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  !فاجعه انسانی در یمن        روز حرف ▼

چشمان بسته جهان بر سه سال جنایت مداوم رژیم 

 این بار ودي و حامیانش در یمن بار دیگر فاجعه رقم زد وسع

 حامل اتوبوس به سعودي هاي جنگنده مرگبار حملهشاهد 

نفر  55که  یمبود »ضحیان«یمنی در شهر  آموزان دانش

بنا بر اعالم  .گذاشت جايبر  نفر زخمی 77ته و شک

سال  15قربانیان این حمله کودکان زیر  بیشترسرخ،  صلیب

تداوم  .گشتند می اند که از یک اردوي تابستانی باز بوده

در یمن که مانند همیشه در جنایات جنگی ائتالف سعودي 

هاي آمریکا  المللی و حمایت جامعه بینمرگبار سکوت سایه 

هاي  انجام صداي اعتراض سازمانرسید، سر به منصه ظهور می

بر پس از مباحث زیاد  و کرد مستقل حقوق بشري را بلند

 زمینهبودن تحقیقات در » مستقل غیر«یا » مستقل«روي 

آموزان یمنی، سازمان ملل  ها به اتوبوس دانش حمله سعودي

، محکومیت این حمله خونیناي ضمن  بیانیهبا صدور متحد 

و شوراي امنیت خواستار انجام  خواند» جنایت جنگی«را آن 

 همچنان آمریکااین  با وجود .شدآن باره در» تحقیقات موثق«

با انجام ه، بلکه حاضر به محکومیت این جنایت نشدنه تنها 

که ها  نوا با سعودي و همست  ا مخالفنیز تحقیقات مستقل 

دانند،  می» اقدامی نظامی و مشروع«این اقدام وحشیانه را 

جنایتی که به ارتکاب  زمینهدر ها  ود سعوديمعتقد است خ

  .ندن، تحقیق کهستند  آن متهم

 و عربی متحده امارات مشارکت با سعودي عربستان

 روز در را یمن به خود نظامی تجاوز انگلیس و آمریکا حمایت

 مدت این طول در. است کرده آغاز 1394شش فروردین 

ـ  سعودي فائتال هاي به وسیله جنگنده هوایی حمله هزاران

 زخمی و کشته موجب که گرفته انجام یمن در آمریکایی

. است شده کودکان و زنان جمله از نفر هزار ها ده شدن

 اقتصادي محاصره تاکنون زمان آن از همچنین متجاوزان

 لوازم و دارو ورود از مانع و کرده اعمال یمن ضد را شدیدي

 ها حدودیتم و شده کشور این به زندگی نیاز مورد و اساسی

 به انسانی هاي کمک ورود برابر در را سختی اقدامات و

از  بسیاريحتی  و اند گرفته پیش در یمن گوناگون مناطق

در برابر هاي اسالمی و سازمان کنفرانس اسالمی نیز  دولت

  . اند ها سکوت کرده جنایت سعودي

برنی «هاي مسلمان به اندازه  ها و دولت به راستی ملت

بوك  در صفحه فیسکه ور دموکرات آمریکایی سنات» سندرز

با پشتیبانی از جنگ ائتالف   ایاالت متحده«: خود نوشت

رسانی  سعودي در یمن از طریق ارائه تسلیحات، سوخت

 ».یابی، در این قساوت شریک است هوایی و کمک به هدف

  ! حاضرند از مردم مظلوم و مقاوم یمن حمایت کنند؟

  

