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انجمناخبار   

------------------------------- 

 شد Q1 رتبه کسب به ژئوپليتيك موفق فصلنامه

لیتیك ، زیرنظر انجمن ژئوپژئوپلیتیكالمللی بین فصلنامه

 هک اسالم جهان استنادی پایگاه ارزیابی آخرین در ایران 

 Q1 رتبه کسب به موفق شده، منتشر 1398 بهمن اواخر

 پایگاه در نشریهفصلنامه  مشخصات آدرس. است شده

ISC : https://jcr.isc.gov.ir/jDetails.aspx 

 جدید اعضای برای ژئوپليتيك انجمن اطالعيه

 انجمن عضویت به تازگی به که اعضایی اطالع به

 دتمدی را خود عضویت یا و اندآمده ژئوپلیتیك ایران در

 اندنکرده دریافت را عضویت کارت هنوز اما اندکرده

 هایشماره با وقت اسرع در که رساندمی

 و 02188342488 و 09189066007

 روی یا و گرفته تماس( کیانی خانم) 02188323527

  .بگذارند پیغام آپ واتس

 

 سياسی جغرافيای آموختگان دانش و انجمن ژئوپليتيك فردی اعضایاطالعيه ارسال مشخصات 

 عضایا با پیوسته ارتباط برای ایران ژئوپلیتیك انجمن

 اطالع سیاسی، جغرافیای آموختگان دانش و محترم

 توانمندی از استفاده و انجمن جانبی های برنامه رسانی

 در خود پژوهشی و علمی های برنامه در محترم اعضای

 آموختگان دانش و دکترا دانشجویان فهرست دارد نظر

 سراسر سیاسی جغرافیای دکترای و ارشد کارشناسی

 مشخصات شود می تقاضا لذا. نماید آوری گرد را کشور

 به فرصت اولین در و تکمیل ذیل فرم مطابق را خود

 .فرمایید ارسال ژئوپلیتیك انجمن

 مرتبه  -3؛ همراه شماره  -2؛ خانوادگی نام و نام  -1

  -6؛ راهنما استاد  -5؛ تحصیل محل دانشگاه  -4؛ علمی

؛ شغل  -8؛ سکونت محل شهر  -7؛ التحصیلی فارغ سال

 .رساله یا نامه پایان عنوان  -10؛ ایمیل آدرس  -9

-88323527 و 021-88342488 های شماره ضمن در

( کیانی خانم) 09122187095 همراه شماره و 021

 .است شما سئواالت به پاسخگویی آماده

 

 اینستاگرام در ایران ژئوپليتيك انجمن صفحه اندازیراه

صفحه انجمن ژئوپلیتیك ایران در شبکه اجتماعی 

اندازی شد. اعضای انجمن برای پیگیری اینستاگرام راه

توانند این صفحه را به آدرس: ها میاخبار و برنامه

https://www.instagram.com/p/B_mBtuvnTQe/?i

gshid=1nozsv74k1loq .دنبال کنند 

https://jcr.isc.gov.ir/jDetails.aspx
https://www.instagram.com/p/B_mBtuvnTQe/?igshid=1nozsv74k1loq
https://www.instagram.com/p/B_mBtuvnTQe/?igshid=1nozsv74k1loq
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 های علمیرانیدعوت به مشارکت برای برگزاری سلسله سخن

 جغرافیای دکتری آموختگان دانش و اساتید توجه قابل

 هسلسل دارد نظر در ایران ژئوپلیتیك انجمن :سیاسی

 یا منطقه و جهان روز موضوعات در هایی سخنرانی

 هب توجه با و ریزی برنامه را ژئوپلیتیك علمی مباحث

 مجازی فضای طریق از را آن ارائه زمینه موجود، شرایط

 و اساتید همه از رو این از. نماید فراهم( زنده صورت به)

 مشارکت برنامه این در دارند آمادگی که صاحبنظرانی

 با هماهنگی و ریزی برنامه جهت شود می تقاضا کنند،

.بگیرند تماس انجمن دفتر

 

