامکــو، عرضــه نفــت بــا مشــکل 
مواجــه شــده و قیمــت نفــت افزایــش پیداکــرده اســت. 
ــه  ــر نیروهــای مقاومــت ب ــه اخی ــال در حمل ــه طــور مث ب
مخــازن نفتــی آرامکــو درجــده قیمــت جهانــی نفــت خــام 
افزایــش پیــدا کــرده و نفــت برنــت تــا بشــکه ای 120 دالر 
نیــز رســیده اســت. گفتــه میشــود بیــش از یــک چهــارم 
ــراردارد کــه  ــی عربســتان در مخــازن جــده ق ــره نفت ذخای
بــه دســت نیروهــای یمنــی نابــود شــده اســت. ایــن 
امــر ســبب مشــکات اقتصــادی در دراز مــدت بــرای 
کشــورهای متجــاوز شــده وآنــان را بــا بحــران اقتصــادی 

مواجــه خواهــد ســاخت.

خروج از باتالق به هر قیمتی...
ــه و درخواســت های مکــرر  نامه هــا و پیام هــای محرمان
ســازمان های  لیســت  از  آن هــا  خــروج  انصــاراهلل،  از 
تروریســتی ایــاالت متحــده و اتحادیــه عــرب تــا مذاکــره 
ســعودی ها بــا مقامــات ایرانــی بــرای حــل بحــران یمــن 
و ابتــکارات چنــد ماهــه بــرای حــل بحــران یمــن و ارائــه 
ضعیــف  دهنــده  نشــان  جهانــی  ســازمان های  بــه  آن 
شــدن گروههــای متجــاوز و خــروج از ایــن گرفتــاری 
ــه تمامــی  ــا دســت یابی ب ــه هــر نحــوی اســت. یمــن ت ب

خواســته هایش و خــروج از محاصــره و آزادســازی یمــن 
ــه خواهــد داد. ــت ادام ــه مقاوم ب

انصاراهلل؛ وجهه دیگری از مقاومت است.
از گروه هــای  بعــد  انصــاراهلل اســت کــه  نوبــت  حــال 
ــه ایفــای نقــش در  مقاومــت در عــراق و ســوریه  و.... ب
منطقــه و جهــان بپــردازد. گروه هــای مقاومــت اســامی 
در مناطــق حســاس جغرافیایــی از آبراهههــای حیاتــی 
ــه  ــز گرفت ــدب و تنگــه هرم ــد بابالمن ــان مانن ــم جه و مه
ــی و  ــع نفت ــه مناب ــن دسترســی ب ــد. همچنی حضــور دارن
مناطــق حاصل خیــز عــراق، دسترســی بــه مدیترانــه و 
اروپــا از طریــق ســوریه و فاصلــه کمتــر از 30 کیلومتــری 
پایگاه هــای مقاومــت بــا مرزهــای رژیــم اشــغالگر ســبب 
ــان گشــته  ــه و جه ــان در خاورمیان ــاالی آن نفــوذ بســیار ب
اســت. حــال ایــن جبهــه مقاومــت اســت کــه بــر تحوالت 
ــدون خواســت  ــی ب ــچ اتفاق ــذارد و هی ــر میگ ــه اث منطق

ــان ممکــن نیســت. آن
حمایــت گروه هــای مقاومــت اســامی از یکدیگــر ســبب 
شکســت ناپذیــری ایــن جبهــه و در راس آن هــا جمهــوری 
اســامی شــده اســت و ایــن امــکان را بــه ایــران بــه عنوان 
فرمانــده گروههــای مقاومــت می دهــد کــه تصمیماتــش 

را منطقــه بــه نحــوی کــه تمایــل دارد عملــی کنــد.

یمن؛ از نابودی تا قدرت

برسی نقش انصارهللا یمن در معادالت بین المللی

در 25 مــارس 2015 میــادی برابــر بــا 6 فروردیــن 1394 
حملــه هوائــی ائتافــی از کشــورهای حــوزه خلیــج فــارس 
ــری عربســتان ســعودی و باهمراهــی و حمایــت  ــه رهب ب
ــه مراکــش، مصــر، اردن و ســودان  کشــورهایی از جمل
و حتــی حمایــت اتحادیــه عــرب  بــه یمــن شــروع شــد. 
همچنیــن محاصــره زمینــی، دریایــی و هوائــی یمــن بــه 
دســت آنــان ســبب وقــوع بحــران انســانی و کشــته شــدن 
حــدود 13000 غیرنظامــی دریمــن شــد. مــردم یمــن 
بــا مقاومتــی کــه در ایــن هفــت ســال از خــود نشــان 
ــه  ــه ب ــه جانب ــم و محاصــره هم ــا وجــود تحری ــد، ب دادن
ــد  ــه تولی ــادر ب ــی ق ــد کــه حت ــی دســت یافتن توانایی های
پهپــاد و مقابلــه بــا متجــاوزان شــده اند. آنــان ســبب 
اتفاقاتــی شــدند کــه در حــد وســع بــه آنــان پرداختــه 

خواهــد شــد.

