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 تغییر رویکرد اجباري           روز حرف ▼

مرحله وارد ) یمن(عربستان و امارات در عدن  اختالف

اي از  هاي منطقه بسیاري از رسانه. ي شده استجدید

سازي روابط خود با  تمایل این دو کشور براي عادي

شکست سنگین . دهند جمهوري اسالمی ایران خبر می

گناه یمن، افزایش و  بی ائتالف عربستان در حمله به مردم

قدرت عمل محور مقاومت در منطقه، افزایش قدرت 

بازدارندگی و حمله پهپادي انصاراهللا یمن به عمق خاك 

هاي  زاید از حمایت سلمان و بن این دو کشور، ناامیدي بن

پوشالی آمریکا در مواجهه با جمهوري اسالمی ایران، از 

ا توسل به آنها توان ب جمله علل و عواملی هستند که می

تغییر سیاست ریاض و امارات نسبت به یمن و چرخش 

. ابوظبی و اظهار تمایل ریاض به سمت ایران را تحلیل کرد

در واقع، این نوع تغییر رفتار نوعی واکنش اجباري و از سر 

دهد، جبهه  استیصال و پذیرش شکست است و نشان می

ن از مقاومت به طور خاص و ارتش و نیروهاي مردمی یم

اي به  سازي دفاع ملی و منطقه نظر قدرتمندي و بومی

مرحله ایجاد تغییر در اهداف و راهبردها و حتی زمین 

طراحی شده ائتالف عربی مؤید به تأییدات آمریکایی نائل 

ثمري و توخالی بودن ائتالف و  از سوي دیگر، بی. شده است

به همکاري با آمریکا و پرداخت میلیاردها دالر پول نفت 

این کشور براي مقابله با ایران زمانی براي حکام مرتجع 

منطقه آشکار شد که انتظار آنها براي برخورد و گشودن 

آتش جنگ از سوي کاخ سفید علیه ایران پس از سرنگونی 

البته . پهپاد آمریکایی از سوي جمهوري اسالمی عملی نشد

ها نیز به سناریو و نمایشی بودن این  برخی تحلیل

ها براي تغییر در ژئوپلیتیک یمن و تجزیه آن به  ريدرگی

دو بخش جنوبی و شمالی اشاره دارند که باید به دقت 

سفر . پایش قرار دادتحوالت منطقه را رصد کرد و تحت 

سلمان در حضور  به جده و دیدار با ملک یدزا دیروز بن

به هر . اي بر این مدعاست سلمان، منتقد رفتار وي نشانه بن

لیل فرایند و اهداف تغییر سیاست ریاض و ابوظبی حال تح

هاي  در یمن به گذر زمان بیشتر و عیان شدن مؤلفه

دیگري نیاز دارد، ولی آنچه مسلم است ائتالف عربی خود 

بیند که باید دستگاه  اي می را در باتالق تحوالت منطقه

ها از فرصت  دیپلماسی ما ضمن مطالبه حقوق یمنی

. ـ این کشورها از آمریکا استفاده کند یـ ولو تاکتیک جدایی

این ضرورت در شرایطی که آمریکا به عنوان مسبب اصلی 

تبدیل به  فارس را ناامنی قصد دارد به بهانه امنیت، خلیج

 .    شود المللی کند، بیشتر احساس می بین آبراهی

  

 !شکست مطلق                                گزارش روز ▼

هاي دفاعی مورد نیاز ناتو را افزایش ندهد، ایاالت متحده هزاران نیروي  نهاگر برلین هزی«

آمیز است که فرض کنیم  در واقع توهین. نظامی خود را از این کشور خارج خواهد کرد

هزار نیروي آمریکایی در  50هاي حضور  دهندگان ایاالت متحده باید همچنان هزینه مالیات

هاي داخلی خرج  ها در عوض مازاد بودجه خود را در برنامه آلمان را بپردازند، اما آلمانی

کنند که چرا آلمان به تعهدات خود در مورد ناتو و کمک به  ها درك نمی آمریکایی. کنند

سفیر ایاالت متحده » ریچارد گرنل«معناي این سخنان تند و تیز » .کند غرب عمل نمی

هاي  ها به یک باره یاد هزینه آمریکاییآمریکا در آلمان چیست؟ چه اتفاقی افتاده است که 

