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 !راهبرد جدید؛ جنگ تمیز       روز حرف ▼

هاي نظامی را به دو  بندي جنگ نظامیان در یک تقسیم

معیار . کنند دسته جنگ تمیز و جنگ کثیف تقسیم می

هایی  بندي، میزان هزینه تفکیک و تقسیم جنگ در این دسته

. کنند است که نیروهاي مهاجم به مردم یا حاکمیت وارد می

ن با اشغال یک کشور و درگیري کثیف، دشم در جنگ

مستقیم با مردم به دنبال تخریب نهادهاي خدماتی، آثار 

تمیز بیشترین  باستانی و مراکز مردمی است؛ اما در جنگ

آماج متوجه نیروهاي حکومتی و نهادهاي حاکمیتی است و 

نیروهاي مهاجم به دنبال فتح زمین بدون درگیري با مردم و 

 .ساکنان منطقه هستند

د تحوالت اخیر، مؤید این ادعاست که قاعده فوق در رص

اي دشمنان انقالب علیه جمهوري  جنگ نرم اقتصادي و رسانه

در گذشته نه چندان دور . اسالمی ایران جاري و ساري است

شاهد جنگ اقتصادي کثیف علیه ملت ایران بودیم و 

گرفت؛ اما امروز  مستقیم مردم را هدف میبه طور ها  تحریم

ن ملت و نظام اسالمی سوار بر اسب ترواي رسانه با دشمنا

ـ حاکمیت به دنبال طراحی جنگ اقتصادي  طرح دوگانه ملت

 .تمیز علیه جمهوري اسالمی ایران هستند

در این کارزار عظیم دشمنان در مقام ناجی تالش 

ها این انگاره ناصحیح را که  کنند به موازات تشدید تحریم می

حاکمیت جمهوري اسالمی ایران بانی مشکالت اقتصادي 

توانند با فاصله گرفتن از حاکمیت و  است و مردم ایران می

مندي از خدمات  ها و حتی بهره نظام، شاهد کاهش تحریم

براي نمونه همزمان با  .آنان باشند، به جامعه ایرانی القا کنند

، رکس )شمر زمان(تعارف آب به ایرانیان از سوي نتانیاهو 

هدف «: کند خارجه آمریکا به صراحت بیان می تیلرسون وزیر

ها مردم نیستند و هدف مقابله با نظام  آمریکا از وضع تحریم

 ».سیاسی ایران است

، با شناخت و افشاي این توطئه بصیر انقالب اسالمی رهبر

گویند  می که خود دروغین تبلیغات خالف بر دشمنان« :فرمودند

اند  ت را هدف گرفتهها، حکومت ایران است، مل هدف تحریم

تا با فشار به مردم، نظام اسالمی را به تسلیم در مقابل 

اند  شناخته را ایران ملت نه دشمنان، اما .کنند وادار ها زورگویی

و نه نظام اسالمی را، زیرا به فضل الهی و با تالش مسئوالن و 

همت مردم، آنها در این بخش از طراحی خود، به کلی ناکام 

: گفتندسخنان دیگر نیز ایشان همچنین در » .خواهند ماند

اگر مسیر صبر و تقواي همراه با هوشیاري و تدبیر و انسجام «

ها  گري ملی با قدرت ادامه پیدا کند، یقین داشته باشید موذي

 ».به نتیجه نخواهد رسید

 !ها چرایی حمایت از منفورترین               گزارش روز ▼

وکیل دونالد ترامپ، به صراحت گفت جمهوري اسالمی باید پس از آنکه رودي جولیانی، 

برود و به جاي آن یک حکومت دموکراتیک به رهبري مریم رجوي بیاید، حاال خبر رسیده 

ها در مجلس نمایندگان آمریکا نیز در حمایت  پلوسی، رهبر اقلیت دموکرات نانسیاست که 

مایت آمریکا از منافقین را اعالم از گردهمایی مجاهدین خلق در پاریس بیانیه داده و ح

شان  مقام سابق آمریکایی که در میان 33پیش از این هم در اخبار آمده بود، . کرده است

اند تا دیگر جاي هیچ  هم دموکرات هست هم جمهوریخواه، در این نشست شرکت کرده

ل اینجاست ها از منافقین باقی نماند؛ اما سؤا اي در حمایت تمام قد آمریکایی شک و شبهه