یمن؛ مؤثرتر از گذشته
عربســتان ســعودی بــا چــراغ ســبز ایــاالت متحــده رویــای 
اشــغال چنــد هفتــه ای یمــن را در ســر میپرورانــد. حــال 
پــس از هفــت ســال بــه دنبــال خــروج و عقــب نشــینی 
وارد  بــا  یمــن  انصــاراهلل  اســت.  یمــن  از  آبرومندانــه 
کــردن ضرباتــی ســخت بــر عربســتان از جملــه تاثیــر بــر 
حــوزه انــرژی توانســته بــا ادواتــی ارزان قیمــت در عمــق 
خــاک عربســتان نفــوذ کــرده و از دیوارهــای پدافنــدی 
فــوق پیشــرفته عربســتان عبــور کنــد. همیــن امــر ســبب 
ــی گشــته اســت؛  ــان در عرصــه جهان ــرو شــدن آن بی صآب
همچنیــن حملــه یمــن بــه امــارات درزمــان برگــزاری 
ــان خاطــر  ــی ســبب عــدم اطمین جشــنواره اکســپوی دب
ــی شــده اســت.  ــل ناامن ــه دلی ســرمایهگذاران خارجــی ب
ــی بســیار  ــی و درنتیجــه ضــرر مال خــروج ســرمایه از دب

ــد آورده اســت. ــرای امــارات پدی ــادی ب زی

اســتفاده نیروهــای مقاومــت یمنــی از تــوان دریایــی 
در یــک ســال گذشــته نیــز ســبب اثــر گــذاری بســیار 
ــیاری از  ــت. بس ــده اس ــدن ش ــج ع ــر خلی ــا ب ــاد آن ه زی
نفتکشــهای عبــوری بــه قــاره اروپــا از ایــن آبراهــه حیاتــی 

ــد. ــور میکنن عب

عضو فعال انجمن در دانشکده

محمد صادق صبری 



 گاهنامه حقوقی، سیاسی دادگر / شامره شانزدم / فروردین 1401 9 8

مذاکرات مقتدرانه، نتیجه تغییر رویکرد

ــوان  ــا را می ت ــو تحریم ه ــرات لغ ــتمین دور از مذاک هش
طوالنی تریــن , پیچیــده تریــن و حســاس ترین گفتگــو 
هــا در ســال گذشــته دانســت. مذاکــرات از دی مــاه 
1400 آغــاز شــده و همچنــان ادامــه دارد. امــا نقدهایــی 
بــه تیــم مذاکــره کننــده دولــت ســیزدهم وارد اســت کــه 

ــم. ــا می پردازی ــه بررســی آن ه ب

این تیم مذاکره کننده با  قبلی فرق دارد!
بــا توجــه بــه چنــد نکتــه در می یابیــم که مبانــی و رویکرد 
تیــم جدیــد مذاکــره کننــده ایــران بــا تیــم مذاکــره کننــده 
کشــورمان در دولــت دوازدهــم کامــاً متفاوت اســت. در 
دولــت قبــل بــا شــروع مذاکــرات اعــام شــد کــه خزانــه 
کشــور خالــی اســت. بیــان ایــن نظــر خیــال خــام گرفتــن 
ــم  ــرورش داد. تی ــا پ ــمنان م ــن دش ــازات را در ذه امتی
ــن رویکــرد وارد مذاکــرات  ــا ای ــد ب ــده جدی مذاکــره کنن
ــا  ــدارد و غربی ه ــه آن ن ــازی ب ــاً نی ــران اص ــه ای ــده ک ش
نیازمنــد مذاکــره بــا کشــورمان هســتند. بــرای اثبــات آن، 
ــل از دســت یافتــن مــا  حساســیت و تــرس طــرف مقاب
ــر  ــاالی هســته ای کافــی اســت. عــاوه ب ــه پیشــرفت ب ب
ایــن بودجــه 1401 روی نتیجــه توافقــات بســته نشــده. با 
فــروش نفــت 60 دالری و بــا ســزمایه گذاری هــای بعضــی 
ــی  ــی کــه منعقــد شــده و همچنین کشــورها، قراردادهای
امــکان صــادرات بیش تــر دســت مــا از لحــاظ اقتصــادی 
ــا  ــره ب ــه مذاک ــان نیازشــان ب ــرس آن ــد شــد. ت ــر خواه پ
ــن  ــن تفــاوت ای ــن اولی ــران را افزایــش می دهــد و  ای ای

دو تیــم اســت.

