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 !کشوري کوچک با توهمات بزرگ   روز حرف ▼

نتیجه داد و » زاید محمدبن«باالخره افزایش فشارها بر 

عهد ابوظبی اعالم کرد، باید فرایند  حاکم دبی به ولی

نشینی از یمن کلید بخورد؛ کشور کوچک امارات که  عقب

صنعت  هاي اقتصادي و اخباري در زمینهتا چند سال قبل 

کرد،  جلب توجه می اش بیشتر اییگردشگري و هواپیم

اکنون چند سالی است در ابعاد سیاسی و نظامی در صدر 

  .ها قرار دارد اخبار رسانه

معموالً در گذشته این کشور مانند عمان سیاست 

هاي امارات  طرفی داشت اما در سالیان اخیر امیرنشین بی

زدایی  زایی را جایگزین تنش براي حفظ قدرت، سیاست تنش

هاي  شود که تاکتیک اند؛ حال این پرسش مطرح می کرده

  امارات در این مسیر پرخطر چیست؟

شان  المسلمین و طرفداران کمک به سرکوب اخوان ـ1

  ـ 2در مصر، فلسطین، سوریه، لیبی، سودان و تونس؛ 

هاي  ها یا دولت هاي برخاسته از ایده اخوانی مخالفت با دولت

ـ نزدیک شدن به 3و قطر؛  ها، مانند ترکیه طرفدار اخوانی

سلمان؛  محمدبن عهدي ولی از معنوي و مادي حمایت و عربستان

اي،  هاي منطقه همراهی و ائتالف با عربستان در سیاست ـ4

مانند تحریم اقتصادي قطر، حضور نظامی در یمن و لیبی؛ 

هاي  حمایت از دیکتاتورهاي نظامی به جاي حکومت ـ5

هاي  با جبهه مقاومت و دولتـ مخالفت و مبارزه 6مردمی؛ 

ـ آشکار 7حامی جبهه مقاومت در لبنان، سوریه و یمن؛ 

 ـ8کردن روابط اقتصادي و سیاسی با رژیم صهیونیستی؛ 

اما  .هاي آمریکا در منطقه و جهان همراهی با سیاست

هاي گزاف موفقیتی نداشته  راهبرد امارات با وجود هزینه

هاي نظامی امارات از  واست و انتشار خبر خروج و کاهش نیر

 .ائتالف علیه یمن مؤید این حقیقت است

 :هاي پیش رو هایی از ناکامی امارات و چالش نشانه

هاي  ـ باقی ماندن بشار اسد در سوریه، شکست گروه الف

مورد حمایت امارات در سوریه، تغییر راهبرد امارات در 

 ـ موفقیت قطر در دور زدن ب .نشینی یمن از جنگ به عقب

ژنرال  ـ پیروز نشدن ج .هاي امارات، مصر و عربستان تحریم

 به ـ هر چند امارات در د .حفتر و ادامه جنگ در لیبی

حکومت رساندن نظامیان در مصر و سودان با کودتا و 

مردم  همکاري دیگر کشورها موفقیت نسبی داشته، ولی

ترین  کوچکو با  گین هستندخشم این کشور به شدت

مورد حمایت امارات را کنار حکام دیکتاتور جرقه اجتماعی 

هاي کشور  ـ اختالفات درونی امیران امارت ه .خواهند زد

 .امارات متحده

 

 

 فروپاشی یک هژمونی                         گزارش روز ▼

آورند  اي داخلی، هزار دلیل و  شاهد می از  فعاالن سیاسی و رسانه  در همین تهران خیلی

در همین چند ماه گذشته اگر به . توان در برابرش ایستاد قدرتی است که نمیکه آمریکا ابر

بینید چقدر سرنگونی پهپاد  ها نگاه کنید، می هاي برخی رسانه ها و مصاحبه ها و گزارش مقاله

چه ! را تقبیح کردند و با ادعاي دلسوزي گفتند آمریکا را عصبانی نکنید» گلوبال هاوك«

اعالم کردند تعهدات برجامی را کاهش ندهید و به جاي آن بروید  تعداد افرادي بودند که

ها کنید شاید  اي را هم تقدیم آمریکایی پاي میز مذاکره بنشینید و توان دفاعی و نفوذ منطقه