بیگانه هستند؟ آیا  و نظر مردم ما ها تا این حد با فضاي داخل ایران که آیا آمریکایی

آیا آنها  هیچ جایگاهی ندارد؟دانند این گروهک تروریستی در میان ایرانیان  ها نمی آمریکایی

ن کند، فارغ از آنکه در چه جریا دانند در ایران هیچ کس فارغ از آنکه چگونه فکر می نمی

منافقین در  ز حاضر نیستسیاسی قرار دارد یا چه آیین و مذهب و قومیتی دارد، هرگ

به واسطه آلوده  مجاهدین خلق به موسومگروهک  دانند آنها نمیکشور به قدرت برسند؟ 

  ؟استمنفورترین جریان در ایران  بودن دستش به خون هزاران ایرانی

ها به خوبی بر این مسائل واقف  یکاییها منفی است، آمر به طور قطع پاسخ این پرسش

هستند؛ اما موضوع از این قرار است که منافقین به منزله یک گروهک تروریستی که 

، بهترین گزینه براي تحقق برنامه شوندهر اقدام خرابکارانه و جنایتی را مرتکب  ندحاضر

درگیري یا به  و رجوم اي که عبارت است از آشوب، هرج برنامه! هستندها در ایران  آمریکایی

عیار که هیچ افقی از ثبات، پیشرفت و توسعه ایران  تر یک جنگ داخلی تمام عبارت دقیق

اگر از این زاویه و با آگاهی از پس ذهن سیاستمداران آمریکایی ! در آن وجود نداشته باشد

خود ها براي تحقق اهداف  شویم آمریکایی به ماجرا نگاه کنیم، آن وقت است که متوجه می

دار یا عجیب و غریب به  خندهدیگر اند و حمایت آنها از منافقین  انتخاب بسیار درستی کرده

  !نخواهد رسیدنظر 

 !ها مراقب خودشان هستند بعضی                     ویژه اخبار ▼

 در :گفت دولت عملکرد از انتقاد با جمهور رئیس پرحاشیه مشاور ترکان، اکبر

هاي بزرگ و مهم نفت و گاز به کشور وارد  منتظر بودیم سرمایه هاي مهمی که وزارتخانه

شجاعت کافی براي ورود به مسائل بعضی وزراي کابینه : وي افزود. ادشود، این اتفاق رخ ند

برخی وزرا بیشتر مراقب خودشان هستند تا انقالب، در واقع آنها بیشتر . جدي را ندارند

امیدواریم تغییري در : ترکان در ادامه گفت .داي وارد نشو سعی دارند به خودشان صدمه

کابینه رخ بدهد و وزراي کارآمد جایگزین شوند؛ چرا که اگر دولت داوطلبانه نسبت به 

کفایتی  ها مقابله نکند، بحث استعفا و بی و با چالش نکردهاصالحات الزم در کابینه عمل 

  .آید جلو می

  جمهور اي دستیار ویژه رئیساستعف                                    

امروز به واسطه یکی از : پور، رئیس سابق اتاق بازرگانی در توئیتی نوشت محسن جالل

جمهور در امور اقتصادي و  دستیار ویژه رئیس(دوستان دولت باخبر شدم دکتر مسعود نیلی

سال در ماه است که استعفا کرده و از ابتداي ام 10بیش از  )دبیر ستاد هماهنگی اقتصادي

خواستم نظرشان را  در چند هفته گذشته، بارها می. هیچ نشست دولتی شرکت نکرده است

 .شان تماس بگیرم، پاسخم را یافتمامروز بدون آنکه با ای. هاي ارزي بدانم گذاري درباره سیاست

  .وي دولت تأیید یا تکذیب نشده استخبر استعفاي مسعود نیلی هنوز از س



  

