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  !هاي آرامکو پیام             روز حرف ▼

ـ سعودي در حالی  تبلیغات و جنگ روانی آمریکایی

ـ که از  شود که تجاوز ائتالف سعودي به یمن انجام می

هم اکنون نیز متوقف نشده و بر  ـ  آغاز شده 2015مارس

که با نظارت سازمان ملل » دنور«اساس گزارش دانشگاه 

و  2015هزار یمنی بین سال  131انجام شده است، حدود 

اند و میزان  جان خود را از دست داده 2019اواخر سال 

هزار نفر یا به  233تلفات ناشی از درگیري و بیماري 

میلیونی یمن برآورد شده  30درصد جمعیت  8عبارتی 

 89است؛ بر اساس همین گزارش در پنج سال اخیر حدود 

اینها . شده است میلیارد دالر به اقتصاد یمن خسارت وارد

تنها بخشی از فجایعی است که ائتالف سعودي از فروردین 

  .در یمن مرتکب شده است 1394

یمن تنها بخشی از مظلومیت محور مقاومت و البته 

هاي  در سال. آشکارترین نماد مظلومیت مقاومت است

دهند غذا و  گذشته همین کشورهایی که اجازه نداده و نمی

ترین محاصره زمانه  رحمانه سد و به بیدارو به مردم یمن بر

اند مردم عراق،  اند، سبب شده علیه مردم یمن دست زده

سوریه و لبنان نیز از جنگ نظامی در امان نباشند و روزي 

سعودي و   ـ  هاي محور آمریکایی نیست که خبري از جنایت

در این میان . صهیونیستی در این کشورها منتشر نشود

ین ائتالف خبیث علیه مردم ایران و جنگ اقتصادي که هم

اند، خود جاي بحث  نظام جمهوري اسالمی به راه انداخته

با خروج آمریکا  1397این ائتالف از اردیبهشت . مفصل دارد

صادرات نفت  و اعمال فشار حداکثري مصمم بود از برجام

ند و در نهایت جمهوري اسالمی ایران را ایران را به صفر برسا

  .ندمحور مقاومت به نقطه تسلیم برسا ب تپندهبه منزله قل

، چگونه  با این شرایط که ائتالف مذکور پدید آورده

انتظار دارند محور مقاومت دست روي دست بگذارد و 

هاي بیشماري باشد که روزانه  ها و جنایت تماشاگر ظلم

افتد؟ چرا نباید به انصاراهللا  علیه مردم مظلوم یمن اتفاق می

و صادرات نیمی از نفت  امکو را در هم بکوبدداد که آرحق 

؟ امروز جغرافیاي تهدید و تهاجم کندعربستان را متوقف 

اي است که از مدیترانه تا  براي محور مقاومت گستره

جبهه مقاومت در این مقطع . گیرد اقیانوس هند را در بر می

بیش از هر زمانی از حیث معنایی و هویتی به هم نزدیک 

تردید،  بی. ابهی از دشمن و تهدید دارندشده و درك مش

جنایت «اگر ائتالف مذکور تغییر سیاست ندهد و از 

دست برندارد، قطعاً حمله به » جنگ اقتصادي«و » نظامی

 .ترین حمالت نخواهد بود آرامکو آخرین و مهم
  

 

 !طبل تو خالی                             گزارش روز ▼

حریم ت: اعالم کرد نش به تحریم مجدد بانک مرکزيرئیس کل بانک مرکزي در واک

براي پیدا کردن اهرم فشار علیه ایران  ها آمریکاییدهد، دست  مجدد بانک مرکزي نشان می

دهد،  هاي اخیر بانک مرکزي و ثبات بازار نشان می موفقیت. تا چه حد خالی است

ود که از سوي آمریکا غیر ش هایی انجام می خوشبختانه تجارت و مبادالت مالی کشور از راه

  .قابل تحریم است

هاي آمریکا علیه ایران نیز ضمن به تمسخر گرفتن اقدام  ریچارد نفیو، معمار تحریم

کنم ببینم این  به لحاظ عملی، دارم تالش می: ترامپ در تحریم مجدد بانک مرکزي گفت

در جواب کاربري  نفیو سپس. کنند ها چه فشاري به فشارهاي موجود فعلی اضافه می تحریم

هاي امروز منابع مالی  داري آمریکا نوشته با تحریم که به نقل از استیون منوشین، وزیر خزانه