نکتــه حائــز اهمیــت دیگــر ایــن اســت کــه مذاکــرات برای 
دولــت ســیزدهم شــوی تبلیغاتــی نیســت. دولت رئیســی 
مذاکــرات را بــه هــر قیمتــی نمی خواهــد  بــا توجــه 
ــده  ــره کنن ــم مذاک ــور خارجــه و تی ــر ام ــه ســخنان وزی ب
بــه دنبــال یــک توافــق خــوب هســتند. کشــمکش ها 
از  هــدف  کــه  می دهــد  نشــان  متعــدد  جلســات  و 
ــع  ــت. مناف ــردم اس ــع م ــق مناف ــط تحق ــرات، فق مذاک
مــردم بــه معنــای لغــو تحریم هاســت. ایــن موضــوع 
ــا در   ــه م ــی ک ــود؛ در حال ــق ش ــرات محق ــد در مذاک بای
انتهــای دولــت دوازدهــم و در آســتانه انتخابــات شــاهد 
ــه  ــم: هــر گون ــف بودی ــه از محمــد جــواد ظری ــن جمل ای

ــت. ــردن اس ــق نک ــر از تواف ــی بهت توافق

همه چیز را همگان دانند!!

در نگاهــی کلــی ترکیــب تیــم مذاکره کننــده قبلــی ایــران، 
بیشــتر سیاســی بــود ولــی در حــال حاضــر هــم اعضــای 
تیــم افزایــش پیــدا کــرده هــم ترکیــب آن شــامل اعضــای 
اقتصــادی اســت. ایــن دولــت 40 نفــر از کارشناســان 
مختلــف را بــا تیــم همــراه کــرده، تیــم اعتقــاد دارد همــه 
چیــز را همــگان داننــد و خــودش را عقــل کل نمی دانــد. 
ــده قبلــی کار  ــی افــراد از تیــم مذاکــره کنن حضــور برخ
هوشــمندانه و عاقانــه ای در جهــت اســتفاده از تجــارب 
بــه دغدغــه و  از یکســو نســبت  آنــان اســت. آن هــا 
نگرانی هــای نظــام واقــف هســتند. از ســوی دیگــر قدرت 

عضو فعال انجمن در دانشکده

اسرا طباطبائیان

چانــه زنــی و دانــش مذاکــره بــا طــرف مقابــل را بــه خوبــی برسی مسائل اخیر پیرامون تیم مذاکره کننده
دارا مــی باشــند. همچنیــن ایــن پیــام را مــی رســانند کــه 
عــزم و اراده ایــران بــرای بــه ســرانجام رســیدن مذاکــرات 

تغییــری نکــرده اســت.

خط قرمز ها, قرمز میمانند!

واقعیــت ایــن اســت کــه مشــکات امــروز ما نه بــه خاطر 
عملکــرد تیــم فعلــی، بلکــه نتیجــه عملکــرد دولــت قبــل 
ــا  ــی کام ــم فعل ــرات برجــام اســت. شــرایط تی در مذاک
متفــاوت اســت. در حالــی بــه مذاکــره می نشــیند کــه از 
قبــل امتیازاتــی بــه طــرف مقابــل داده شــده و تعهداتــی 
پذیرفتــه شــده اســت. امــا بــا ایــن حــال خطــوط قرمــز 

نظــام در مذاکــرات رعایــت مــی شــود.

در ویــن چــه میگــذرد؟ پاســخ رســانه هــای خارجــی یــا 
مقامــات ایرانــی؟

پــس از برگــزاری هــر یــک از جلســات در ویــن مــردم 

ســواالتی دارنــد کــه پاســخ آن هــا در دل اتــاق مذاکــرات 
ــه عایدشــان می شــود توضیحــات  ــزی ک ــا چی اســت. ام
ــدگان خارجــی  ــره کنن مختصــر، آن هــم از ســمت مذاک
ــد  ــی از رون ــد توضیح ــی نبای ــات ایران ــرا مقام ــت. چ اس
ــرای  ــی ب ــا رســانه های خارجــی میدان ــد ت مذاکــرات بدهن
گفتــن هــر آنچــه درســت یــا غلــط, کــم یــا زیــاد دوســت 
ــار  ــر ب ــه ه ــا اینک ــد داشــته باشــند؟ چــرا ب ــد بگوین دارن
ــاز  ــد ب ــرات می دهن ــیدن مذاک ــرانجام رس ــه س ــر از ب خب

ــه رو مــی شــویم و ... ــا برجــام نافرجــام روب هــم ب

در نهایــت بــا وجــود نقد هایــی کــه بــه تیــم مذاکــره 
کننــده دولــت ســیزدهم وارد اســت بــه نظــر مــی رســد بــا 
رعایــت خطــوط قرمــز و حفــظ اقتــدار ایرانــی بــه عــاوه 
ــت  ــای درس ــرات در ج ــرات و نظ ــه تفک ــتفاده از هم اس
می توانــد بــا اســتفاده حداکثــری از حداقلــی بــه نــام 
برجــام منافــع ملــی را بــرای کشــورمان رقــم بزنــد و آنچــه 

