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   آمریکا روي  پیش هاي چالش         روز حرف ▼

در برآورد قدرت و میزان توانمندي یک کشور بر اساس 

گیري عوامل  ماتریس، ارزیابی چهار عامل مؤثر از طریق تقاطع

) ها تهدیدات و فرصت(و عوامل بیرونی) ها ها و قوت ضعف(درونی

ه تالش بر این اساس، آمریکاي امروز برخالف آنچ. گشاست راه

آمیز خود را  کند با بزرگنمایی و ارائه تصویري از قدرتی توهم می

هاي مؤثر جهانی نشان  تنها ابرقدرت یا دست کم یکی از قدرت

هاي فراوانی در محیط بیرونی خود در  دهد، با تهدیدات و چالش

بررسی و مطالعه  .اي و جهانی مواجه است سطوح منطقه

  .از چند چالش جدي است کیهاي پیش روي آمریکا حا چالش

ـ چالش و احساس تهدید از سوي چین و روسیه؛ 1

آمریکا به شدت نگران رشد قدرت اقتصادي  جمهور رئیس

چین و به تناسب آن بازیابی قدرت و جسارت سیاسی و 

 . المللی است اي و بین نظامی پکن در تحوالت منطقه

 و سخن گفته چین با خصمانه روابط از بارها ترامپ

 و چین کشور از واردات علیه تجاري موانع ایجاد ستارخوا

 چین به واردات و صادرات براي نظارت بر نیروهایی استقرار

 برخورد براي نهایت در ترامپ که گفت باید اما .است شده

کاهش سطح روابط  .دارد نیاز چین کمک به شمالی کره با

آمریکا با روسیه و قرار دادن نام روسیه در لیست 

اي را  هاي آمریکا، وضعیت چالشی، مبهم و پیچیده تحریم

فعلی قرار داده  در اوضاعدو کشور پیش روي مناسبات 

 .است

ـ تهدید ونزوئال و کره شمالی؛ تهدیدات اخیر ترامپ 2

مبنی بر حمله نظامی به این دو  هایی چون حضور نشانه

 . هاي آمریکا در اوضاع کنونی است کشور، از دیگر چالش

ت منطقه غرب آسیا و جمهوري اسالمی ایران؛ ـ مقاوم3

جمهوري اسالمی ایران پس از انقالب اسالمی همواره 

مقابل منافع ملی آمریکا نه تنها ایستاده، بلکه توانسته 

الگویی موفق را پیش روي بسیاري از کشورهاي سیاسی 

ورزي  منطقه و جهان قرار دهد و به یقین راز خصومت

م اسالمی ایران نه تنها توسعه و آمریکا با انقالب و نظا

بخشی و محور قرار گرفتن  هاي آن، بلکه خطر الهام پیشرفت

این الگو براي دیگر ملل دنیا و جهان اسالم علیه آمریکا 

 .است

ها براي ترامپ ناپخته در سیاست ایجاد  آنچه این چالش

الشعاع قرار گرفتن وعده بزرگ وي در موضوع  کرده، تحت

مریکا و نارضایتی به دلیل انباشت مشکالت توجه به داخل آ

  .این کشور است
  

  جنگ نژادي در آمریکا                       گزارش روز▼ 

 برتري به معتقد افراطی گرایان راست بزرگ تظاهرات برگزاري آستانه در و جمعه شامگاه

 وضعیت ییآمریکا سفیدپوستان حقوق از براي دفاع ویرجینیا ایالت سراسر در سفید، نژاد

 هاي گروه شامل که سفید نژادپرستان خوردهاي و زد دنبال به اما. شد اعالم اضطراري

 حمله دنبال به شهر وضعیت شنبه روز از شدند، می ها کالن کوکلوکس حامیان و نئونازي

ساعت  24 تا تنها در رسید ممکن وضع ترین بحرانی به اجتماع، این به خودرو یک مرگبار

 افراطی نژادپرستان گردهمایی. باشد داشته مجروح 35 و کشته 3 کم تدس اول حادثه،

 ترین بزرگ شد، برآورد نفر هزار 6 که »راست اتحاد« شعار با شارلوتسویل شهر در یانکی

این آشوب با  .شود می محسوب آمریکا در اخیر دهه یک در افراطی گرایان راست تجمع

 آمریکا سراسر به پراکن، نفرت و مهاجم رستاننژادپ از جمهور آمریکا رئیس تلویحی حمایت

کنند، آنها نه  ها ادعا می دهد برخالف آنچه آمریکایی گسترس پیدا کرد؛ آشوبی که نشان می