هاي مکرر  نشینی براي پاسخ دادن به این افراد الزم نیست عقب! ها کم کرد بتوان از تحریم

ها، ترس سران کاخ سفید از قدرت  اثر شدن تحریم ی، بیآمریکا در برابر جمهوري اسالم

تنها خبر کوتاهی که روز گذشته منتشر شد، براي اثبات ! را توضیح دهید... دفاعی ایران و

گروه طالبان «: افول پر شتاب آمریکا و پوشالی و دروغین بودن هژمونی آمریکا کافی است

ها را آغاز  مرکزي افغانستان و آمریکایی اعالم کرده است تنها در صورتی مذاکرات با دولت

  »!خواهد کرد که نیروهاي آمریکایی افغانستان را ترك کنند

ها به آنجا رسیده که حتی گروه کوچکی، مانند  دهد، کار آمریکایی خبري که نشان می

کاخ سفید هیچ توانی  نیز کند و در عمل شرط مذاکره تعیین می ها پیش طالبان براي آمریکایی

که چند دهه پیش به بهانه از بین   آمریکایی! گذاري ندارد اثر کردن این شرط ي رد یا بیبرا

گناه افغانستانی را  بردن طالبان راهی افغانستان شد و جان هزاران مرد و زن و کودك بی

گرفت، از شهرهاي این کشور ویرانه ساخت و بدون آنکه نگران پاسخ دادن به کسی باشد، 

المللی یا سازمان  هاي بین حاال نه ائتالف! واستند در این کشور انجام دادندنظامیانش هرچه خ

تر از قبل هم شده، براي  تر و ضعیف که همان گروه طالبان که به مراتب کوچک... ملل و

فروپاشی هژمونی و افول پرشتاب آمریکا نیست،  ،اگر اسم این! گذارد ها شرط می آمریکایی

 پس چیست؟
  

 جمهور به هیئت حل اختالف ارجاع نامه رئیس          ویژه اخبار ▼

: نماینده مردم بافق در مجلس طی تذکري در مجلس، اظهار داشت» محمدرضا صباغیان«

جمهور و وزرا در مردادماه طبق قانون براي ارائه گزارش به مجلس اقدام کنند و  قرار بود رئیس

وي خطاب . ن کار مخالفت کرده استام سخنگوي دولت با ای در صحن حاضر شوند؛ اما شنیده

گیري کرده و تذکرات الزم  به عنوان رئیس مجلس در این باره موضع: به علی الریجانی افزود

هیئت رئیسه در این رابطه نامه : الریجانی هم در پاسخ به تذکر صباغیان گفت. را بدهید

رهبر معظم انقالب  در نامه به) جمهور رئیس(ام ایشان  رسمی به دولت داده است و شنیده

این نامه از سوي رهبري به هیئت : الریجانی افزود. اعالم کرده است که این کار اشکال دارد

کند؛ چرا که این  حل اختالف قوا داده شده، اما مجلس در این باره به وظایف خود عمل می

  .نامه است موضوع آیین
  

یمن به طور عمده در نگرانی این  نشینی امارات از دلیل عقب: نوشت» اشپیگل«نامه  هفته ◄

کشور از رویکرد انصاراهللا نهفته است؛ زیرا احتمال دارد نیروهاي انصاراهللا همان استراتژي را 

کنند و به حمالت پهپادي به  می ها اجرا  ربستانیکنند که درباره عها دنبال  درخصوص اماراتی

رات براي آنکه ناخشنودي متحد خود اما: نامه در ادامه نوشت این هفته. امارات متوسل شوند

در منطقه، عربستان سعودي را برنینگیزد، نیروهاي نظامی خود را به شکل پنهانی و در 

 . سکوت کامل خارج کرده است

 



 
 

 