ــا تاییــد شــود نتیجــه مذاکــرات اســت. بایــد نقــد ی
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نشست نقب، خیانت به فلسطینیان

برسی نشست نقب و حواشی آن

رژیــم  عربــی،  کشــور  چهــار  بیــن  نقــب  نشســت 
صهیونیســتی و آمریــکا  در منطقــه جنوبــی فلســطین 
اشــغالی برگــزار شــد. موضــوع و محوریــت ایــن نشســت 
مســائل مربــوط بــه جنــگ اوکرایــن، برنامــه ی هســته ای 

ــت. ــده اس ــوان ش ــران عن ــا ای ــق ب ــران و تواف ای

دشمنان قسم خورده دیروز متحدان امروز

در روزهایــی کــه رژیــم صهیونیســتی شــروع بــه غصــب 
ســرزمین فلســطین کــرد، کشــورهای عربــی بــا یک دیگــر 
ائتــاف کردنــد و بــرای دفــاع از مســلمانان فلســطین بــه 
جنــگ بــا اســرائیل پرداختنــد. امــا پــس از آن در همیــن 
نشســت نقــب تعــدادی از ایــن کشــورها نــه تنهــا در 
جهــت عادی ســازی، بلکــه بــه دنبــال اتحــاد بــا رژیــم 
صهیونیســتی هســتند. در حــال حاضــر ایــن کشــورها در 
خــاک قصــب شــده فلســطین بــرای قــدرت بخشــیدن بــه 
ــا گذشــت زمــان  ایــن اتحــاد نشســت برگــزار می کننــد. ب
ــته  ــورها، آهس ــن کش ــگ ای ــه فرهن ــگان ب ــوذ بیگان و نف
آهســته آن موضــع تنــد و ســختی کــه در برابــر اســرائیل 
داشــتند فرامــوش شــد. اســرائیل از ایــن فرصــت بــه 
وجــود آمــده اســتفاده کــرده و عــادی ســازی روابــط را بــه 
ــد  ــروژه را کلی ــن پ ــی بیشــنهاد داد و ای کشــور هــای عرب
ــان عــرب آن تعصــب ســابق را  ــد و جوان زد. نســل جدی
بــر ایــن موضــوع نداشــتند و عــادی ســازی روابــط بــرای 

آن هــا پذیرفتنــی بــود. 

آمریکا به دنبال چیست؟

رژیــم صهونیســتی در ایــن دیــدار بــه دنبال تغییــر موضع 
ــن  ــود. همچنی ــن ب ــگ روســیه و اوکرای کشــورها در جن
بــه دنبــال هشــدار دادن بــه ایــن کشــورها در رابطــه 
بــا برنامه هــای هســته ای ایــران و خــارج شــدن ســپاه 
ــود. بعــد از  پاســداران از لیســت گروه هــای تروریســتی ب
فــرار اشــرف غنــی از افغانســتان بــر اثــر بــه قــدرت رســیدن 
ــکا خدشــه دار  ــار آمری ــا گذاشــتن او  اعتب ــان و تنه طالب
شــد. ایــن شــروع اتفاقــات بــود. رفتــار رژیــم بحران ســاز 
آمریــکا در چنــد موضــوع دیگــر مشــخص کــرد آمریــکا 
ــه او  ــردن ب ــاد ک ــت و اعتم ــی نیس ــده خوب ــت کنن حمای
چیــزی جــز ضــرر و زیــان بــه همــراه نــدارد. شکســت 
ائتــاف ســعودی-اماراتی کــه مجهــز شــده بــه ســاح هــا 
و تجهیــزات نظامــی پیشــرفته آمریــکا بودنــد از انصــارهلل 
یمــن بــا کمتریــن امکانــات نشــان داد کــه آمریــکا فقــط 

بــه دنبــال ســود شــخصی خــود بــوده اســت. 
مــوردی کــه اخیــرا بســیار دیــده شــد عــدم حمایــت 
آمریــکا و ناتــو از اوکرایــن در جنــگ بــا روســیه بــود. 
دولــت دســت نشــانده آمریــکا در اوکرایــن بــا خیــال 
ــکا را  ــو دســتورات آمری ــکا و نات ــب آمری ــت از جان حمای
اجــرا کــرد. ایــن مســئله بــرای روســیه چنــدان خوشــایند 
ــه وجــود آمــدن ایــن جنــگ شــد. در  نبــود و موجــب ب
کل ایــن نشســت فرصتــی بــود بــرای اینکــه اعتبــار از 