  اخبار ▼

 ن فریب خورده استجان بولتو

آمریکا و  ایاالت متحده در تحلیلی درباره اقدامات دولت» امریکن کانزروتیو«نشریه 

جمهور  مشاور امنیت ملی رئیس» جان بولتون«همراهی برخی مقامات این کشور از جمله 

به منظور ایجاد بلوا و برهم زدن آرامش » منافقین«آمریکا با نیروهاي ضد انقالب، از جمله 

اگر جان بولتون واقعاً بر این باور است که «: ایران و در نهایت سرنگونی نظام نوشت در

پنداشتیم، فریب خورده  اي نظام ایران را سرنگون کند، بیشتر از آنچه می تواند با ضربه می

پندارند که دولت ایران در آستانه  اگر این افراد می«: این نشریه به صراحت نوشت» .است

در مجموع، تغییر نظام همیشه بسیار . این مسئله امري نامحتمل است سرنگونی است،

تر از آن است که طرفدارانش انتظار دارند و همواره پیامدهاي منفی براي  مشکل و پرهزینه

ایران یکی «: آمده است این رسانه آمریکایی در بخش دیگري از تحلیل» .آمریکا داشته است

از کشورهاي با ثبات نسبی در منطقه است؛ بنابراین دیوانگی است که بخواهیم آشفتگی و 

تالش براي سرنگون کردن این نظام در کشوري . اخالل بیشتري را در این کشور ایجاد کنیم

شور و بینی نشده را براي مردم این ک هاي عظیم و پیش میلیون جمعیت پیامد 80با بیش از 

  ».بسیاري از همسایگان ایران دارد

  !خورده درخواست تکرار تجربه شکست

: هاي ارشد دولت اصالحات نوشت در یادداشتی به قلم یکی از دیپلمات» اعتماد«روزنامه 

هاي دستگاه سیاست خارجی قرار  مسئله حفظ و حراست از برجام، باید در صدر اولویت«

آمیز و ایذایی کشورهایی، مانند آمریکا، رژیم  تحریک بگیرد و نباید اجازه داد اقدامات

صهیونیستی و عربستان سعودي ما را از تمرکز بر نگهداري این نقطه استراتژیک منحرف 

ساز اعتماد بیشتر جهان به  استقامت و مداومت جمهوري اسالمی ایران در برجام، زمینه. کند

ایران براي عبور از این شرایط ویژه . د شدبینی ایران خواه رفتار باثبات، منطقی و قابل پیش

ها در  در این راستا، یکی دیگر از اولویت. و حاد، نیازمند ایجاد آرامش در منطقه است

وگو با همسایگان و شاید تجدیدنظر در برخی رفتارهاي  وضعیت ویژه کنونی باید گفت

 !».اي باشد منطقه

  اند بردهچند نفر به اندازه کل یارانه نقدي دو سال سود 

عضو کمیسیون اقتصادي مجلس با بیان اینکه سامانه نیما در چارچوب نظام ارزي کشور 

چند نفر به دلیل نقص : ناقص اجرا شده و موجب ایجاد رانت براي برخی شده است، گفت

رحیم . اند سامانه نیما در چند ماه گذشته به میزان کل یارانه نقدي دو سال کشور سود برده

یجاد سامانه ارزي نیما بدون پشتوانه کارشناسی و بر اساس تصمیم یک شبه ا: زارع گفت

اکنون قیمت ارز : عضو کمیسیون اقتصادي مجلس افزود. است و شفافیتی در آن وجود ندارد

. ي که در اختیار دولت استدرصد 90کند، نه  زاد تعیین میبازار آ ارز موجود درصد 10را 

ها تجارب ارزي بسیار خوبی داریم؛ اما این  المی و دوران تحریماز ابتداي انقالب اس: وي افزود

  .کند تجارب مستندسازي نشده است و بانک مرکزي همچنان آزمون و خطا می

  هاي خود را کاهش دهد دولت هزینه

طلب درباره اظهارات اخیر محمدباقر نوبخت، رئیس  هاي اصالح علی تاجرنیا از چهره

ها و طالهاي خود را به بازار وارد کنند تا از  مینه اینکه مردم پولسازمان برنامه و بودجه در ز

وضعیت فعلی فاصله بگیریم، با تأکید بر اینکه پیش از این اظهارات دولت باید تصمیم بگیرد 

