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  حکام منطقه به دام نیفتند    روز   حرف ▼

آفرینی کشورهاي حاشیه خلیج فـارس در منطقـه بـا     تنش

توصــیه و همکــاري رژیــم صهیونیســتی و ایــاالت متحــده  

اي است که غرب آسیا از چندین سال پـیش    آمریکا، پدیده

هــا  و رژیــم غاصــب  البتــه آمریکــایی. بــا آن مواجــه اســت

رود،  ی که به سمت آرامـش مـی  صهیونیستی نیز در مناطق

به بیـان دقیـق،   . کنند اي طراحی و عملیاتی می فوراً توطئه

وجـو   جسـت  غـرب آسـیا  آمریکا منافع خـود را در نـاامنی   

بنـابراین سیاسـت نـاامنی مـدیریت شـده راهبـرد       . کند می

از آنجـایی کـه   . ایاالت متحده نسـبت بـه غـرب آسیاسـت    

ي بـدیهی اسـت و   ها امر ها و آمریکایی دشمنی صهیونیست

به گفتن نیازي نیست؛ اما سخن اصلی با کشورهایی اسـت  

که خـود در منطقـه حضـور دارنـد و از لحـاظ جغرافیـایی       

اتخـاذ سیاسـت تـنش بـا     . متعلق بـه غـرب آسـیا هسـتند    

جمهوري اسالمی ایران به توصیه آمریکا، برنامـه مشـترك   

بنـابراین در  . امارات متحده عربی و عربستان سعودي است

  :شود ین زمینه به برخی نکات اشاره میا

جمهور روسیه آشکارا بـه آن اشـاره    طور که رئیس ـ همان1

 دارد و را خـودش  منافع ایران همچون بزرگی کشور«: کرد

 کشـوري  عنـوان  به تهران منافع به) باید( ایران همسایگان

 احترام کند، می زندگی خود قلمرو در است سال هزاران که

تنش با ایران تنها یک بازنده خواهد داشت  ایجاد» .بگذارند

ــنش  ــورهاي ت ــود   و آن، کش ــد ب ــرین خواه ــت . آف موقعی

ایـن   در منطقـه  ایـران ها و دست برتر  ، پیشرفتژئوپلیتیک

. امکان را فراهم آورده که بر هـر گونـه دشـمنی فـائق آیـد     

، جنـگ  )نیابتی یا مسـتقیم (تحریم اقتصادي، جنگ نظامی

بـر   ورهایی، مانند عربستان هزینـه براي کش... ایدئولوژیک و 

خواهد بود تا ایران، و آمریکا را پشتوانه خود قرار دادن جـز  

ذلت و خواري چیز دیگري نصیب برخی کشورهاي حاشیه 

  . کردخلیج فارس نخواهد 

ـ میزان حمایت و قابل اعتماد بـودن آمریکـا در ایـن    2

 خاورمیانـه «: جمله ترامپ به خوبی مشخص شده اسـت 

 عـراق  در آمریکـا  مداخلـه  از پـس  کمتري منیتا امروز

 اما کنیم؛ جنگ کُردها کنار در تا شد خواسته ما از. دارد

 .کـنم  نمی مقابله دیگر طرف با کسی نفع به هرگز گفتم

 آنجـا  در و دادیـم  دسـت  از عـراق  در را زیادي نظامیان

تاریخ نشـان داده اسـت   » .کردیم هزینه دالر ها تریلیون

اینکـه  . به معناي سـقوط خواهـد بـود    اعتماد به آمریکا

ها نیروي نظامی جدیدي بـه عربسـتان اعـزام     آمریکایی

آل سـعود از منطقـه   غلـط  کنند، اوالً به دلیـل فهـم    می

آمریکا  کشش جنگ و حمایـت از کشـوري،    ثانیاً. است

  .امروز آنها به دالر نیاز دارند ،همچون عربستان را ندارد

  

  

  

 

  
  

  

  

  !سازي دروغین دوگانه                            روز گزارش ▼

 فروپاشـی « گزاره دو طرح این مسئله که ایرانیان باید بین  ازسه سال  گذشت پس از

بزننـد،   انتخاب به دست »آمریکا هاي خواسته تأمین« و »اسالمی جمهوري نظام کامل

اظهـارات   ایران در جدیـدترین  امور در آمریکا دولت ویژه نماینده »هوك برایان«حاال 

 را یکی »اقتصاد فروپاشی« و »آمریکا با مذاکره« بین باید ایران خود مدعی شده است،

  !کند انتخاب

 نشینی آشکار از دوگانه قبلی با ساختن یـک دوگانـه خیـالی و کـاذب دیگـر از      عقب

 سفید با وجود خروج از برجام و اعمال آنچـه راهبـرد   کاخ مقامات !ترامپ دولت سوي

نشینی در برابر تهران هستند و از گزاره  دانند، مدام در حال عقب می» يحداکثر فشار«

ایـن در حـالی اسـت کـه     ! انـد  به میـان آورده  سخن »ایران اقتصاد فروپاشی«مضحک 