  اخبار ▼

 آمریکا در مسیر افول

صفحه از عقاب سرسفید  روي جلد جدیدترین شماره خود تصویري تمام» افرز فارن«مجله 

آید حتی پاي  چاپ کرده که پرهاي آن در حال ریختن است و به نظر می ]ریکانمادین آم[

» شوراي روابط خارجی آمریکا«این مجله آمریکایی که اندیشکده . چشمش هم کبود باشد

تر، آمریکا با  یک نسل قبل«: نویسد کند، با بررسی روند افول آمریکا می منتشر می

اي جدید  کرد که قرار بود هزاره چیزي هدایت مینفس داشت جهان را به سوي آن  اعتمادبه

رود و  در حال حاضر، جهان به سوي آشفتگی پیش می. با صلح، رفاه، آزادي و اجتماع باشد

زندگی همین است و «: است] خواننده کانادایی[» لئونارد کوهن«آمریکا هم مصداق آهنگ 

رسد این  به نظر می. هم بپاشد قدر سریع از شود همه چیز این چگونه می» .دانند همه هم می

درباره ] بیستم[آلود واشنگتن در انتهاي قرن  رؤیاهاي تب. ناپذیر بوده است افول اجتناب

هاي دائمی  واقعیت کنونی یعنی درگیري خود را به ، جاياندیشانه آمریکا تداوم سلطه نیک

  ».داده است در داخل و خارج از کشور

  ترین واردکننده ترین صادرکننده و عراق بزرگ چین بزرگ

هاي اتاق بازرگانی تهران، پنج مقصد اول صادرات ایران در  بر اساس اعالم معاونت بررسی

 2عراق با . به ترتیب به کشورهاي عراق، چین، امارات، افغانستان و ترکیه بوده است 98بهار 

میلیون دالر در رتبه دوم،  354میلیارد و  2چین با میلیون دالر در رتبه اول،  391میلیارد و 

میلیون دالر در رتبه  513میلیون دالر در رتبه سوم، افغانستان با  555میلیارد و  1امارات با 

همچنین بررسی آمارهاي . میلیون دالر در رتبه پنجم قرار دارد 3/382چهارم و ترکیه با 

میلیون  275میلیارد و  2ننده به ایران، چین با ترین صادرک دهد، بزرگ روزانه گمرك نشان می

میلیون دالر  535در جایگاه دوم این فهرست، امارات با صادرات یک میلیارد و . دالر است

. میلیون دالر است 249است و رده سوم این فهرست نیز در اختیار ترکیه با یک میلیارد و 

  .میلیون دالر وارد کرده است 218ایران همچنین از هند در فصل بهار یک میلیارد و 

  !روحانی تنها کاندیداي ممکن ما بود 

در اظهاراتی جالب » باران«طلب و مدیر عامل بنیاد  فعال سیاسی اصالح» محمدجواد امام«

ها در  طلب اصالح 96و هم در سال  92مردم باید این را بدانند، هم در سال «: گفته است

حسن   طلب نبود و در واقع معرفی یک چهره اصالح شرایطی پشت روحانی درآمدند که امکان

همچنین شرایط کشور ایجاب کرد تا براي خروج از . روحانی تنها کاندیداي ممکن ما بود 

در واقع . روحانی اعالم حمایت کنیم نژاد ایجاد کرده بود، از حسن  وضعیتی که آقاي احمدي

کر منافع جریانی باشد، مصلحت نظام جاي اینکه به ف جریان اصالحات در آن برهه حساس، به 

این در حالی » .و کشور را در نظر گرفت تا به هر طریقی که ممکن است، از بحران عبور کنیم

طلب در انتخابات بودند که به نفع حسن  است که عارف و جهانگیري از نیروهاي مطرح اصالح

  .روحانی از صحنه انتخابات کنار رفتند

  !دات را برخواهد داشتایران گام بعدي کاهش تعه

نماینده ارشد روسیه در کمیسیون مشترك برجام در مصاحبه با » سرگئی ریابکوف«

تأکید کرد، ایران قصد دارد دور تازه کاهش تعهدات خود در » اینترفکس«خبرگزاري 

کنندگان در  شرکت: وي در بخش دیگري از اظهارات خود افزود. چارچوب برجام را آغاز کند

در (مندي ایران از مزایاي اقتصادي هاي الزم را براي بهره وافق کردند تالشنشست وین ت

وي با بیان اینکه درباره شرایط مربوط به توقیف کشتی حامل . به کار گیرند) چارچوب برجام