در حال حاضر مردم در گفتارهاي : هاي خودش اقداماتی انجام دهد، گفت در کاهش هزینه

مقصر بخشی از این گفتار، وزرا و افرادي هستند که به آن  خود مدام بر تغییر تأکید دارند و

ها باید رفتارهاي خود را اصالح کرده و بعد مردم را به کاري دعوت  دولت و دولتی. دامن زدند

آقاي نوبخت و دیگر مسئوالن به جاي اینکه از مردم بخواهند کاري کنند، از خودشان . کنند

  .قدم این اقدامات شوند ند پیششان و از هیئت دولت بخواه و خانواده

  
 

  کوتاه اخبار ▼

مجلس با  در قم مردم االسالم ذوالنوري، نماینده حجت◄ 

 شده وارد بزرگی اقتصادي جنگ به اشاره به اینکه دشمن

 ارز طال، خروج از جدي با مدیریت باید علت همین به است،

 میلیارد هزار نقدینگی و جلوگیري کرده کشور مالی منابع و

 هاي کمیسیون :کرد کنیم، اعالم مدیریت را بازار انیتوم

وي همچنین . اند شده فعال دولت به کمک براي مجلس

 براي هایی اطالعیه توزیع دنبال به نیز قم در دشمن: گفت

 توطئه این قمی بازاریان هوشیاري با اما بود؛ بازار بستن

  .شد خنثی

 به واکنش در توئیتی در خارجه کشورمان امور وزیر◄ 

 اتهام پرونده در زمینه آلمان در ایرانی دیپلمات یک بازداشت

 برانگیز تعجب چقدر« :نوشت منافقین گردهمایی در گذاري بمب

 ایران جمهوري رئیس همراه به ما سفر با همزمان که است

 بازداشت نفر یک و مطرح ایران علیه ادعایی عملیات اروپا، به

 را تروریسم و تخشون تمام صراحت به ایران. است شده

 باره این در ها نگرانی همه به است آماده و کند می محکوم

  » .دهد پاسخ

 روز ایران، برق شبکه مدیریت شرکت آمار اساس بر◄ 

 اي لحظه مصرف ثبت با دقیقه 38 و 16 ساعت در گذشته

 در جدیدي رکورد مگاوات، 672 و هزار 56 میزان به برق

 هشتم این، از پیش. درسی ثبت به کشور برق مصرف تاریخ

 و هزار 55 اي لحظه مصرف ثبت با گذشته سال مرداد ماه

  .بود خورده رقم برق مصرف میزان بیشترین مگاوات، 443

 نیازمند را اصالحات وگویی گفت در حجاریان سعید◄ 

 طلبان اصالح و کرده مشخص قرمز خطوط که دانست نهادي

 افراد هاي گیویژ از وي. ملزم کند خطوط این رعایت به را

 این را این نهاد اصلی حلقه در عضویت واجد صالحیت

 اصولگرایی سمت به شان مواضع گذر گاه هیچ نباید که داند می

  !باشد بوده

 کارشناسان و نویسندگان از یکی »شنتاف زهیر ماجد«◄ 

 »فیصل ترکی« بین رابطه از اسراري را عراقی، برجسته

 »رجوي مریم« و ديسعو عربستان استخبارات سابق رئیس

 ترکی :گفت و کرد فاش منافقین تروریستی گروهک سرکرده

  .اند کرده ازدواج رجوي مریم و فیصل

در پاسخ به پرسشی  »نیوز فاکس«در مصاحبه با  ترامپ◄ 

اي ایران در  هاي منطقه درباره برنامه آمریکا براي فعالیت

 کند، نمی رفک مدیترانه به دیگر ایران« :گفت وار کنایه اظهاراتی

    !».هستند خودشان مشغول و است آشوب آنجا در مدام چون

 طرح: گفت )ص(االنبیاء سازندگی خاتم قرارگاه فرمانده◄ 

 سردار .رسد می اتمام به تیرماه 15 خوزستان به آبرسانی

تا موعد مقرر انتقال آب به چهار شهر : عبداللهی افزود

 .مام خواهد رسیددارخوین، شادگان، آبادان و خرمشهر به ات
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