 برگزار شد« روز ملی خليج فارس»نشست علمی 

روز ملی خلیج فارس و بررسی »نشست علمی تخصصی 

با حضور اساتید و « تبعات حضور آمریکا در این منطقه

های استراتژیك ریاست کارشناسانی از مرکز بررسی

جمهوری، وزارت امور خارجه، دانشگاه فرماندهی و ستاد 

و انجمن ژئوپلیتیك ایران  دانشگاه تربیت مدرس ،ارتش

های شهید در مرکز همایش 1399اردیبهشت  8 دوشنبه

 .فالحی دافوس ارتش برگزار شد

 

در این نشست، اساتید حاضر در جلسه و تعدادی از 

کارشناسان حوزه روابط بین الملل به صورت ویدئو 

کنفرانس به بررسی ابعاد و تبعات مختلف سیاسی، 

دفاعی حضور آمریکا در منطقه خلیج -اقتصادی و امنیتی

فارس پرداختند و بر ضرورت توسعه همکاری های منطقه 

تر دک. ای بین کشورهای حوزه خلیج فارس تاکید کردند

 در ایندبیر انجمن ژئوپلیتیك ایران  ،حسین ربیعی

 به ایراد سخنرانی پرداخت. نشست 
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 های انجمن اخبار همایش

------------------------------- 

 فراخوان ارسال مقاله همایش بين المللی اتحادیه اقتصادی اورآسيا

 ادیاقتص اتحادیه المللی بین همایش علمی کمیته دبیر

 طرواب توسعه در آزاد مناطق ژئوپلیتیك نقش و اورآسیا

 خبر همایش این مقاالت ارسال فراخوان از ای، منطقه

 این برگزاری اهمیت به اشاره با مدیری مهدی. داد

 عضو هایکشور میان ایمنطقه روابط تقویت در همایش

 صادیاقت اتحادیه با توافق: گفت اوراسیا اقتصادی اتحادیه

 همم هایقطب از یکی به شدن تبدیل حال در که اورآسیا

 اقتصادی اهمیت بر عالوه است، جهان سیاسی و اقتصادی

 .دارد همراه به طرفین برای سیاسی منافع تجاری، و

 هایتحریم که کنونی دوران در: کرد خاطرنشان مدیری

 ار مشکالتی آمریکا متحده ایاالت ظالمانه و غیرقانونی

 هایکشور با ایران ارتباط تقویت کرده، کشورایجاد برای

 مضاعفی اهمیت از اوراسیا اقتصادی اتحادیه عضو

 .است برخوردار

 مهوریج میان مشترک ژئوپلیتیکی عالئق به اشاره با وی

 اقتصادی اتحادیه عضو هایکشور اغلب و ایران اسالمی

 برخورداری با ایران اسالمی جمهوری: کرد تصریح اوراسیا

 جخلی و شمال در خزر دریای دو بین ترانزیتی موقعیت از

 رقش ترانزیتی موقعیت در گرفتن قرار و جنوب در فارس

 تواندمی و است تأثیرگذار اتحادیه این رونق در غرب، و

 به را آفریقا شمال و فارس خلیج حوزه هایکشور بازار

 .دهد پیوند اتحادیه این

 ادیاقتص اتحادیه المللی بین همایش علمی کمیته دبیر

 طرواب توسعه در آزاد مناطق ژئوپلیتیك نقش و اوراسیا

 لمیع مراکز و اجرایی هایدستگاه اینکه بیان با ایمنطقه

: زوداف دارند مشارکت المللی بین همایش این برگزاری در

 ادآز مناطق عالی شورای همت به المللی بین رویداد این

 ازمانس ایران، ژئوپلیتیك انجمن کشور، اقتصادی ویژه و

 و اسالم جهان پژوهی آینده مؤسسه انزلی، آزاد منطقه

 .ودشمی برگزار جغرافیایی علوم علمی هایانجمن اتحادیه

 و همگرایی در ایران آزاد مناطق نقش: گفت مدیری

 و هافرصت ای، منطقه درون روابط توسعه و همکاری

 گذاری سرمایه جذب برای ایران آزاد مناطق هایظرفیت

 در ایران آزاد مناطق نقش و اورآسیا اتحادیه خارجی،

 هایپیشران و ابریشم جاده و جنوب – شمال کریدور

 زا اورآسیا آزاد مناطق فرهنگی و تجاری اقتصادی، روابط

 .است همایش این هایمحور

 ناطقم آفرینی نقش به اشاره با همایش علمی کمیته دبیر

 حادیهات و ایران بین ترجیحی ترتیبات موافقتنامه در آزاد

 تجارت توسعه حقوقی نظام: داشت اظهار اوراسیا

 ،(راهکارها و حقوقی و قانونی موانع تجاری، هایظرفیت)