 آب از یکـی پـس از دیگـري غلـط     کشـورمان  با تقابل در آمریکایی مقامات محاسبات

جمهـور ایـاالت متحـده کـه     ها، رئـیس   تنها در یک مورد از این شکست. است درآمده

 براي وي باالي انگیزه و »بولتون جان« ایرانی ضد هاي ظرفیت از استفاده با بود درصدد

 نهایت در بخشد، عینیت »ایران نظام فروپاشی« توهم به ایران، ملت و نظام با مواجهه

 سـفید  کاخ از را بولتون شد ناچار فراوان تاکتیکی راهبردي و هاي هزینه صرف از پس

  .کند اخراج

 بـا ادبیـاتی دیگـر    نیـز  آمریکا خارجه وزیر پمپئو، مایک که »هوك برایان« اظهارات

کرده و احتماالً در روزهاي آینده از زبان مقامات دیگـر کـاخ سـفید نیـز تکـرار       تکرار

اسـت؛ چـرا کـه     فایده بی هاي قبلی آنان، تالشی عبث و  مانند همه تالش خواهد شد؛

آنکه بر سر دوراهی قرار گرفته و نـاگزیر بـه انتخـاب میـان دو     دهد  واقعیت  نشان می

 ایـن  میـان  بایـد  اسـت کـه   ترامپ اکنون دونالد. واشنگتن است نه تهران! گزینه است

برابر جمهوري اسـالمی یـا  ادامـه     نشینی در پذیرش قدرت ایران و عقب واقعی دوگانه

  . شکست در منطقه و خروج از کاخ سفید یکی را انتخاب کند
 

  دو ملت  توطئه علیهجدیدترین             اخبار ویژه   ▼

 براي عراق در بعث حزب مانده باقی همکاري با عربی ـ عبري توطئه از آگاه منبع یک

 اخبـار  اسـاس  بر: گفت آگاه منبع این .داد خبر عراق و ایران ملت دو اتحاد زدن برهم

 در بعث حزب عناصر کمک با دشمن جاسوسی هاي شدیم، سرویس مطلع آمده دست به

 سـازي  حاشـیه  و سناریوسـازي  دنبال به اربعین باشکوه پیمایی راه به ضربه براي عراق

 در عراق و ایران هاي لتم میان افکنی اختالف براي را طرحی رابطه همین در و هستند

 مهمات و سالح مقادیري است شده این بر قرار طرح، این اساس بر .دارند اقدام دست

 به و شود منتقل عراق در ایرانی زائران استقرار هاي محل از یکی به مخفیانه تصور به

 رسـانی  اطـالع  اي محمولـه  چنـین  وجود زمینه در عراقی امنیتی نیروهاي به آن دنبال

 عـراق،  امنیتـی  نیروهـاي  از سـوي  سـالح  محمولـه  کشـف  و طرح این اجراي با .شود

 عراق اعتراضات سرکوب براي ایرانیان حضور القاي هدف با گسترده اي رسانه فضاسازي

 زائـران  و داران موکـب  برخی بین پروژه، این با همزمان بود بنا همچنین .شود می آغاز

 و عراق و ایران ملت دو میان افکنی اختالف پروژه تا شود ایجاد درگیري ایرانی و عراقی

  .شود اجرایی تري گسترده شکل به اربعین پیمایی راه پیام به ضربه

 و سـعودي  عربسـتان  بـین  مذاکرات شد، مدعی »تایمز فایننشال« انگلیسی روزنامه◄

 آغـاز  »مخفـی  ارتبـاطی  کانال« یک طریق از ،»آرامکو« به یمن حمله از بعد انصاراهللا

 ریاض موضع تغییر در مهم عاملی آرامکو نفتی تأسیسات :این نشریه افزود .است شده

 کاهش خواهان هم انصاراهللا سعودي، عربستان بر افزون. است انصاراهللا و یمن قبال در

  .است داده انجام را زندانی 300 حدود کردن آزاد قبیل از اقداماتی و هاست تنش

  



 

  
  

  اخبار ▼

  ماند نمی پاسخ بدون المللی بین هاي آبراه در شرارت

 یایرانـ  کش نفت به جمعه بامداد حمله موشکی به اشاره با ملی امنیت عالی شوراي دبیر

 هدف با که المللی بین هاي آبراه در شرارت و دریایی راهزنی: داشت اظهار سرخ، دریاي در