 !پاسخ معکوس                         گزارش روز ▼

من به عنوان یک شهروند عراقی مخالفت خود را با اظهارات العبادي درباره «

کنم، من با ایران ابراز  آور تحمیلی بر جمهوري اسالمی ایران اعالم می هاي شرم تحریم

کنم؛ کشوري که از ما در جنگ با داعش حمایت کرد و خون فرزندانش با  همبستگی می

همبستگی # .ا درآمیخت؛ آن هم در زمانی که شرکاي وطن به ما خیانت کردندفرزندان م

هاي پر تعداد  تنها یکی از نوشتهاین جمالت » .العبادي نماینده ما نیست#با ایران 

کاربران عراقی در فضاي مجازي علیه سخنان حیدر العبادي درباره همراهی این کشور با 

اما واکنش به این اظهارات عجیب تنها ! مریکاستآ ایاالت متحده هاي ضد ایرانی تحریم

هاي ظالمانه، غیر قانونی و  تحریم: سازمان بدر«به کاربران و مردم عراق محدود نماند؛ 

یکجانبه آمریکا علیه ملت عظیم ایران و جمهوري اسالمی را به شدت محکوم و تأکید 

هاي اخالقی و  و ارزش المللی ها و منشورهاي بین ها با همه عرف کنیم این تحریم می

: اهللا عراق حزب«، »زند، در تضاد است حقوق بشري که آمریکا سنگ آن را به سینه می

هاي آمریکا علیه ایران بیانگر سیطره البی صهیونیستی و پول عربستان بر دونالد  تحریم

، »شان در ایران خواهند ایستاد ترامپ است و مردم وفادار عراق همه در کنار برادران

گیري در  برانگیز بود و این موضع وزیر تأسف موضع نخست: جنبش عصائب اهل الحق«

هاي آمریکا علیه جمهوري  تحریم: عمار حکیم«، »دولت آینده عراق ادامه نخواهد داشت

، »هاي امضا شده است نامه المللی و تعهدات و توافق اسالمی ایران گذر از اراده بین

دوسوم جهان از روسیه و چین گرفته تا هند، : قجنبش مقاومت اسالمی نجباء عرا«

 معلوم نیست چه کسانی به تو. اند پاکستان و سایر کشورها در کنار ایران ایستاده

مگر پاداش نیکی چیزي جز نیکی است که با دشمنان ! دهند مشاوره می )العباديرحید(

ما آمد، چه جواب ملت ایران را که با همه وجود به یاري ! کنی؟ ایران همراهی می

؛ »!دهی؟ شان را چه می شان و عرق جبین رزمندگان هاي شهداي دهی؟ جواب خانواده می

و زیر فشار » مجازات«ها  ها را به بهانه خصومت با دولت آمریکا ملت: مقتدي صدر«

آمریکا از تصمیماتش دست برندارد؛ ما دست بسته نخواهیم هد و اگر د اقتصادي قرار می

و  هاتر از همه مکر قوي) ایران(ملت عراق با برادرانش: محمدتقی مدرسی اهللا آیت«، »ماند

مان در ایام محنت بزرگ هنگام بیرون  هاست و ما هرگز لطف و کمک برادران نیرنگ

ترین شرایط را فراموش نخواهیم  ها و نیز حمایت از اقتصادمان در سخت راندن تروریست

وقتی یهود و نصاري براي نبرد با : عراقمفتی اهل سنت  ،شیخ مهدي الصمیدعی«، »کرد

مسلمانان ایران حرکت کنند، هزاران نفر از اهالی شام براي دفاع از اصل اسالم به میدان 

خود نخستین فرد خواهم بود که براي دفاع از ایران به ) گویم که من نیز می(آیند،  می

ها نباید در مواضع و  عراقی: »مقتدي صدر«جلیل النوري، معاون اول «» .آیم میدان می

این تصمیم جریان الصدر عراق نه . هاي شیطانی تبعیت کنند سخنان خود از قدرت

سیاسی بوده و نه از روي تملق و چاپلوسی است، بلکه دفاع از ایران واجب شرعی و 

   . ...و» .کند اخالقی است که دین، مذهب و مرجعیت ما آن را بر ما امال می

دهد سخنان نسنجیده حیدر العبادي در روزهاي  نشان می کهاست هایی  نمونهاینها 

هاي  که به باور کارشناسان براي رضایت البی وزیري پایانی حضورش در مسند نخست

عراق با ایران تبدیل  به نمایش وحدت ملت یان شد، برخالف انتظار اوبسعودي در عراق 

در مسند تیر خالصی شد بر رؤیاي تمدید حضورش که معکوس  پاسخی شد؛

  !وزیري نخست

  