آن هم درست پس از آنکه اخباري در ! اند حضور نظامیان خود در این کشور اروپایی افتاده

هاي حضور نظامیان  زمینه اشتراك نظر میان دو کشور درباره چگونگی تأمین هزینه

هاي  کل به توافقداد ترامپ و مر آمریکایی در آلمان منتشر شده بود، اخباري که نشان می

  !اند اولیه در این راستا دست یافته

الملل معتقدند علت این اظهارات تند و تیز نماینده  بسیاري از کارشناسان روابط بین

تا ! وجو کرد دولت آمریکا در برلین را باید در جایی دیگر و تحوالت پیرامون ایران جست

هاي  ضوع موشکی ایران و فعالیتزمانی که برلین و واشنگتن مواضع مشترکی درباره مو

گاه چنین  کردند، هیچ اي تهران داشتند و تهران را به عنوان تهدید منطقه معرفی می منطقه

اما حاال به فاصله کوتاهی از امتناع آلمان از حمایت و مشارکت در ! شد سخنانی شنیده نمی

ـ شاهد  شود رح میفارس مط ـ که با عنوان تأمین امنیت خلیج طرح یکجانبه دولت ترامپ

مقامات کاخ سفید که به شدت از شکست طرح به اصطالح امنیتی ! چنین اظهاراتی هستیم

هاي  حساب با دولت فارس خشمگین هستند، به سرعت فرایند تسویه خود براي خلیج

هیچ دولتی  همها  حساب این تسویه البته! اند مخالف و مخل در اجراي این طرح را آغاز کرده

به همراهی با کاخ سفید نکرده است و طرح دولت ترامپ با وجود همه این را مجاب 

  .رو شده است ها با شکست مطلق روبه تالش

 !ائتالف نکردیم 92در سال                            ویژه اخبار ▼

سخن تا به حال کمتر  92درباره سال «در پاسخ به این پرسش که » محمدرضا عارف«

آقاي هاشمی رد صالحیت  92سال . هاست از دغدغه سیاسی این سال ، اما بخشیاید گفته

ها معتقد بودند که باید سرمایه اجتماعی  طلب شد و با گذشت زمان بخش عظیمی از اصالح

گیري نکردید و این موضع تا لحظات آخر هم  به سمت آقاي روحانی برود؛ اما شما کناره

 92مسیر و حرکت سال «: گفت» واست کردپابرجا بود تا اینکه آقاي خاتمی از شما درخ

وقتی بنا شد به یک نفر برسیم، آقاي خاتمی . خالف نظري بود که شما مطرح کردید

در . طلب در آن کارگروه حضور پیدا کردند کارگروهی تشکیل داد و چهار کاندیداي اصالح

هید؛ اما آقاي آن مقطع به آقاي خاتمی گفتم که آقاي روحانی را هم در این کارگروه قرار د

خواهم بیش از این موضوع را باز کنم، اما دو روز آخر پیشنهادي  نمی. خاتمی نپذیرفت

گیري کنند که شانس پیروزي  باید کناره] عارف و روحانی[مطرح شد که یکی از این دو نفر 

  ».اسم این کار ائتالف نیست؛ چرا که ائتالف بر اساس برنامه است. باال برود
  

اقدامات غافلگیرکننده دولت امارات متحده همچنان ادامه : نوشت» الیوم أير«روزنامه ◄

هاي  دارد و آخرین آنها، سفر هیئت امنیتی این کشور به تهران، با هدف توسعه همکاري

تاکنون  2013ل این سفر از سا. هاي دو کشور بود امنیتی مشترك براي تقویت امنیت مرز

ها، طی سفر  طبق گزارش ه است کهبه مسکو داشت نیزسفري  زاید بن .سابقه بوده است بی

  .مذکور، امارات از روسیه درخواست کرده است براي بهبود روابط آن با تهران، وساطت کند

 



 
 

 