ما امروز سپاه . این یکی دیگر خیلی عجیب است«: اند، نوشته است سپاه پاسداران قطع شده

دهه قبل البته اگر بالغ بر یک ... را تحریم کردیم؟ واي پسر، این خیلی گام بزرگی است

بانک مرکزي چطور؟ اي کاش این یکی هم در الیحه بودجه . همین کار را نکرده بودیم

  »!تحریم نشده بود 2012دفاعی سال 

دهد، آمریکا همچنان به  ارزیابی واکنش کارشناسان خبره در حوزه اقتصادي نشان می

هاي  در سال با این تفاوت که آمریکا. هاست برداري از طبل توخالی تحریم دنبال بهره

کرد  هاي تحریمی را مطرح می گذشته با هدف تأثیرگذاري بر اقتصاد داخلی کشورمان بسته

حال با هدف . انداخت ها به راه می اي عظیمی را پشت سر تحریم و سپس تبلیغات رسانه

سعود در مقابل انصاراهللا  هایش در حمایت از آل سرپوش گذاشتن بر ناتوانی خود و سالح

هاي  ین با ایجاد ترفند جدید براي دوشیدن گاو شیرده منطقه، دوباره تحریمیمن، همچن

سعود بار  پاسخ پهپادي انصاراهللا به تجاوزات چهار و نیم ساله آل. کند گذشته را اعمال می

دیگر نشان داد، آمریکا با وجود تعهدات خود، کشوري قابل اتکا نیست و عربستان در این 

  .   یار آنها قرار داده استها پول مجانی در اخت سال

 !تحلیل غلط آقاي دیپلمات                        ویژه اخبار ▼

برانگیز و  معاون وزارت خارجه دولت اصالحات در سخنانی تأمل» زاده محسن امین«

شود؟ وقتی  دانید ترامپ چه زمانی اعالم کرد از برجام خارج می می«: عجیب گفته است

ربطش این بود که تا وقتی داعش در . از دست داعش خارج شد آخرین شهر بزرگ سوریه

ها با ایران بر سر برجام درگیر شوند و باور من این  حال ایجاد بحران بود، قرار نبود آمریکایی

یعنی شرایط و . ها در برجام، داعش بود است که یکی از عوامل انعطاف نشان دادن آمریکایی

ورت همکاري با آمریکا که منتهی به حفظ برجام در ص(آفرینی ایران در سوریه  نقش

توانست تأثیر زیادي بر زندگی عمومی ما، بر توسعه عمومی ما و بر معیشت ما  می) شد می

زاده تأکید دارد اگر ایران نسبت به وقوع بحران در این کشور  اینکه امین! »داشته باشد

برود و معیشت مردم اصالح  کرد تا برجام به پیش سکوت کرده یا با آمریکا همکاري می

 !بینانه یک تحلیل غلط است شود، در حالت خوش
 

در تهران پیامی را ) حافظ منافع آمریکا(جمهوري اسالمی ایران از طریق سفارت سوئیس ◄

در ارتباط با موضوع آرامکو و اظهارات مقامات آمریکایی در زمینه نقش ایران در این حوادث 

آن ضمن تکذیب اظهارات پمپئو و ترامپ درباره نقش ایران در  به آمریکا ارسال کرد که در

حادثه آرامکو، تأکید کرده است، اگر اقدامی علیه ایران صورت گیرد بالفاصله با پاسخ ایران 

ایران همچنین چندي . رو خواهد شد و دامنه آن به منشأ تهدید محدود نخواهد بود روبه

ها ارسال کرده بود  سوئیس پیامی را به آمریکاییپیش در ارتباط با موضوع پهپاد از طریق 

  .مبنی بر اینکه هرگونه اقدام علیه ایران با واکنش شدید تهران مواجه خواهد شد

 



 
 

  اخبار ▼

 شود تر می گذاري در آمریکا سخت سرمایه

گذاري خارجی  داري آمریکا الیحه جدیدي را براي ارائه به کمیته سرمایه وزارت خزانه

گذاري خارجی از جمله خرید خانه  اده کرده است که بر اساس آن، هرگونه سرمایهآمریکا آم