 
  اخبار ▼

 محکوم به شکست است ایران علیه عربی ناتوي تشکیل طرح

 و جار بی پیشبرد حال در سفید کاخ بود شده مدعی گذشته هفته رویترز خبرگزاري

 میان امنیتی -سیاسی ائتالف یک ایجادبه منظور  »عربی ناتوي تشکیل«طرح  جنجال

 هاي فعالیت با مقابله آن اهداف از یکی است که فارس خلیج همکاري شوراي عضو شش

 عربی ناتوي طرح«: است نوشته الجزیره تحلیلگر »کاباالن مروان« .است منطقه در ایران

 زیربنایی اصل«: است وي افزوده» .است شکست به محکوم ایران با مقابله براي ترامپ

 علیه جنگ یا تجاوز. دهد می تشکیل »یکی براي همه و همه براي یکی« را جمعی امنیت

 در اما. شود می محسوب اعضا تمامی علیه جنگ جمعی، امنیت نظام یک اعضاي از یکی

 کرده ایجاد امنیت است قرار که شود می ناشی سازمانی خود از جنگ، تهدید و جنگ اینجا،

 میان هاي شکاف جامعه،ـ  دولت سطح در تحلیل، این مطابق» .کند تقویت را بقیه امنیت و

 از برخی که حالی در. است بیشتر مراتب به تهدیدها ادراك از شان مردمان و حاکمان

 بیشتري عده کنند، می تصور خودشان امنیت علیه تهدید ترین مهم را ایران عربی هاي دولت

 .شوند می محسوب اعراب امنیت به نسبت تري مهم تهدید آمریکا و اسرائیل معتقدند آنها از

  !گذاریم پاسخ نمی بی اقدامات آمریکا را

هاي روسیه، به  هاي آمریکا علیه بانک وزیر روسیه گفت تحریم دیمیتري مدودف، نخست

او طی بازدید از مناطق شرقی روسیه، تأکید . مثابه اعالن جنگ اقتصادي علیه مسکو است

هاي آمریکا آسیب ببینند، مسکو نیز اقدامات  هاي روسیه از تحریم کرد اگر بانک

وزیر روسیه با  نخست. ویانه اقتصادي و سیاسی علیه واشنگتن اجرا خواهد کردج تالفی

نیاز است به این «: ضروري دانستن واکنش روسیه به این جنگ اقتصادي آمریکا، گفت

جنگ اقتصادي، به صورت سیاسی یا از طرق دیگر، پاسخ دهیم و دوستان آمریکایی ما باید 

ت متحده به بهانه نقش ادعایی روسیه در مسمومیت گفتنی است، ایاال» .این را درك کنند

هاي اقتصادي را علیه روسیه اعمال کرد،  جاسوس دوجانبه انگلیسی، دور جدیدي از تحریم

هایی را براي  همچنین مجلس سناي آمریکا پیشتر با تصویب قانونی، محدودیت

  .ل کردهاي بانکی روسیه با نظام مالی آمریکا و واحد پول دالر اعما تراکنش

  !طلبان را باید خواند فاتحه اصالح

طلب در مصاحبه با  اهللا علیخانی، از نمایندگان سابق مجلس و فعال سیاسی اصالح قدرت

دهند،  جمهور می ها با اطالعاتی که به رئیس من معتقدم واقعیت«: گفت» آرمان«روزنامه 

ت عدیده مردم سازگار هاي جامعه و مشکال با واقعیت) جمهور رئیس(سخنان . فاصله دارد

جمهور اطالعات جاي دیگري را بیان کرد؛ چرا که اساساً اطالعات او با  انگار رئیس. نیست

هاي آقاي روحانی از دید مردم در داخل  وعده... دهد، منطبق نبود آنچه در جامعه رخ می

از این  اي خواهم بگویم که وزرا افراد بدي هستند؛ اما عده من نمی... عملیاتی نشده است

جمهور و سایر  رئیس. خورند درد کابینه نمی  این وزرا به. خورند وزرا به درد شرایط امروز نمی

من . ها زیاد است نارضایتی. ها داشته باشند مسئوالن دولتی باید نگاهی به نظرسنجی

 من بر این باورم که دولت با... معتقدم آقاي روحانی نباید از واقعیات جامعه فاصله بگیرد

  ».خواند این نحو عملکرد خود فاتحه اصالحات را می

  جمهور ترکیه براي حمایت از پول ملی فراخوان رئیس

جمهور ترکیه، از شهروندان این کشور خواست ارزهاي خارجی خود را براي  رئیس

ترین حد در برابر  حمایت از لیر ترکیه که در اثر اختالفات دیپلماتیک با واشنگتن به پایین