توانند الگوي دموکراسی در جهان باشند؛ بلکه در چهره واقعی ایاالت متحده  تنها نمی

االت متحده که با شعار گسترش ای! شود هاي فراوانی از نژادپرستی یافت می آمریکا نشانه

گسترش  کشد و هزاران انسان را به بهانه دموکراسی به کشورهاي جهان لشکر می

هاي متعدد  فرستد در داخل کشورش با بحران به کام مرگ می دموکراسی، آزادي و برابري

براساس این مباحث، این سؤال مطرح است که چگونه برخی از . رور است اجتماعی روبه

انگیزي آمریکا را که در ایجاد زیست  هاي داخل کشور با شیفتگی حیرت جریان

رو است، یک جامعه آرمانی  با بحران روبه خود در کشور آمیز میان نژادهاي مختلف مسالمت

ها و مذاهب مختلف متحد و یکپارچه است،  و یک الگو براي کشورمان که با وجود قوم

فرد در جهان در  ییم؛ کشور ما یک نمونه منحصربهکنند؟ پر بیراه نیست اگر بگو می معرفی

زمینه ایجاد یکپارچگی و وحدت میان اقوام و مذاهب است، پس با این وجود چرا هنوز 

حل آمریکایی براي ارتقاي  ها و راه با ندیدن واقعیات به دنبال پیاده کردن نسخه اي عده

  !جامعه ایران هستند؟

 شد روشن 1400 الریجانی افق با کابینه چراغ             ویژه خبر▼ 

 الریجانی نزدیکان و دولت نزدیکان سیاسی وگوهاي گفت برخی از که هایی نشانه و اخبار از

 استنباط قابلسازي براي حضور الریجانی در پاستور پس از حسن روحانی  زمینهشود،  می منتشر

 دفتر اداره براي واعظی انتخاب ها، وزارتخانه در الریجانی به نزدیک هاي چهره حضور .است

 و نافرماندار چینش براي وزارت کشور که فضلی رحمانی معرفی ودولت دوازدهم  جمهور رئیس

 در البته این مسائل که .داشت خواهد دست در را کشور سیاسی اداري فضايو مدیریت  استانداران

 هاي خصیتشرئیس مجلس و  سوي از مطرح شده بود کشور اي رسانه در عرصه گذشته هفته

 گویش و گفت اثناي در فضلی رحمانی این تکذیب در حالی است که رد شد، وي نزدیک به سیاسی

 اصرار هاشمی زاده قاضی و زنگنه حجتی، ماندن براي الریجانی بود، شده مدعی ها رسانه از یکی با

 وزارت در فضلی رحمانی ساله هشت حضور نیز سیاسی تحلیلگران گروهی از نظر از. است داشته

 ریاست جمهوري براي ایران نقاط دورترین در کشور سیاسی فضاي کردن آماده نوعی به کشور

 از پس آنها. نیست طلبان اصالح خوشایند برهه این در طبیعتاً که امري است؛ 1400 در الریجانی

 ايبر را او بود، یافته حضور روحانی از پشتیبانی هدف با که 96 انتخابات در جهانگیري درخشش

وجه، ت قابل رأي بدنه با وجود که طلبانی اصالح اند؛ گرفته نظر در پساروحانی دوران جمهوري ریاست

  .بیاورند دست به ها وزارتخانه در را مهمی صندلی اند نتوانسته هنوز

  



    

  اخبار▼ 

 نفت فروش از دولت دالري میلیارد 250 درآمد

 یازدهم دولت اقتصادي عملکرد ره بهبا اشا نفت صنعت از فعاالن نادریان عبدالحمید

. کرد خواهد پیدا بدتري وضعیت دوازدهم دولت روحانی، دولت اول دور مسیر ادامه با: گفت