ــد. ــکا را برگردان ــه آمری ــت رفت دس

اسرائیل، وحشت زده از ایران

جمهــوری اســامی ایــران در عرصــه بین الملــل همــواره 
نشــان داده اســت کــه کشــور هایــی را کــه حمایــت 
ــرای اســرائیل  ــا نمی گــذارد. ایــن موضــوع ب ــد تنه می کن
بســیار نگــران کننــده اســت. کشــورهای همســایه ایــران 

عضو فعال انجمن در دانشکده

محمد جواد عباسی

ــوده و اگــر ایــن  و رژیــم صهیونیســتی بعضــا مشــترک ب
رفتــار ایــران باعــث نزدیک تــر شــدن همســایگان بــه 
او بشــود اســرائیل در خطــر جــدی قــرار می گیــرد. بــه 
ــران  ــردن ای ــام ک ــال بدن ــه دنب ــرائیل ب ــل اس ــن دلی همی
ــردن  ــک ک ــن نزدی ــه و همچنی ــن کشــورهای منطق در بی
خــود بــه مرزهــای ایــران اســت. تــاش اســرائیل بــر ایــن 
اســت کــه موضــع کشــورها در رابطــه بــا جنــگ اوکرایــن 
و روســیه را بــه ســوی موضــع آمریــکا تغییــر بدهــد. 
بــه نوعــی در دو قطبــی بــه وجــود آمــده در ایــن جنــگ، 
ــه  ــک ب ــرد کــه موضعــی نزدی ــرار بگی ــی ق ــل ایران در مقاب
روســیه دارد. ایجــاد وحشــت در بیــن کشــور هــای عربــی 
ــران  ــه ای ــن اســت ک ــده ای ــران نشــان دهن ــه ای نســبت ب
مســیر درســت را رفتــه اســت و رژیــم صهیونیســتی 

احســاس خطــر می کنــد.

هر کس به دنبال سود خود

ــال ســود خــود در  ــه دنب ــدام ب ــر ک ــی ه کشــورهای عرب
ایــن نشســت شــرکت کردنــد و منفعــت خــود را بــر 

آرمان هایــی کــه بــرای فلســطین داشــتند ترجیــح دادنــد. 
بعضــی همچــون مصــر بــه دنبــال گســترده کــردن روابــط 
ــارات  ــون ام ــی همچ ــد و برخ ــادی بودن ــاری و اقتص تج

ــی داشــتند. ــروی نظام ــت نی ــرای تقوی اهدافــی ب
کشــور های عربــی زیــادی هســتند کــه دیگــر در برابــر 
ــه خــاک اشــغالی  ــد و حتــی ب اســرائیل موضــع نمی گیرن
بــرای نشســت ها می رونــد. در ایــن بیــن کشــور اردن 
بــا وجــود همســایگی بــا رژیــم صهیونســیتی در اقدامــی 
ارزشــمند رفتــار چهــار کشــورعربی شــرکت کننــده در نقب 
را بــه شــدت محکــوم کــرد. اردن بــا ایــن کار بــه حمایــت 
از جنبــش حمــاس و مــردم فلســطین پرداخــت. در 
پایــان بــا وجــود اینکــه ایــن نشســت بــه نتیجــه و امضــای 
پیمانــی نرســید امــا واضــح اســت کــه آمریــکا و اســرائیل 
بــه دنبــال ایــن هســتند کــه کشــورهای عربــی را تبدیــل 

بــه بازیچــه خــود کننــد.
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ــر  ــوان نخســت وزی ــه عن نگذشــت کــه شــهباز شــریف، ب
ــال  ــریف در س ــواز ش ــرادر ن ــد. وی، ب ــی ش ــد معرف جدی
٢٠١٨ بــه اتهــام فســاد مالــی بــه ١٠ ســال زنــدان محکــوم 

شــد. 
بــا ورود دیــوان عالــی بــه ایــن مــوارد و تنش هایــی 
ــه عمــران خــان رخ  ــا کابین ــف ب ــان احــزاب مخال کــه می
ــه برداشــت کــرد، دولــت پاکســتان  داد؛ می تــوان اینگون
تحت تأثیــر چنــد عامــل اصلــی ایــن حــوادث را متحمــل 
شــود. بعــد از خــروج آمریــکا از افغانســتان، آمریــکا بارها 
ــه  ــت عمــران خــان را نســبت ب ــا نظــر دول تــاش کــرد ت
ایجــاد یــک پایــگاه نظامــی در ایــن کشــور جلــب کنــد امــا 
هربــار بــا مخالفــت عمــران خــان مواجــه شــد.  همچنیــن  
روشــن اســت کــه عمــران خــان در اوایــل نخســت وزیــری 
تمایــل داشــت بــرای قدرتمند تــر شــدن دولتــش روابــط 
خــود بــا چیــن و روســیه را بیش تــر کنــد. ایــن فراینــد بــه 
نحــوی می توانســت افغانســتان را نیــز بــه الگوبــرداری از 
شــرايط سیاســت خارجــی ترغیــب کنــد و موجــب شــود 
کــه افغانســتان از غــرب دور شــود. در نتیجــه آمریــکا 

مصمم تــر شــد تــا بــا ایجــاد سیاســتی، قــدرت را از 
دولــت عمــران خــان بســتاند و او را از ســمت اش برکنــار 

کنــد تــا همــه   چیــز طبــق میــل او پیــش بــرود. 