همچنین طبق . کیلومتري مراکز نظامی آمریکا ممنوع خواهد شد 160و ملک تا فاصله 

داري آمریکا، در صورتی که یک دولت خارجی  بخش دیگري از مفاد پیشنهادي وزارت خزانه

گذار باشد، حسابرسی ویژه از آن ممکن  مایهدرصد سهام شرکت سر 49مالک بیش از 

هاي اخیر سبب  رویکرد سرسختانه آمریکا در جذب سرمایه خارجی در ماه. خواهد بود

برخی . گذاري برخی کشورها، از جمله چین در آمریکا شده است کاهش شدید سرمایه

گذاري  یهمقامات آمریکایی، چین را به سرقت اطالعات و فناوري این کشور از طریق سرما

هاي جدیدي براي  افزون بر این، قرار است از ماه اکتبر محدودیت. اند متهم کرده

صنعت کلیدي آمریکا، از جمله ارتباطات و تجهیزات  27گذاري خارجی در  سرمایه

کا گفته است، آمریکا از داري آمری یک مقام آگاه در وزارت خزانه. رسانا اعمال شود نیمه

  .امنیت ملی خود کوتاه نخواهد آمد دربارهسرمایه خارجی استقبال خواهد کرد؛ اما 

  سردرگم است رانیترامپ در قبال ا

 2020 يجمهور استیانتخابات ر يحزب دموکرات برا ياز نامزدها» جج بوته تیپ«

است و  ییزدا انجام شود تنش دیکه با يکار«: گفت »یس  یب ن ا اس ام«در مصاحبه با  کایآمر

 استمداریس نیا» .است داریکه ناپا میا کرده جادیا یتیما وضع. ستین يا کار ساده نیا

. شد نویمود کیسرآغاز  رانیا يا از توافق هسته دیکاخ سف جخرو«: اضافه کرد ییکایآمر

 نیور است بهم مجب جمهور سیرئ. میکن یم یزندگ شتریب یثبات یبا ب یطیحاال ما در شرا

قرار  تیوضع نیرا انتخاب کند و او خودش، خودش را در ا یکی ستیکه خوب ن ییها نهیگز

 یاست که ممکن است گام اشتباه نیا یواقع ینگران«: کرد حیتصر يو» .داده است

از لحاظ راهبرد خود در  جمهور سیرئ. برداشته شده و اوضاع را کامالً از کنترل خارج کند

بعد به  کند، یصحبت م رانیدرباره مذاکره با ا. رسد یشدت سردرگم به نظر مبه  رانیقبال ا

  ».استقرار داده  زیم يرو یرا زمان يا نهیگز نیکه چن شود یمنکر م یکل

  !هاست ها نیست، نگران نفت سعودي آمریکا نگران جان یمنی

دم یمن اهمیتی آمریکا به جان مر وزیر امور خارجه کشورمان به بی» محمدجواد ظریف«

خون : توئیترش نوشت در و از سوي دیگر اهمیت نفت اعراب براي واشنگتن اشاره کرد و

، سوء  هزار یمنی 100چهار سال بمباران یمن و کشته شدن ؛ عرب در مقابل نفت عرب

 دادن اختیار کامل به جنایتکار،  میلیون نفر به وبا، 3/2، مبتال شدن  میلیون یمنی 20تغذیه 

اقدام جنگی غیر قابل  براي آمریکا  ها به مخازن ذخیره سوخت نه یمنیجویا فیحمله تال اما

رحمی براي بیش از چهار سال  فقط تصور کنید آمریکا از اینکه متحدانش با بی .است قبول

کنند، ناراحت نیست؛ اما  ها و کمک نظامی آمریکا بمباران می کودکان یمنی را با سالح

هاي نفت متجاوزـ  توانندـ علیه پاالیشگاه تنها طریقی که می به) ها یمنی(وقتی قربانیان 

  .شود دهند، ناراحت می واکنش نشان می

  کند رژیم سعودي فضاي رژیم صهیونیستی را تجربه می

ها اکنون همان فضایی را تجربه  سعودي: در گزارشی نوشت» العهد«پایگاه خبري 

رژیم : افزاید این گزارش می. کند می هاست تجربه کنند که رژیم صهیونیستی آن را سال می

هاي مقیم فرستاد و  هایی را به زبان عربی و انگلیسی به مردم و خارجی سعودي پیامک

هاي الدرعیه، الخرج و الدلم به صدا  اعالم کرد قصد دارد آژیرهاي خطر را در ریاض و استان