ایران و بریتانیا نتوانستند به  :وگو شد، اضافه کرد ز بحث و گفتالطارق نی نفت ایران در جبل

هاي اراك،  ریابکوف همچنین بر لزوم تکمیل پروژه. ن زمینه دست یابنددرك مشترکی در ای

  .هاي آمریکا تأکید کرد رغم تحریم هاي قید شده در برجام علی فردو و دیگر پروژه

  

  
 

  کوتاه اخبار ▼

بر اساس آخرین ارزیابی صورت گرفته، در حال حاضر  ◄

هاي حرارتی  هزار مگاوات از ظرفیت نیروگاه 44نزدیک به 

هزار مگاوات مربوط به  5/21مربوط به بخش خصوصی و 

هزار  6 نیروگاهی با ظرفیت همچنین. بخش دولتی است

هزار  12 نیروگاهی با ظرفیت مگاوات از سوي بخش دولتی و

که  ندمگاوات از سوي بخش خصوصی در حال احداث 800و 

درصدي بخش  33ریزي صورت گرفته، سهم  بر اساس برنامه

هزار و  11هاي حرارتی با احتساب  یت نیروگاهدولتی در مالک

درصد  16مگاوات نیروگاه حرارتی آماده واگذاري به  146

 .کاهش خواهد یافت

مشاور امنیت ملی دولت اوباما به ترامپ » سوزان رایس« ◄

وزیر امور خارجه » محمدجواد ظریف«توصیه کرد پیشنهاد 

است، ظریف  گفتنی. ایران در ارتباط با برجام را بررسی کند

دو هفته پیش از سفر به نیویورك گفت که تهران حاضر 

هاي آژانس را همین  است تصویب پروتکل الحاقی پادمان

هاي  حاال انجام دهد؛ در مقابل، آمریکا نیز باید همه تحریم

  .کند» لغو«شده علیه ایران را  اعمال

رئیس شوراي راهبردي روابط خارجی » کمال خرازي« ◄

ي امنیت کشورمان از هیچ چیز فروگذار نخواهیم ما برا: گفت

کرد و در برابر تجاوزات بیگانگان خواهیم ایستاد و اساساً 

خرازي درباره . پذیرد روحیه ایرانی تسلیم و تحقیر را نمی

سقوط پهپاد آمریکایی و گرفتن کشتی متخلف انگلیسی 

ما در تحقق حقوق خود و حفظ امنیت و ثبات : تأکید کرد

  .منطقه قاطع هستیمکشور و 

دستگاه  443هزار و  184در سه ماهه نخست سال جاري  ◄

خودروي سواري تولید شده است که مقایسه این رقم با مدت 

هاي سواري در  دهد، تولید خودرو مشابه سال گذشته نشان می

همچنین طبق . درصدي داشته است 5/41مدت مذکور، اُفت 

ساز  قطعه 18دولت به  ماه گذشته، 15اطالعات منتشر شده در 

  .میلیون دالر ارز دولتی تخصیص داده است 244بیش از 

مدیر کل دفتر توسعه کارآفرینی وزارت » رحیم سرهنگی« ◄

در حال حاضر یک میلیون و :  تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت

التحصیل دانشگاهی بیکار در کشور وجود  هزار نفر فارغ 390

خورد یا  درد جامعه و بازار کار نمی دارند که یا مهارت آنها به

  .اینکه اساساً مهارتی براي ورود به بازار کار ندارند

هاي  بر اساس اعالم بانک مرکزي، تعداد معامالت آپارتمان ◄

واحد  4800، به 1398مسکونی شهر تهران در تیر ماه سال 

درصد  6/64مسکونی رسید که در مقایسه با مشابه سال قبل 

  .دهد می کاهش را نشان

  

   

  .دنبال کنند سروش  رسان در پیام) basirat_fa@(و بصیرت ) ssweekly@(ها را در کانال صبح صادق توانند نشریه اخبار و تحلیل مندان می عالقه

 

 

 ترنم زندگی

هاي همسرتان را در  لیقهها، خصوصیات، عالیق و س ویژگی

هاي مختلف شناسایی کنید تا در هنگام ارتباط  موقعیت

  .برقرار کردن دچار مشکل نشوید