 دولت اول روز 1500 در ها بانک شبه و ها بانک سمت به مردم پول و نقدینگی هدایت

 جاري بودجه: ودافز وي. است کرده خارج توجیه از را ایران در اقتصادي کار عمالً روحانی

 88 این رقم 92 سال است، در حالی که در رسیده تومان میلیارد هزار 300 به امسال دولت

 اعالم نادریان. شود می تر بزرگ و بزرگ روز به روز دولت بنابراین بود؛ تومان میلیارد هزار

 531 ماه 96نژاد در  احمدي دولت و دالر میلیارد 250 ماه 48روحانی ظرف  دولت: کرد

 دالر 60 اي بشکه نفت با اکنون یعنی اند؛ کرده کسب درآمد نفت منبع  از دالر میلیارد

  .کنند دریافت می تولیدکننده از نفت صنعت باالدست محصوالت دالر 20 به نزدیک

 آقاي به هم روز 30000 روز 3000 جاي به اگر :کرد تأکید نفت صنعت فعال این 

  .بیاورد رونق بورس و مسکن صنعت، به اندتو نمی داده شود، او فرصت روحانی

 میلیون تن مواد غذایی در کشور 25هدررفت ساالنه 

میلیون تن  25تا  20رئیس خانه صنعت جوانان از هدررفت ساالنه  مهدي کریمی نایب

میلیون تن مواد غذایی در ایران تولید  130ساالنه  :گفت و موادغذایی در کشور خبر داد

میلیون تن آن هدر  25تا  20صنایع تبدیلی مناسب، حدود  نداشتنشود که به دلیل  می

 .ر صادرات مواد غذایی ایران دارندافغانستان و عراق بیشترین سهم را د: وي افزود .رود می

 900اما سهم ایران فقط  ،شود میلیارد دالر مواد غذایی به عراق وارد می 8هرچند ساالنه 

مرز بودن دو کشور، میزان صادرات ما به عراق در حد  میلیون دالر است و با توجه به هم

میلیارد دالر واردات موادغذایی به قطر انجام  3ساالنه : کریمی تصریح کرد .پایینی است

ولی با توجه  ،میلیون دالر بود 20تا  18شود که سهم ایران از این رقم در سال گذشته  می

سهم کشور به بیش از  شود بینی می شپی براي امسال ها علیه قطر به اعمال برخی تحریم

  .میلیون دالر برسد 100

  کند می گذاري  سرمایه نفت منابعی به جز روي عربستان

 نفت، از استفاده قرن  نیم گذشت از عربستان پس ،بلومبرگ خبري به گزارش پایگاه

 گذاري سرمایه دارد که فراوانی طبیعی منابع روي خواهد می حاال اقتصادي، چرخش براي

 2030 انداز چشم که در آوریل گذشته زمانی. ببرد نفت عصر از تر فرا را خود تا کند

 بازسازي و نجات بر روي دولت که شد  گفته اي صفحه 84 طرح در شد، مطرح عربستان

 و جزیره 50 دارد قصد عربستان: نوشته است بلومبرگ. کرد خواهد کار اقتصادي شهرهاي

 .کند تبدیل جهان گردشگري مقصد به را سرخ دریاي از سواحل کیلومترمربع هزار 34

 .است آن مدنظر هاي پروژه دیگر از »محمد عبدالعزیزبن شاهزاده اقتصادي شهر« ایجاد

 لجستیک و ویژه مناطق اقتصادي، اصطالح  به شهرهاي ساختن با دارد قصد سعودي پادشاه

   .کند گذاري سرمایه نفت منابعی به جز روي گردشگري،

 است طلبی خود درآمده از پوست اصالح روحانی

از بازداشت حسین  پسدبیرکل حزب مردمی اصالحات با بیان اینکه  ،فومنی محمد زارع

رسد که روحانی از پوست  به نظر می: کار شده است، گفت روحانی محافظهآقاي فریدون، 

بسیار  دتوان این می که گرفته استطلبی خود درآمده و روح اصولگرایی به خود  اصالح

هم  که هفته گذشته اعالم شد وي درباره ترکیب کابینه دولت دوازدهم. باشدخطرناك 

 ترین آن جوان نبودن و حضور که مهم داردکابینه پیشنهادي نواقص زیادي   :اظهار داشت

تغییري در کابینه صورت نگرفته و تنها افراد در دولت ضمناً . زنان در کابینه است نداشتن