 و هاظرفیت) حاکم اقتصادی نظام و گمرکی مبادالت

 اتحادیه در اقتصادی تجاری بازاریابی نظام ،(راهکارها

 تولید آزاد، مناطق در بازار مدیریت و توسعه و اوراسیا

 اطقمن در بازارسازی و برندسازی سازی، استاندارد کیفی،

 .است همایش هایمحور دیگر از اوراسیا اتحادیه در آزاد

 ویژه نقش به همایش این سوم محور در: داد ادامه وی

 هایکشور با تجارت در ماکو و ارس انزلی، آزاد مناطق

 کیش و اروند) جنوب آزاد مناطق مکمل نقش و اورآسیا
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 اتحادیه با تجاری روابط توسعه در( چابهار و قشم و

 .شد خواهد پرداخته اوراسیا

 ادیاقتص اتحادیه المللیبین همایش علمی کمیته دبیر

 کارشناسان و استادان اندیشمندان، از دعوت با اوراسیا

 مقاالت توانندمی مندان عالقه: گفت مقاله ارسال برای

 پست و  www.iag.ir پایگاه طریق از خرداد 31 تا را خود

 .کنند ارسال  info@iag.irالکترونیك

 یگاهپا در همایش این برگزیده مقاالت: کرد تاکید مدیری

 .شد خواهد سازی نمایه (ISC) اسالم جهان استنادی

 

 اندازی شدراه اوراسيا اقتصادی اتحادیه همایش پایگاه

 صادیاقت اتحادیه المللی بین همایش" اینترنتی پایگاه

 طرواب توسعه در آزاد مناطق ژئوپلیتیك نقش و اوراسیا

 و اندازی راه http://www.iceeg.ir نشانی به "ایمنطقه

 دعوت ارجمند پژوهشگران کلیه از. است شده بارگذاری

 هب ارائه برای را خود مقاالت پایگاه، به مراجعه با شود می

 .نمایند بارگذاری همایش این

 

 اوراسيا اقتصادی اتحادیه همایش علمی کميته جلسه برگزاری

 یهاتحاد المللیبین همایش علمی کمیته جلسه سومین

 وسعهت در آزاد مناطق ژئوپلیتیك نقش و اوراسیا اقتصادی

 با 1399 ماه اردیبهشت 10 شنبهچهار ایمنطقه روابط

 های دانشگاه علمی هیئت و اساتید از چند تنی حضور

 زادآ مناطق شورایعالی دبیرخانه نمایندگان و تهران شهر

 جهان پژوهی آینده موسسه محل در انزلی آزاد منطقه و

 ازیمج صورت بهنیز  اساتید از تعدادی. شد برگزار اسالم

.دکردن پیدا حضور جلسه در کنفرانس ویدئو طریق از و

 

 اوراسيا اقتصادی تمدید مهلت ارسال آثار به همایش اتحادیه

 در محترم کنندگان شرکت و نویسندگان اطالع به

 ژئوپلیتیك نقش و اوراسیا اقتصادی اتحادیه» همایش

 که رساند می ،«ایمنطقه روابط توسعه در آزاد مناطق

 مرداد 31 تاریخ تا مقاالت اصل و چکیده ارسال زمان

 زنی امروز تا ارسالی های چکیده کلیه. شد تمدید 1399

 .است شده پذیرش

 

 

http://www.iceeg.ir/
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 یمرز مناطق پایدار امنيت و توسعه کاربردی و نظری ابعاد اطالعيه تغيير زمان برگزاری همایش  

 همایش برگزاری زمان خصوص در قبلی، اطالعیه پیرو

 مناطق پایدار امنیت و توسعه کاربردی و نظری ابعاد»