هاي احتمالی  نگام تهاجمها با این صدا آشنا شده و در ه با این هدف که عربستانی. درآورد

کارشناسان معتقدند این اقدام رژیم سعودي : العهد اضافه کرد. آینده دچار ترس نشوند

سعود که پنج سال  هاي آل تري از سوي ارتش یمن به جنایت دهد، پاسخ محکم نشان می

 .شود، در راه است است در حق مردم یمن مرتکب می
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  کوتاه اخبار ▼

سخنگوي کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس  ◄

اي که دولت براي حذف  شیوه: شوراي اسالمی گفت

نتیجه مطلوبی ، هاي باالي درآمدي انتخاب کرده دهک

هاي  ندارد؛ بلکه همانند روزهاي اخیر مشکالتی براي دهک

. کند پایین درآمدي که یارانه آنها قطع شده، ایجاد می

ها  با تأکید بر اینکه موضوع ساماندهی یارانه» رحیم زارع«

گاه  مجلس هیچ: به معناي حذف یارانه مردم نیست، گفت

به دنبال قطع یارانه مردم نبوده است، چرا که رقم یارانه 

پنهان دو برابر یارانه پرداختی  به مردم بوده و دولت باید 

 .هاي پنهان را ساماندهی کند بخش یارانه

مریکا در نماینده مجلس سناي آ» لیندسی گراهام« ◄

ریزان در پنتاگون  خطاب به برنامه«: توئیتر خود نوشت

آور ایران  جویی شوك پاسخ ضعیف به این ستیزه: گویم می

این . هاي بیشتر است جویی صرفاً فراخوانی براي ستیزه

اي در خاورمیانه  مسئله در نهایت به رقابت تسلیحات هسته

بعداً بهاي اآلن قدرتمند باشید یا اینکه . منجر خواهد شد

جویانه  لیندسی گراهام پس از حمله تالفی» .بیشتري بدهید

ارتش یمن به تأسیسات نفتی عربستان سعودي، خواستار 

 .هاي نفت ایران شده بود حمله به پاالیشگاه

: سوئیس گزارش داد» اس آرتی«شبکه تلویزیونی  ◄

هاي سوئیسی از چند ماه پیش تاکنون  گروهی از دیپلمات

ایجاد یک کانال بانکی قانونی براي دور زدن به دنبال 

هاي آمریکا علیه ایران هستند تا بتوانند از این طریق  تحریم

هاي بزرگ دارویی و  زمینه ادامه فعالیت عادي شرکت

چند شرکت . غذایی این کشور در ایران را فراهم کنند

و » روش«، »نوارتیس«تولیدي دارو و مواد غذایی، از جمله 

هاي سوئیسی هستند که با وجود  معدود شرکت از» نستله«

  .تحریم همچنان در ایران حضور دارند

ملت ایران فشارهاي : گفت» سردار سرلشکر صفوي« ◄

اقتصادي و سیاسی را پشت سر خواهد گذاشت و از آن 

جمهوري جز  عبور خواهد کرد و میراث ترامپ از ریاست

و  دستیار. شکست و اختالف با متحدانش نخواهد بود

: مشاور عالی فرمانده معظم کل قوا همچنین افزود

ها اگر به فکر توطئه باشند از دریاي مدیترانه تا  آمریکایی

هر . دریاي سرخ و اقیانوس هند به آنها پاسخ خواهیم داد

  .کند حرکت ضد ایرانی منطقه را دگرگون می

بر اساس آمار اتحادیه امالك در کل کشور قراردادهاي  ◄

هاي اردیبهشت،  ش مسکن کل کشور در ماهخرید و فرو

روز ابتداي شهریور امسال به  22خرداد، تیر، مرداد و 

درصد نسبت به زمان مشابه  62و  53، 40، 34، 6ترتیب 

 22این رقم در شهر تهران در . سال قبل کاهش یافته است

مورد بوده که نسبت به زمان مشابه  2221روز شهریور ماه 

  . دهد هش را نشان میدرصد کا 79سال قبل 

  

   
  .دنبال کنند سروش  رسان در پیام) basirat_fa@(و بصیرت ) ssweekly@(ها را در کانال صبح صادق بار و تحلیلتوانند نشریه اخ مندان می عالقه

 