  اخبار ▼

  فارس امارات به دنبال نقش اول حاشیه جنوبی خلیج

هوري وي جم گري میان عربستان سعودي و ترامپ در ابتداي ریاست با میانجی» زاید بن«

هاي اقتصادي چند صد میلیارد دالري براي ترامپ،  توانست ضمن فراهم کردن ظرفیت

. سلمان را نیز از بحران ناشی از حمایت از هیالري کلینتون در برابر ترامپ خارج کند بن

هاي ثانویه علیه  ورود امارات به جنگ با یمن در کنار عربستان سعودي و بازگرداندن تحریم

گیري اتحادي فراگیرتر میان سه کشور براي وارد کردن  وي ترامپ زمینه شکلتهران از س

هاي  نی و شکستفشارهاي شکننده به ایران را فراهم کرد؛ اما شرایط سیاسی و میدا

زاید را خیلی زود متوجه ضرورت ایجاد تغییر  درپی این مثلث در برابر محور مقاومت، بن پی

در راهبردهاي قبلی خود کرد و با فاصله گرفتن از عربستان در بحران یمن و اتخاذ راهبرد 

ستور محتاطانه در همراهی با آمریکا علیه ایران، تالش براي نزدیک شدن به تهران را در د

امارات با اتخاذ راهبرد جدید امیدوار است ضمن قرار گرفتن در حاشیه امنیتی . کار قرار داد

انداز بازیابی روابط اقتصادي پرسود با ایران را پیش روي خود بگشاید و در  مناسب، چشم

سایه انفعال و ضعف شدید سعودي بتواند نقش اول را در معادالت سیاسی و امنیتی 

  .فارس بر عهده بگیرد جنوبی خلیج کشورهاي حوزه

 هاي پیشین اختیارات دولت اعتدال، آرزوي دولت

دولت با توجه به «: نماینده ادوار مجلس شوراي اسالمی اظهار داشت» جعفر قادري«

تواند  حضور رئیس قوه مجریه در رأس شوراي هماهنگی اقتصادي و جلسه سران قوا دیگر نمی

هاي پس از انقالب اختیارات  اي از دولت ورد؛ چرا که در هیچ دورهبهانه کم بودن اختیار را بیا

جمهوري به اندازه اختیارات  فعلی دولت آقاي روحانی مسبوق به سابقه نبوده و هیچ رئیس

ظرفیتی که دولت آقاي روحانی «: وي در ادامه گفت» .آقاي روحانی اختیار عمل نداشته است

گیري شوراي عالی اقتصاد  بر معظم انقالب و با شکلدر حجم گسترده اختیارات با تدبیر ره

جمهور پیشین  مقاومتی و شوراي هماهنگی سران قوا و جلسه سران قوا داشته، آرزوي رؤساي

اي دارند  بوده است؛ در شرایط فعلی قواي قضائیه و مقننه با قوه مجریه تعامل و همراهی ویژه

  ».کنندتر حل  توانند مشکالت کشور را خیلی سریع و می

  کنیم مان را با هیچ چیز معاوضه نمی عزت

نامه حج موجود است و ادعاهاي مطرح  با بیان اینکه تفاهم» عسکر االسالم قاضی حجت«

نه نظام و نه مسئوالن نظام هرگز «: شده درباره این توافق  یک دروغ مسلم است، گفت

د سال حج بحمداهللا با در این چن. شان را با هیچ چیزي معاوضه کنند حاضر نیستند عزت

این مقام مطلع در امور » .عزت انجام شده است، دقیقاً ضد آن چیزي که مطرح شده است

نامه حج ایران و عربستان دقیقاً ذکر شده است که باید ابعاد  در تفاهم«: حج تأکید کرد

هم آن را امضا ) عربستان(فاجعه منا روشن شود و حقوق شهدا باید داده شود، آنها 

باختگان فاجعه  دیپلمات ایرانی و از جان(آبادي  گفتنی است، برادر غضنفر رکن» .اند دهکر

را به  1394ایران مسئولیت فاجعه منا در سال «در یک برنامه تلویزیونی گفته است ) منا

  ».عهده گرفته تا راه حج باز شود

  قدرت نظامی ایران باالتر از قدرت رژیم صهیونیستی

بندي شاخص قدرت نظامی  طبق جدیدترین رده«: نوشت» پست جروزالم«روزنامه 

. ، قدرت نظامی اسرائیل جایگاه هفدهم را به خود اختصاص داده است»گلوبال فایرپاور«

المللی و تحریم علیه  رغم فشارهاي بین انگیز در این شاخص آن است که علی نکته شگفت

» .اي خود قرار گرفته است شمن منطقهتر از د ایران، اسرائیل براي دومین سال متوالی پایین