اکنون  .شود نمیگونه گردش نخبگانی در کابینه مشاهده  اند، باید گفت که هیچ جا شده جابه

  .رو کند با چالش روبه راتواند کشور  می

  

  کوتاه اخبار ▼

 با اشاره به پوشاك اتحادیه رئیس شیرازي، ابوالقاسم◄

 پوشاك اتحادیه: گفت ایران در ترکیه تجاري مرکز افتتاح

 این که چرا است؛ کرده اضاعتر مرکز این افتتاح به رسماً

 اعتراض به پاسخ در مسئوالن اما .نیست تولید صالح به کار

 ها ترك از سوي مرکز این افتتاح از هدف که گویند می ما

معرفی  هدف واقعاً اگر: وي گفت است، کاال معرفی

 آنها بازار و کشور در را شرایط این باید هم ما کاالست،

 .باشیم داشته مان کاالهاي معرفی براي

 هاي آب به نفت بشکه هزار ها ده پس از نشت◄

 براي جلوگیري از کویت امدادي نیروهاي ،فارس خلیج

 نفتی میدان نزدیک کویت، اي منطقه هاي آب به نفت نشت

 برآورد بر اساس .هستند سعودي عربستان با مشترك

 به نفت بشکه هزار 35 حدود کارشناسان، ممکن است

 کویت گفتنی است، .باشد کرده شتن الزور منطقه هاي آب

 به بزرگ نفتی مجتمع یک ساخت سرگرم منطقه این در

  .است دالر میلیارد 30 ارزش

: حامد مظاهریان، معاون وزیر مسکن و شهرسازي گفت◄

 ،ها نسبت به دیگر بخش گذاري در بخش مسکن سرمایه

 50به ازاي هر  ،با بیان اینکهوي . زایی بیشتري دارد اشتغال

یک شغل ایجاد  حدودگذاري  ون تومان سرمایهمیلی

 300هر  به ازاي پتروشیمی صنعت در :افزود ،شود می

اگر هدف . شود میلیون تومان یک شغل ایجاد می

گذاري در این بخش تا حدودي  زایی باشد، سرمایه اشتغال

  .تواند مشکل بیکاري را حل کند می

 :گفت سازمان انرژي اتمی ئیسر ،اکبر صالحی علی◄

ترین اولویت سازمان انرژي اتمی این است که  مهم

. بروداي با قوت و قدرت پیش  هاي صنعت هسته فعالیت

میلیون یورو در حوزه رادیو داروها  60حدود  اکنون

برداري از  شاءاهللا تا پایان بهره گذاري شده است و ان سرمایه

ترین  چهار سال ایران به بزرگ تااین پروژه ظرف سه 

  .ده رادیو دارو در غرب آسیا تبدیل خواهد شتولیدکنند

وزیر کشور عراق اعالم کرد که عربستان  ،قاسم االعرجی◄

است   وزیر عراق خواسته نخست ،سعودي از حیدر العبادي

گري  سازي روابط میان تهران و ریاض میانجی براي عادي

روابط دیپلماتیک میان ایران و  این در حالی است که .کند

 به دست شهادت شیخ نمرحادثه منا و از عربستان پس 

 .رو به تیرگی گذاشته استحکام سعودي 

هاي سازمان فناوري و  شهردار تهران فعالیتقالیباف، ◄

  اطالعات شهرداري تهران در زمینه هوشمندسازي را باقیات

در حوزه سازمان  جنسیتیعدالت : حات نامید و گفتلصا

بانوان در این بینیم که  فناوري هم رعایت شده و می

ها این شعار را  هر چند که خیلی. ها چه نقشی دارند فعالیت

 .افتد اما در عمل اتفاق دیگري می ،دهند می

 