آسوشیتدپرس به نقل از رجب طیب اردوغان . مریکا رسیده است، به فروش برساننددالر آ

هاي ما  اید، در بانک هاي خود مخفی کرده یوروها، دالرها و طالهایی را که زیر بالشت: گفت

ارزش پول ترکیه در روز  ،گفتنی است. اي داخلی و ملی است این مبارزه. به لیر تبدیل کنید

در حال حاضر، . لیر شده است 64/6رصد سقوط کرده و هر یک دالر د 20تقریباً  گذشته

  .کند را تجربه می 2001این ارز بدترین هفته خود از سال 

  

  

  کوتاه اخبار ▼

 پول، المللی بین صندوق شر شده ازتمن آمارهاي اساس بر◄ 

 در خرید قدرت شاخص اساس بر ایران داخلی ناخالص تولید

 این از ایران و بوده دالر یاردمیل 1644 بر بالغ 2017 سال

 المللی بین صندوق. است گرفته قرار جهان 18 رتبه در نظر

 2019 ،2018 هاي سال در ایران است کرده بینی پیش پول

 باقی جهان بزرگ اقتصاد هجدهمین همچنان نیز 2020 و

 کشور سه گذاشتن سر پشت با 2021 سال در اما بماند؛

  .کند صعود پانزدهم جایگاه هب کانادا و عربستان اسپانیا،

 ذخایر از ترامپ دولت اگر حتی گویند می تحلیلگران◄ 

 رانندگان است بعید کند، برداشت آمریکا نفت استراتژیک

 در که چرا باشند، سوخت قیمت کاهش شاهد آمریکایی

 .است خود حد باالترین در آمریکا نفت تولید حاضر حال

 آستانه در آمریکا نفت استراتژیک ذخایر از احتمالی برداشت

 که بود خواهد هدف این با نوامبر، ماه اي دوره میان انتخابات

 50 افزایش شاهد گذشته سال یک در که رانندگانی به

  .دهد دلداري اندکی بودند، بنزین قیمت سنتی

 بر آمریکا اگر داد هشدار شمالی کره خارجه وزارت◄ 

 باشد، داشته اصرار اند خورده شکست که قبلی هاي سناریو

کره شمالی . شد نخواهد محقق سنگاپور نشست هاي وعده

 به آمریکا ارشد مقامات برخی کردن متهم  همچنین ضمن

 یانگ  پیونگ علیه المللی بین هاي تحریم افزایش براي تالش

 شدن اي غیر هسته توقف سبب ها تالش این :داد هشدار

  .شود می کره جزیره شبه

 کنونی مدیرعامل وربخشن شود سیدتقی گفته می◄ 

 وزارت رفاه معاونت میدري احمد اجتماعی، تأمین سازمان

 بهزیستی سازمان رئیس بندپی محسنی انوشیروان و تعاون

وزارت تعاون، کار و  سرپرستی براي پیشنهادي گزینه سه

آنها  بررسی حال جمهور در رئیس که هستند رفاه اجتماعی

  .است

 خبري گوناگون هاي کانال در مطالبی طرح از پس◄ 

 ارز دالر میلیارد 9 نامعلوم سرنوشت« موضوع با ها رسانه

 میلیارد 9 سرنوشت کرد اعالم مرکزي بانک  ،»تومانی 4200

 با باید اي رسانه اظهارنظرهاي و است مشخص کامالً دالر

  . باشد دقیق اطالعات

 بازرگانی، اتاق نمایندگان هیئت اسحاق، عضو یحیی آل◄ 

 حدود مجموع در: تهران گفت کشاورزي و دنمعا صنایع،

 وجود ارز کشور در بالقوه سال پایان تا دالر میلیارد 200

 70 تنها امسال پایان تا نیاز مورد ارز که صورتی در دارد؛

   .است دالر میلیارد

 کاهش از ترامپ دولت ارزیابی دادند، خبر آگاه منابع◄ 

 که است بشکه میلیون یک روزانه حدود ایران نفت صادرات

 آماده واشنگتن و دارد فاصله آن نفت فروش کامل توقف با

  .کند اعطا کشورها به هایی معافیت مورد به مورد تا شود می
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