بندي گلوبال فایرپاور، ایران امسال در جایگاه چهاردهم قرار دارد؛  گفتنی است، طبق رده

میلیون دالر برآورد  600میلیارد و  19گلوبال فایرپاور بودجه نظامی رژیم صهیونیستی را 

الی است که بودجه این در ح.  کشور اول، مبلغی چشمگیر است 20کند که در میان  می

  .میلیون دالر برآورد شده است 300میلیارد و  6دفاعی ایران، 

  

  

 

  کوتاه اخبار ▼

مدیرعامل شرکت ملی پاالیش و » زاده امیر وکیل« ◄

گیري  با اشاره به آغاز طرح سوخت هاي نفتی پخش فرآورده

 3900: گفت وسایل نقلیه تنها با کارت سوخت از امروز

افزاري   افزاري و نرم ور از نظر سختدر کش  جایگاه سوخت

ها هیچ  ه کنندگان از این جایگا اند و استفاده سازي شده آماده

زاده، براي صدور  به گفته وکیل. مشکلی نخواهند داشت

نویسی  هزار نفر نام 30کارت سوخت المثنی روزانه 

کنند که با صدور هر کارت المثنی، کارت قبلی از رده  می

هاي  ابراین امکان سوءاستفاده با کارتبن. شود خارج می

 .المثنی وجود ندارد

  تن خرید 275شوراي جهانی طال، روسیه را با  ◄

. ترین خریدار طالي جهان سال گذشته اعالم کرد بزرگ

این مقدار بیشترین خرید طالي روسیه طی یک سال بوده 

گذاران در اوراق  ترین سرمایه مسکو قبالً یکی از بزرگ. است

داري آمریکا بود؛ ولی بیشتر آنها را طی  خزانه قرضه

گفتنی است، سال گذشته . هاي اخیر فروخته است سال

 85هاي خود را از اوراق قرضه آمریکا بیش از  روسیه دارایی

 3/13میلیارد دالر در ژانویه به  9/96درصد کاهش داد و از 

 .میلیارد دالر در دسامبر رساند

زیر خارجه روسیه و معاون و» سرگئی ریابکوف« ◄

سرپرست نمایندگی سیاسی اتحادیه اروپا » مارکوس ادرر«

در مسکو، در نشستی اوضاع پیرامون برنامه جامع اقدام 

و برخی ابعاد مسئله کنترل تسلیحات در ) برجام(مشترك 

گفتنی است، پیش از این نیز . جهان را بررسی کردند

سفراي  ورحض اوضاع کنونی پیرامون برجام در نشستی با

 . انگلیس، فرانسه و آلمان در مسکو بررسی شده بود

درآمد خالص آرامکو به دلیل قیمت پایین نفت در  ◄

درصد کاهش یافت و به  12نیمه اول سال میالدي جاري 

با وجود کاهش درآمد، آرامکو . میلیارد دالر رسید 9/46

میلیارد دالر سود سهام به دولت پرداخته که  4/46

ه وابستگی شدید عربستان به این شرکت براي دهند نشان

  .تأمین بودجه و نیازهاي خانواده سلطنتی این کشور است

ترین گزارش خود  المللی پول در تازه صندوق بین ◄

رشد  2020بینی کرده است، اقتصاد ایران در سال  پیش

درصدي را تجربه کند و از فاکتورها و  2/0اقتصادي 

ادي تا حدود زیادي فاصله خواهد هاي بازدارنده اقتص مؤلفه

 . گرفت

ریزي، تأمین و توزیع و تنظیم بازار  مدیرکل دفتر برنامه ◄

آموزي با ارز  میلیون دفترچه دانش 15: وزارت صنعت گفت

دولتی آماده توزیع است، اما هنوز تصمیم نهایی درباره 

 .نحوه توزیع آن اتخاذ نشده است
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