در پایان

کشــور پاکســتان بعــد از ســال ها عزتمندانــه زیســتن 
نامــه  بــرود.  فــرو  آمریکایی هــا  بــه چــاه  بایــد  حــال 
تهدیدآمیــز و مداخله هــای کــم و زیــاد سیاســت خارجــی 
در امــور کشــور، موجــب شــد تــا پارلمــان مدتــی منحــل 
شــود. ایــن اســتراتژی نــه تنهــا بــرای پاکســتان، بلکــه در 
ــاده  ــال پی ــراق در ح ــل ع ــر مث ــف دیگ کشــورهای مختل
ســازی اســت. واشــنگتن بــا همــکاری برخــی عوامــل 
داخلــی ســعی کــرد بی ثباتــی را در کشــور رقــم بزنــد 
ــری  ــت وزی ــند نخس ــر مس ــودش ب ــر خ ــه مدنظ ــا گزین ت

ــیند.  بنش

البی قدرت سیاسی پاکستان

برسی تحوالت اخیر پاکستان 

اوایــل ســال ١4٠١ شمســی، کشــور پاکســتان بــا تحــوالت 
و اتفاقــات سیاســی مواجــه شــد. وقایــع نشــان می دهــد 
عوامــل خارجــی بــا ایجــاد توطئه هایــی، عمــران خــان را 
از ایجــاد دولــت و نخســت وزیــری منــع کرده انــد. بدیــن 
ســان حکــم رای عــدم اعتمــاد عمــران خــان از طــرف 
ــه ســوی  ــار را ب ــا اخب پارلمــان پاکســتان موجــب شــد ت
انحــال مجلــس پیــش بکشــاند. درنتیجــه ایــن اتفاقــات 

منجــر بــه انتصــاب نخســت وزیــری جدیــد شــد. 

پاکستان در هاله ای از ابهام 

همه چیز از ســخنرانی تلويزيوني نخســت وزیر پاکســتان 
ــه مــردم اعــام کــرد کــه  طــرح عــدم  شــروع شــد. او ب
ــت  ــه دخال ــان نتیج ــر در پارلم ــت وزی ــه نخس ــاد ب اعتم
عوامل خارجی اســت. او این مســئله را توطئه ای از طرف 
آمریــکا بــرای ســرنگونی دولــت پاکســتان می دانســت تــا 
دولــت را ســاقط کنــد. ایــن خبــر از زمانــی داغ شــد کــه 
نامــه ای در اوایــل مــاه مــارس٢٠٢٢ از طــرف دکتــر اســد 
مجیــد خــان ســفیر پاکســتان در آمریــکا ارســال شــد. در 
ایــن نامــه  برنامــه ای تحــت عنــوان ائتــاف اپوزیســیون 
بــرای رای عــدم اعتمــاد طراحــی شــده بــود. ایــن برنامــه 
ــان  ــران خ ــه عم ــان ب ــاد پارلم ــورت رای عدم اعتم در ص
تهدیــدی بــزرگ بــرای پاکســتان را رقــم زده بــود. عمــران 
خــان ایــن خطــر بــزرگ از ســوی آمریــکا را بــه طــور 
مســتقیم بــا شــهروندان کشــورش در میــان گذاشــت. او 
درخواســت کــرد کــه همــه مــردم شــهرها در مقابــل ایــن 
دخالــت بایســتند و اعتــراض کننــد تــا کســی نتوانــد در 

امــور داخلــی کشــور دســت درازی کنــد. 
رد پای آمریکا بر سفره دولت 

گمانه زنی هــا نشــان می دهــد کــه ایــن مداخلــه ناشــی 
ــوده  ــکا ب ــت آمری ــه درخواس ــتان ب ــی پاکس ــی توجه از ب
علیــه  تحریم هایــی کــه  بــا  رابطــه  در  آمریــکا  باشــد. 
روســیه اعمــال کــرده اســت، درخواســت مشــارکت کــرده 
بــود ولــی عمــران خــان مخالفــت کــرد.  همچنیــن آمریکا 
ــا توزیــع پــول، مخالفــان را قدرتمنــد کنــد؛  قصــد دارد ب
بــه نوعــی می خواهــد تــاش کنــد تــا حکومــت را تغییــر 
دهــد و بــه طــور آشــکارا در تمامــی امور داخلی پاکســتان 
دخالــت کنــد. دونالــد لئــو، باالتریــن مقــام آمریکایــی، در 
ــرد و  ــکا رد ک ــب آمری ــات را از جان ــن اتهام ــخنرانی ای س
اظهــار کــرد کــه  مــا از رونــد قانــون اساســی پاکســتان و 