 علـی «. مانـد  نخواهد پاسخ بدون شود، می انجام تجاري شناورهاي وآمد رفت سازي ناامن

 نزدیکـی  در کـه  ـ� سـابیتی  شـناور  بـه  حمله موضوع بررسی ویژه کمیته:افزود» شمخانی

 و شـده  تشـکیل  ـ� گرفت قرار موشک دو هدف سرخ دریاي در سعودي عربستان سواحل

 بـا : وي افـزود . شـود  مـی  ارائـه  مسـئول  مراجع به تصمیم اخذ براي زودي به آن گزارش

 ایـن  اصلی هاي سرنخ شده، آوري جمع اطالعاتی شواهد و موجود ویدئویی تصاویر بررسی

 دیگري تخریبی اقدامات شمخانی همچنین به. است آمده به دست خطرناك ماجراجویی

رخ  سرخ دریاي در »هلم« و »هپینس« ایرانی هاي کش نفت علیه گذشته هاي ماه طی که

 را اي کننـده  نگـران  مخـاطرات  المللـی،  بین هاي آبراه سازي ناامن: و گفت داده، اشاره کرد

 ریـزان،  برنامـه  متوجـه  آن عواقب مسئولیت و داشت خواهد به دنبال جهانی اقتصاد براي

  .بود خواهد آمیز تحریک اقدامات گونه این کنندگان پشتیبانی و مجریان

  ایران خارجی بدهی درصدي 5/6کاهش 

 خـارجی  بـدهی  کـل  کشـورها،  خارجی دیون از خود گزارش جدیدترین در جهانی بانک

کـرد کـه    اعـالم  دالر هزار 900 و میلیون 323 و میلیارد 6 را 2018 سال پایان در ایران

 بـه  نسـبت  2018 سال در ایران خارجی بدهی آمریکا هاي تحریم وجود با دهد، نشان می

 کـل  2017 سـال  پایـان  گفتنی است، در. است داشته کاهش درصد 5/6 آن از قبل سال

 بـر  بـود،  شـده  محاسـبه  دالر هزار 100 و میلیون 761 و میلیارد 6 ایران خارجی بدهی

 .اسـت  داشـته  کـاهش  دالر میلیـون  2/437 قبل سال در ایران خارجی بدهی این اساس

 8/381 بـر  بـالغ  ،2018 سـال  پایـان  در ایـران  خـارجی  بدهی کل از گزارش مطابق این

 بدهی به مربوط دالر هزار 800 و میلیارد 958/3 بلندمدت، بدهی به مربوط دالر میلیون

 صــندوق اعتبــاري خطــوط بــه مربــوط دالر هــزار 400 و میلیــارد983/1 و مــدت کوتــاه

 گـذاري  سـرمایه  کـل  خود گزارش از دیگري بخش در جهانی بانک .است بوده المللی بین

 480 و میلیـارد  3 را مـیالدي  گذشـته  سـال  طـی  ایـران  در شـده  انجام خارجی مستقیم

  .است کرده اعالم دالر هزار 300 و میلیون

  دوشد عربستان را می» کابوس ایران«ترامپ با 

 اینکـه  از پـیش  »ترامپ دونالد«، است نوشته اي مقاله در ،»اونالین الخلیج« وبگاه خبري

 خود جمهوري ریاست هاي سال طول در و است تاجر یک شود، شناخته جمهور رئیس یک

 400 بـه  نزدیـک  توانسـته  کنـون  تـا  و دارد ریـاض  از بیشتر پول گرفتن به زیادي اصرار

 دبده هایی وعده مقابل در و کند امضا سعودي عربستان با تسلیحاتی معامله دالر میلیارد

 ترامـپ  کـرد،  تأکیـد  خبري پایگاه این. است شده روشن آن بودن تهی زمان مرور به که

 تـا  ترسـاند  می را سعودي عربستان ویژه به آسیا، غرب کشورهاي »ایران کابوس« با مدام

 بـراي  آنهـا  خواسـته  مقابل در و کند ها سعودي پول از مملو را خود خزانه پیش از بیش

 حمـالت  بـه  پاسـخ  در ها سعودي ناکامی اونالین الخلیج. اردبگذ پاسخ بی را شان حفاظت

  . دانست ها سعودي قبال در آمریکا بدعهدي مصداق را ها یمنی

  هاي آمریکا اعالم رسمی شکست

 بایـد  کـه  دادم اطـالع  نظـامی  فرمانـدهان  بـه : گفت اظهاراتی آمریکا در جمهور رئیس »ترامپ«

 از پـیش  به نسبت اکنون خاورمیانه در ثبات و امنیت: ودافز وي. برگردند افغانستان از ما نیروهاي

 از بسیاري: کرد اضافه ترامپ. است کمتر جمعی کشتار تسلیحات بهانه به عراق در آمریکا دخالت