 اساتید، استحضار به ،«آمایشی رویکرد با مرزی

 زیزع کارشناسان و دانشجویان پژوهشگران، اندیشمندان،

 زمان خصوص در روشنی انداز چشم که آنجا از رساند،می

 ملی ستاد تصمیمات و 19 کوید بیماری مهار قطعی

 اه همایش تجمعات، برگزاری خصوص در کرونا با مقابله

 زمان تداخل نیز و ندارد وجود علمی رویدادهای و

 در تر مهم همه از و دکتری کنکور با همایش برگزاری

 کمیته عزیز، کنندگان شرکت سالمتی گرفتن نظر

 تا 7 به همایش زمان تغییر به تصمیم همایش راهبردی

 ایانپ و کنترل با امیدواریم. است گرفته 1399 ماه آبان 9

 مذکور زمان در برگزاری افتخار بیماری، این پذیرفتن

 ضمن تا. گردد فراهم همایش اندرکاران دست برای

 جلب شاهد عزیزان، علمی هایظرفیت از مندیبهره

 و علمی جامعه حداکثری حضور و گسترده مشارکت

 همایش دبیرخانه است بدیهی .باشیم همایش در اجرایی

 ارزشمند مقاالت بررسی مراحل انجام و وصول به نسبت

 اماقد جدید، بندیزمان برنامه طبق نتایج اعالم و عزیزان

 و بهروزی سالمتی، متعال خداوند درگاه از. کرد خواهد

 - اعظمی هادی . نماییم می لتمسئ را عزیزان توفیقات

 همایش دبیر

 

 ای اعضای انجمن فعاليت رسانه

------------------------------- 

 بود سياسيون اجماع دليل مهم عامل دو/ است پيروز کند رعایت را مهم مساله یك الکاظمی: اخباری

مصطفی الکاظمی، روزنامه نگار سابق عراقی که روزگاری 

علیه صدام قلم می زد، خودش را آماده می کند تا کابینه 

خود را به پارلمان عراق معرفی کند. موضوع انتخاب 

 نخست وزیر عراق، بسیار پیچیده شده و ماه هاست که

این کشور به دنبال گزینه مناسبی است تا همه گروه های 

سیاسی را راضی کند.پیش از الکاظمی، الزرفی از سوی 

برهم صالح انتخاب شده بود اما احزاب عراقی به دلیل 

مواضع او و نزدیکی اش به غرب، برایش شمشیر را از رو 

بستند و باالخره هم او که تا مدتی قبل استاندار نجف 

 با این حال الکاظمی. وانست نخست وزیر عراق شودبود، نت

محبوبیت بیشتر از گزینه های پیشین دارد و به نظر او 

 ار اش کابینه و کرده غلبه احزاب اختالفات بر  باالخره

دهد و سرانجام دولت عراق سر و شکلی  می تشکیل

معمول به خود خواهد گرفت. به ویژه آنکه احزاب عراقی 

تصمیم گرفته اند اختالفات میان خود را برای مدتی 

نادیده بگیرند و اجازه دهند تا این سیاستمدار بتواند فارغ 

از درگیری های میان گروهی، کابینه تشکیل دهد. از 

هم استقبال خوبی از انتخاب  سوی دیگر کشورهای دیگر

الکاظمی انجام دادند و از اختالفات همیشگی بر سر گزینه 

 .های مطرح شده هم خبری نیست

عضو محمد اخباری، دکتر با  خبرآنالینادامه گفتگوی در 

را کارشناس امور عراق انجمن ژئوپلیتیك ایران و 

 :خوانیممی
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از  رفتالزرفی همانطور که انتظارش می خبرآنالین: 

صحنه سیاسی عراق، خارج شد و گزینه دیگر برهم 

صالح، یعنی الکاظمی معرفی شده تا کابینه اش را 

تشکیل دهد. اما پشت پرده آمدن و رفتن الزرفی 

 چه بود؟

وضعیت برای الزرفی از همان ابتدا هم تقریبا  اخباری:

قابل حدس بود با توجه به دیدگاه ها و موضع گیری هایی 

از رسیدن به مقام نخست وزیری عراق داشته  که او قبل

و رویکردش به مسائل ملی این کشور و موضوعات منطقه 

ای، دور از ذهن نبود که او موفق به تشکیل یك کابینه 

نشود. برای احزاب عراق شخصیتی مثل الزرفی، فرد قابل 

قبولی نبود و آنها از همان ابتدای امر هم به او روی خوش 

ند. صالح هم که او را انتخاب کرده بود، با نشان نداده بود

وجود اصرارهایی که کرد نتوانست اکثریت گروه های 

عراقی را با خود هم نظر کند. حتی در صحنه خارجی، 

کشورهای همسایه هم که روابط تنگاتنگی با عراق 

داشتند، از انتخاب الزرفی حمایتی از خود نشان ندادند و 

 .و مجبود به کناره گیری شدسرانجام بعد از کشمکش ها ا

 

بسیاری معتقد بودند که او به دلیل خبرآنالین: 

تابعیت آمریکایی که داشت، در صورت رسیدن به 

قدرت تالش می کرد تا مانع از خروج نیروهای 

آمریکایی از عراق شود. این موضوعی است که هم 

کشورهای همسایه و هم احزاب عراقی به شدت بر 

د. به نظر شما مساله خروج روی آن تاکید دارن

آمریکا تا چه اندازه در کناره گیری الزرفی تاثیر 

 داشت؟

این مساله البته در کناره گیری الزرفی مطرح اخباری: 

بود و نقش داشت اما همه مشکل این نبود. الزرفی از 

همان ابتدای کار هم گزینه خوبی برای نخست وزیری 

از او حمایت نبود و مشخص بود که گروه های عراقی 

موضوع تابعیت آمریکایی این فرد فقط یکی  .نخواهند کرد

از نقاط ضعفش بود. برهم صالح در انتخاب این فرد اشتباه 

کرد. او وقتی استاندار نجف بود، مشخص کرد که تمایالت 

غربی اش بیش از تمایالت ملی اش است و این یك نقطه 

ف که ضعف در کارنامه او به حساب آمد. احزاب مختل

برخی از همان ابتدای کار مخالفت کردند و برخی بعد پا 

پس کشیدند، هیچ کدام پای کار نیامدند تا برای او جذب 

آراء کنند. اگر او انتخاب می شد خروج آمریکا از عراق 

احتماال به تاخیر می افتاد و این کشور یك حامی خوب 

در خاک عراق برای خودش دست و پا کرده بود. یك 

ل دیگر هم این بود که بخشی از نیروها خارج می احتما

 .شدند و عمال در اصل قضیه تغییر چندانی ایجاد نمی شد

اما با وضعیت فعلی که در عراق به وجود آمده و 

گستردگی بیماری کرونا که مشخص نیست تا چه زمانی 

جهان را با خود درگیر نگه می دارد. به نظر می رود 

ها را جری تر از قبل خواهد  انتخاب الکاظمی آمریکایی
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کرد. چون به هر حال فشار مضاعفی بر آنها وارد خواهد 

آمد. اگر بخواهند بمانند باید هزینه بیشتری پرداخت 

کنند که فعال آمادگی اش را ندارند و با انتخاب فعلی به 

آنها فشار بیشتر خواهد آمد و آنها از این مسئله خشنود 

 .نخواهند بود

 

مدتی است که تحرکات نظامی خبرآنالین: 

آمریکایی ها در عراق گسترش یافته است. اگر 

کابینه الکاظمی رای بیاورد، ممکن است که جنگی 

در عراق راه بیفتد یا این کشور دست به کارشکنی 

 هایی در آنجا بزند؟

در شرایط فعلی که کرونا هم آمده و همه  اخباری:

ش می کند سیستم ها را دچار مشکل کرده، آمریکا تال

که اقتدار خود را به رخ بکشد و به همه اعالم کند که ما 

با فشار از عراق خارج نخواهیم شد و آمادگی پرداخت هر 

هزینه ای را برای ماندن در این کشور داریم. اما در عمل 

رودرویی بیشتری رخ نخواهد داد. اما از نظر کارشکنی به 

به واشنگتن  هرحال آنها هم نیروهایی دارند که نزدیك

هستند و با مشورت با آنها درعراق دست به عمل می زنند 

و حتما در زمانی که نیاز به استفاده از این نیروهای داخلی 

 .را حس کنند، از آنها سود خواهند برد

 