ــم.  ــت می کنی ــون حمای ــت قان حاکمی
ایــن توطئه هــا  اینکــه تمامــی  ایــن راســتا گمــان  در 
توســط نــواز شــریف، نخســت وزیــر ســابق پاکســتان 
باشــد، بی ربــط هــم نیســت. شــواهد نشــان می دهــد 
و  هنــدی  مقامــات  بــا  ماقات هایــی  شــریف  نــواز 

اســت. داشــته  اســرائیلی  دیپلمات هــای 

لغزش پارلمان در ترس از غرب

ــوی  ــع از عــارف عل ــز، پــس از ایــن وقای عمــران خــان نی
ــردم  ــا م ــد، ت ــان را منحــل کن ــا پارلم ــرد ت درخواســت ک
بــرای نخســت وزیــری او تصمیم گیــری کننــد. همچنیــن 
علــوی اشــاره کــرد کــه هرگونــه طرحــی کــه عــدم اعتمــاد 
ــه نخســت وزیــری را اعــام کنــد، مــردود اســت.   امــا  ب
اپوزیســیون پاکســتان ایــن رونــد را غیرقانونــی اعــام 
ــد. ســاعتی  ــان کردن ــد و شــکایت خــود را رســما بی کردن
بعــد نیــز وزیــر کابینــه پاکســتان، بــه طــور علنــی عمــران 
خــان را از ســمت نخســت وزیــری برکنــار کردنــد. زمانــی 
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کاهــش می دهــد. از ســوی دیگــر، افزایــش قابــل توجــه 
قیمــت مــواد اولیــه داخلــی و خارجــی یکــی از ســدهای 
ــن راســتا،  ــد. در ای ــه شــمار می آی ــد ب ــق تولی جــدی رون
نظــام قیمت گــذاری بــر کاالهــا بیــش از آنکــه مفیــد 
باشــد آســیب زننــده اســت. حــذف نظــام قیمــت گــذاری 
در جلوگیــری از افزایــش قابــل توجــه مــواد اولیــه موثــر 
اســت و موجــب خــود کنترلــی مــی شــود. خــوان هفتــم، 
ــر  ــرخ ارز و ســایه ســنگین آن ب ــداوم ن ــر م ــی تغیی یعن
ــرار  ــار ق ــت فش ــدگان را تح ــد کنن ــور، تولی ــاد کش اقتص
انبســاطی و  پولــی  اجــرای سیاســت های  اســت.  داده 

رونــق بخش هــای رکــودی اقتصــاد ماننــد 
و  تســهیات  ارائــه  بــا  مســکن، 
آســان ســازی مــراودات تجــاری و 
بازگشــایی تراکنش هــای سیســتم 

از  ی بانکــی،  رهــا هکا را
د  ارز بهبــو نــرخ  تغییــر 
ینــد.به شــمار  می آ

فقط هفت خوان؟!

ــی  ــدگان داخل ــد راه تولیدکنن ــه س ــی ک ــفانه موانع متاس
ختــم  مــورد  هفــت  ایــن  بــه  نمی شــوند شــده اند 

ــع باشــد بایــد مثنــوی  ــر ذکــر همــه موان و اگــر تــاش ب
هفتــاد مــن نوشــت. اگــر اهتمــام مســئولین بر حل 

ــاد شــده هــم باشــد  ــورد ی ــن هفــت م همی
زمینــه  در  بزرگــی  دســتاوردهای  بــه 

تولیــد داخلــی خواهیــم 
از  رســید. یکــی 

یــن  مهم تر
بــرای  راهکارهــا 
فعلــی  وضعیــت  بهبــود 
اقتصــاد  تقویــت  تولیــد، 
دانش بنیــان و اســتفاده از متخصصــان 
رشــته های مختلــف در راســتای مهارت هایشــان 
اســت. ایــن مســئله در انتخــاب شــعار امســال هــم 
مــورد تاکیــد قــرار گرفتــه و امیدواریــم در ســال پیــش  رو 

بپوشــد. نیــز  جامعــه عمــل 

تبر بی تدبیری بر ریشه تولید

نگاهی به برخی راهکار های مانع زدایی از تولید

ــت  ــی و مســئله اقتصــاد موضوعــی بااهمی ــد داخل تولی
ــال  ــعار س ــاب ش ــور انتخ ــر مح ــه اخی ــه در ده ــت ک اس
ــواره  ــوده اســت. متاســفانه هم ــاب ب ــر انق توســط رهب
موانعــی بــر ســر راه تولیــد و ایجــاد اقتصــادی قــوی 
وجــود داشــته اســت. ارتقــای تولیــد ملــی، بــدون توجــه 
ــی و رفــع  ــه مشــکات موجــود در رشــد صنعــت داخل ب
ــر انقــاب  ــات رهب ــق بیان ــر نیســت. مطاب آن امــکان پذی
اقتصــاد قــوی مســتلزم مدیریتــی قــوی، دارای احســاس 
مســئولیت، ضــد فســاد و دارای برنامــه جامــع اقتصــادی 

اســت.