 مـا . کـردیم  هزینـه  دالر تریلیاردها آنجا و دادیم دست از عراق در اي فایده هیچ بی را مان سربازان

  .ماندیم باقی سوریه در سال 10 ما. کنیم خارج ندارد، پایانی که اییه جنگ از را مان سربازان باید

ترامپ که هیچ دسـتاوردي  در سیاسـت خـارجی بـه      2020به نظر می رسد در آستانه انتخابات 

پایـان دادن بـه ایـن سیاسـت     بـا  علیه او هسـتند،   ها نظرسنجیهمه  تقریباًدست نیاورده است و 

  .خود در میان جامعه آمریکاست به دنبال بهبود چهره شکست خورده

  

  

  کوتاه اخبار ▼

 یورو میلیارد 9 نیما، سامانه در شده درج آمار آخرین طبق◄

 سامانه این وارد 98 مهرماه 20 تا فروردین اول از صادراتی ارز

 وارداتی نیاز یورو میلیارد 7/7 حدود براي مقابل، در که شده

 یک پس ست،ا گرفته صورت سامانه این از ارز تأمین نیز

 سامانه کنونی، شرایط دهد، در می نشان سرانگشتی حساب

 ارز که معنا این به دارد؛ ذخیره یورو میلیارد 3/1 هم هنوز نیما

 اي عمده بخش و داده پوشش را واردات کامل طور به صادراتی

 .است کشیده دوش به ارزي منابع تأمین براي را دولت بار از

 کمیسـیون  رئـیس  نایـب  »نوبنـدگانی  محمدجوادجمالی«◄ 

 کشورهاي شهروندان ویژه به و ها خارجی هجوم از ملی امنیت

 خبر کشور شمالی شهرهاي در زمین و ویال خرید براي عربی

 از ییالقـی  منـاطق  و مناسـب  وهـواي  آب وجـود : گفت و داد

 از اعراب استقبال سبب دیگر سوي از ارز نرخ افزایش و سو یک

: کرد تأکید وي. است  شده کشور شمالی مناطق در ویال خرید

 کشـور  شمال در زمین قیمت افزایش شاهد اینکه به توجه با

 بـا  اعراب به کشور شمال مناطق در زمین فروش اما هستیم،

  .شود می انجام محلی مقامات هماهنگی

 بـا  وگـو گفـت  در روسیه جمهور رئیس »پوتین والدیمیر«◄

 ایـران  ونهمچـ  بزرگی کشور :گفت »عربی راشاتودي« شبکه

 بـه  تـا  خواسـت  ایـران  همسایگان از و دارد را خودش منافع

 قلمرو در است سال هزاران که کشوري عنوان به تهران منافع

: گفـت  همچنین پوتین. بگذارند احترام کند، می زندگی خود

 از همچنین وي .دارد  ایران با خوبی همکاري و روابط روسیه

 منظـور  بـه  ایران د،خو همسایه با خواست امارات و عربستان

   .شوند مستقیم مذاکرات وارد آنها بین پیچیده مشکالت حل

 هـا  تحـریم  وجـود  بـا : گفت تجارت و معدن صنعت، وزیر◄ 

 را ایتالیـا  و فرانسه مانند کشورهایی، فوالد تولید در توانستیم

رضـا  « .بگیـریم  قـرار  جهان دهم رتبه در و بگذاریم سر پشت

ــانی ــت » رحم ــار داش ــر: اظه ــاري درویک ــا ک ــت م  از حمای

 داشتن درنظر با صادرات تشویق و تولید تسهیل تولیدکننده،

  .است فروشی خام از جلوگیري و داخلی مصرف بازار

 »نیوز فاکس«ترامپ  استیضاح روند با مرتبط تحوالت ادامه با◄

 از درصد 51 دهد، نشان می که کرد منتشر را اي نظرسنجی

 درصد 4 ترامپ، برکناري و استیضاح خواستار آمریکا مردم

 وي استیضاح مخالف درصد 40 و برکناري بدون استیضاح

 .هستند

  .نبال کنندرسان سروش د در پیام) basirat_fa@(و بصیرت ) ssweekly@(ها را در کانال صبح صادق توانند نشریه اخبار و تحلیل مندان می عالقه

 

  صادق صبح 917 شماره

  شد منتشر »الحسین طریق« ویژه پرونده همراه به 
   

 :خوانید می شماره این در

ما «تولید علم بومی مظهر / اربعین و جغرافیاي مقاومت

هجمه به شوراي / مراقب همکار سوروس باشید/ »توانیم می

رد خون / جنجال در مجلس؛ ماجرا چیست؟/ نگهبان، چرا؟

  ها دلبر 