شانس الکاظمی برای رای آوردن کابینه خبرآنالین: 

اش در پارلمان عراق چقدر خواهد بود؟ و از سوی 

عراق با توجه به نزدیکی الکاظمی به  دیگر وضعیت

 شیعیان چطور خواهد شد؟

رویکرد الکاظمی برای بهبود شرایط عراق هنوز  اخباری:

مشخص نیست. با توجه به اینکه این کشور با مشکالت 

اقتصادی، سیاسی و اجتماعی بسیار زیادی رو به روست، 

احتماال اگر الکاظمی بتواند در زمینه امنیت، خدمات 

اعی، اشتغال رویکرد مناسبی را انتخاب کرده و سهم اجتم

کمتری به گروه های سیاسی دهد، می تواند موفق باشد. 

اما اگر بخواهد تقسیم سهم کند و معضالت عراقی ها را 

واقعیت این  .فراموش کند، نمی تواند موفق عمل کند

است که در عراق کسی نمی تواند معجزه کند و همه 

برد. اما اگر الکاظمی با پشتوانه ای مشکالت را از بین ب

که فعال دارد بتواند ده تا بیست درصد هم وضعیت را 

 .بهبود بخشد کار بزرگی کرده است

اما یك موضوعی که فعال برای او با اهمیت است نحوه 

آرایش کابینه است. او باید بتواند با در نظر گرفتن شرایط 

بچیند. در کشوری سیاسی و درد مردم عراق کابینه اش را 

که حزبی اداره می شود، سهم گیری کاری طبیعی است 

اما در عراق هر گروهی که بر سر کار می آید با مشکل 

تمامیت خواهی گروه ها رو به رو می شود که مانع از 

انجام عمل موثر است. اگر الکاظمی موفق شود که این 

 .موضوع را کنترل کند، مردم را راضی خواهد کرد

 

وضعیت برای الکاظمی تا روز رای نالین: خبرآ

 اعتماد چطور خواهد بود؟

احتمال رای آوردن الکاظمی، برخالف الزرفی،  اخباری:

بسیار باال است. او نسبت به بقیه گزینه هایی که تاکنون 

معرفی شده گزینه مناسبتری است. ما می بینیم که میان 

کل احزاب و گروه ها نوعی تعامل بر سر این گزینه ش

گرفته که کارساز بوده است. الکاظمی فعال در حال 

اهد که ش همانطور البته و  انتخاب وزرا و کابینه خود است

هستیم برخی گروه ها، تعدادی از وزارت خانه ها را سهم 



   

9 

 

1399بهار  - 1شماره                         

خود می دانند و بالخره تا پایان این ماجرا، چنین اتفاقات 

 و سهم خواهی هایی طبیعی است. اما اینکه عکس العمل

الکاظمی در مقابل این درخواست ها چه باشد، هنوز 

 .معلوم نیست

 

همانطور که اشاره کردید احزاب عراقی خبرآنالین: 

به نوعی توافق دست یافته اند و بر سر اینکه 

الکاظمی گزینه مناسبی برای نخست وزیری عراق 

است به توافق رسیده اند. این اتفاق تقریبا نادری 

ه است که یک گزینه مورد در طول سال های گذشت

حمایت طیف گسترده ای در داخل و خارج از عراق 

قرار بگیرد. چه فرقی میان الکاظمی و دیگر گزینه 

 های نخست وزیری در عراق وجود دارد؟

به نظر من دو عامل در این میان وجود دارد که  اخباری:

باعث این توافقات شده. یکی اینکه موقعیتی سیاسی و 

نطقه شکل گرفته که براساس آن بعد از امنیتی در م

مدتها تنش ها کم تر شده است.چنین وضعیتی حتی در 

مورد سوریه هم صادق است. در عراق هم وضعیت سیاسی 

و امنیتی به سمت ثبات و آرامش نسبی رفته و درگیری 

ها و تنش هایی که ماه ها شاهدش بودیم برطرف شده 

وع نخست است و این شرایط می طلبد که این موض

 .وزیری باالخره به یك سرانجامی برسد

عامل دوم این است که گزینه انتخاب شده توسط برهم 

صالح هم روی مسائل امنیتی و هم روی مسائل سیاسی 

مسلط است. او ارتباطات خوبی دارد و شناخت خوبی هم 

نسبت به نیروها و احزاب داخلی و طرف های خارجی 

ا از بقیه جدا می کند. دو دارد. این ویژگی است که او ر

نفر قبلی یکی استاندار بود که سطح شناختش از مسائل 

کالن کشور چندان باال نبود و دیگری مدتی وزیر بود. این 

افراد هیچکدلم ارتباطات الکاظمی را نداشتند. اما او 

شناخت خوبی از داخل و خارج دارد و با نیروها و افراد 

د حتی اگر اختالفی هم موثر هم آشناست. به نظر می رس

باشد، جزئی خواهد بود. مثال ما دیدیدم که موضوعاتی در 

مورد شهادت سردار سلیمانی مطرح شد که دولت عراق 

بالفاصله سند و مدرک منتشر کرد و در دسترس همه 

قرار داد تا این صحبت ها تبدیل به یك بحران نشود. به 

زم خود را نظر می آید که در عراق تقریبا همه طرف ها ع

 .برای موفقیت الکاظمی جزم کرده اند

 

بزرگ ترین مشکالت دولت الکاظمی در خبرآنالین: 

 صورت تشکیل کابینه چه خواهد بود؟

بزرگ ترین مشکلی که الکاظمی و به طور کلی  اخباری:

هر دولت دیگری در عراق دارد، مشکالت اقتصادی است. 

ه این را داشت این مهم است که الکاظمی و کابینه او توان

باشند تا نیازهای اجتماعی، نیاز به خدمات رسانی و ایجاد 

اشتغال را برطرف کنند و از سوی دیگر این از هم 

موضوع  .گسیختگی اقتصادی را در عراق سروسامان دهند

دیگر سهم خواهی ها است. عراق به دلیل کثرت نیروهای 

گر اسیاسی مدام با این مشکل رو به رو است و الکاظمی 

بتواند به این دست از سهم خواهی ها از سوی گروه ها 

 .سیاسی پایان دهد، راه درستی را رفته است

از سوی دیگر تنش های بین ایران و آمریکا هم در 

خصوص عراق اهمیت دارند اما به نظر می رسد که ایاالت 

متحده در حال حاضر دیگر چندان مایل به ایجاد تنش 

ن گونه از برخوردها در عراق در عراق نیست و سطح ای

 .کاهش یافته است
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  مدیره هيات هایپيام

------------------------------- 

 قاليباف باقر محمد پيام تبریك به دکتر

 وعض، قالیباف باقر محمد دکتر آقای جناب گرامی استاد

 تهیا محترم عضو و ایران ژئوپلیتیك انجمن پیوسته

 ستهشای انتخاب تهران، دانشگاه سیاسی جغرافیای علمی

 به را "اسالمی شورای مجلس رئیس" عنوان به شما

 متعال خداوند از و گوییممی تبریك جنابعالی

  .داریم مسئلت را شما روزافزون هایموفقیت

ایران ژئوپلیتیك انجمن مدیره هیأت  

 

 عباس احمدی پيام تسليت به دکتر سيد

 عضو، احمدی عباس سید دکتر آقای جناب ارجمند استاد

 ایران ژئوپلیتیك انجمن محترم

 به را همسرتان برادر درگذشت ضایعه و وارده مصیبت

 زا. کنیم می عرض تسلیت محترم خانواده و حضرتعالی

 ایشان برای الهی واسعه مغفرت و رحمت متعال خداوند

  .مداری مسئلت بازماندگان سایر و شما برای اجر و صبر و

ایران ژئوپلیتیك انجمن مدیره هیآت  

 

 پيام تبریك به دکتر حسين مختاری

 عضو، مختاری حسین دکتر آقای جناب گرامی استاد

 تهیا محترم عضو و ایران ژئوپلیتیك انجمن پیوسته

 انتخاب اصفهان، دانشگاه سیاسی جغرافیای علمی

 "اناصفه دانشگاه نمونه مدرس" عنوان به را شما شایسته

 متعال خداوند از و گوییممی تبریك جنابعالی به

 .داریم مسئلت را شما روزافزون هایموفقیت

 ایران ژئوپلیتیك انجمن مدیره هیأت

 

 