تولیدکنندگان در مسیر هفت خوان رستم

امــروزه عــده ی زیــادی از تولیدکننــدگان قــادر بــه تامیــن 
نیــاز نقدینگــی از محــل فــروش محصــول در بــازار یــا از 
ــن  ــتند. ای ــن نیس ــان معی ــی در زم ــتم بانک ــق سیس طری
مســئله ادامــه ی فعالیــت را بــرای آن هــا دشــوار می کنــد. 
ــت  ــا مدیری ــدی ب ــای تولی ــن نقدینگــی واحده ــر تامی اگ
تامیــن  اصولی))طــرح  اجــرای  و   ارزی  منابــع  بهینــه 

ــرای  ــکل ب ــن مش ــل ای ــد، ح ــراه باش ــد(( هم ــی مول مال
تولیدکننــدگان راحت تــر می شــود. از ســوی دیگــر، عــدم 
امــکان مبــادالت ارزی و مالــی تولیدکننــدگان بــا شــرکای 
خارجــی بــر کاهــش صــادرات و تامیــن مــواد اولیــه تولید 
کننــدگان اثــر منفــی گذاشــته اســت. در ایــن راســتا نیــز، 
انتشــار اوراق ارزی و اســتفاده موثــر از پیمان هــای پولــی 
دوجانبــه و ســاز و کار تهاتــر در مبــادالت خارجــی شــرایط 

ــدگان تســهیل  ــرای تولیدکنن ــی را ب ــادالت ارزی و مال مب
می کنــد. 

بدهی هــای معــوق واحدهــای  تولیــدی بــه سیســتم 
بانکــی بــر اســاس آخریــن آمــار اعامــی تــا پایــان شــهریور 
ــت.  ــیده اس ــان رس ــارد توم ــدود 236 میلی ــه ح 1400 ب
ایــن مســئله بــه عنــوان یکــی از دالیــل اصلــی عــدم رونــق 
ــرا افزایــش تصاعــدی بدهی هــا  ــرد زی ــرار می گی ــد ق تولی
ــد  ــهیات جدی ــه تس ــدگان ب ــد کنن ــی تولی ــع دسترس مان
شــده اســت. اهتمــام مــداوم و شایســته بــه حــوزه 
امــاک و همراهــی بانک هــا در ایــن امــور عــاوه بــر 
ســرعت بخشــی بــه بهــره بــرداری از طرح هــا بــه کاهــش 

ــرد.  ــد ک ــک خواه ــز کم ــوق نی ــای مع بدهی ه

ــر ارزش افــزوده نیــز از  چرخــه معیــوب اخــذ مالیــات ب
ــه شــمار  ــررات موجــود ب ــن و مق ــع ناشــی از قوانی موان
ــادن  ــع و مع ــون صنای ــس کمیس ــه رئی ــه گفت ــد. ب می آی
جبــران  بــرای  تولیدکننــده  دهــم  دوره  مجلــس:»در 
دریافــت مالیــات بــر ارزش افــزوده ای کــه بعــد از 6 مــاه 
تــا یــک ســال بــه او برگردانــده می شــود مجبــور بــه 
دریافــت وام بــا ســود 20 درصــد می شــود.« بدیــن ســبب 
پرداخــت مالیــات بــرای تولیدکنندگانــی کــه بــا رکــود 
فــروش در بــازار روبــه رو هســتند بــه صرفــه نمــی باشــد. 
ــد  ــتلزم تجدی ــدات مس ــث تولی ــا بح ــط ب ــررات مرتب مق
ــه جهــت  ــرای منطقــی کــردن مجوزهــا ب نظــر و تــاش ب

ــتند. ــذاران هس ــرمایه گ ــت از س حمای

 خــوان پنجــم در مســیر تولیــد، اشــکاالت سیســتم 
حمــل و نقــل کشــور نظیــر فرســودگی وســایل نقلیــه 
ــت.  ــاده ای اس ــاخت ج ــر س ــت زی ــودن کیفی ــن ب و پایی
مســئله حمــل و نقــل هزینه هــای ســرباری را بــرای تولیــد 
کننــدگان پدیــد مــی آورد. طبیعتــًا اصــاح نــاوگان حمــل 
ــه  ــی و دریایــی و بازســازی ایــن بخــش، هزین و نقــل ریل
بــرای تولیــد کننــدگان  بــه جایــی محصــوالت را  جــا 
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