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امروز  ر مقابل روحیه وابستگی زنده کرد...را د »توانیمما می«انقالب اسالمی روحیه 

  )28/7/95ل بازتولید روحیه وابستگی هستند.(عوامل دشمن در حا

 *** روز ارتش جمهوري اسالمی ایران گرامی باد*** 

 
  

 دارآراي معنا                  روز حرف ▼

میلیون نفر  55 و درصدي 76مردم ترکیه با مشارکت 

ر ن انتخابات دتریدهنده واجد شرایط یکی از پرمشارکتيأر

ظر پرسی تغییر قانون اساسی ندر همه و ترکیه را رقم زدند

ظام جمهور و تغییر نئیسرا درباره افزایش اختیارات ر خود

ر ب به ریاستی اعالم کردند.سیاسی این کشور از پارلمانی 

 ر قانونجبهه موافقان تغیی اساس نتایج قطعی اعالم شده،

 درصد آرا موفق شدند در این 4/51اساسی با کسب بیش از 

درصد  6/48 در ضمن پرسی به پیروزي برسند.همه

به  »نه«ي أپرسی نیز با دادن رکنندگان در همهشرکت

با آن به نمایش  خود را لفتتغییرات قانون اساسی، مخا

استان به  32 گذاشتند که بر اساس تقسیمات کشوري

که  کزياستان واقع در آناتولی مر 49 اند وگفته »نه«تغییرات 

ي مثبت أر ،ندااردوغان و حزب حاکم ترکیه بوده حامی

توان به چند نکته تحلیلی میپرسی این همه ربارهداند. داده

ان تنها افقان و مخالفپرسی فاصله مودر این همه ـ1 اشاره کرد:

رسد مجموع فاصله کم به نظر می که ي استأمیلیون ر 3/1

 دهندهمخالفان تغییر قانون اساسی نشان آرا بین موافقان و

 حساسیت و اهمیت موضوع و رقابت نزدیک دو بلوك موافق و

 مخالف تغییر قانون اساسی یا به عبارت دیگر موافقان و

طیب اردوغان و رجب مخالفان حزب حاکم عدالت و توسعه

 انفاصله کم بین بلوك موافقان و مخالف جمهور است.ئیسر

خواه خلق و ریجمهودو حزب اپوزیسیون است شده  ببس

درصد  60تار بازشماري آراي ها خواسدموکراتیک خلق

نکته مهم دیگر آراي معنادار  ـ2 ي شوند.أهاي رصندوق

 هرهايششهرهاي بزرگ علیه تغییر قانون اساسی است. در 

 درصد از شهروندان مخالف 5/51استانبول و آنکارا حدود 

 ونلفان قان، مخاانون اساسی هستند و در شهر ازمیرتغییر ق

سب کردند. در برخی شهرها و ي کأدرصد ر 69اساسی حدود 

 هاي کردنشین نیز آراي قاطع مخالفان تغییر قانوناستان

ر که ربکدر دیا مونهناساسی معنادار بوده است. براي 

 یرمخالفان تغی ،ترین شهر و استان کردنشین ترکیه استبزرگ

خود  درصد آرا را از آن 68قانون اساسی توانستند نزدیک به 

لیا تااز جمله آن ،کنند. در برخی دیگر از شهرهاي بزرگ ترکیه

با توجه به  - 3 و آدانا نیز مخالفان قانون اساسی پیشتاز شدند.

م اي انجارسد برمخالفان به نظر میموافقان و  يفاصله کم آرا

 به حد وسیع در قانون اساسی کشور الحاتی بنیادین دراص

  .اند کسب کنندست که موافقان نتوانستها تري نیازنصاب باال
  

  

  

  فراتر از اقتصاد                           روز گزارش ▼

 حادیهات رئیسوقتی ها؛ از همین روست که یم به خبر تعطیلی کارخانهاهعادت کرد

 دهتولیدکنن کارخانه تنها آساك،گوید شرکت می موتورسیکلت و دوچرخه فروشندگان

یلیون م دوواردات بیش از  دلیلقدمت به  سال 35 از بیشبا  کشور در ایرانی دوچرخه

ورد نیاز مدر کشور  دستگاه هزار 500 و میلیون یککه کمتر از  حالی در(دوچرخه دستگاه 

اخبار که گونه همان شود.دیده نمیها واکنش چندانی در رسانه ،شده است تعطیل )است

عتبرترین یکی از م کهسال سابقه  90داروگر با  شرکت تولیديدرباره تعطیلی ضد و نقیض 

یق ه شکل دقبفراموشی سپرده شد و آخر بسیار زود به بود، هاي ایرانی ترین نشانو قدیمی

 گونه. هماننشدی اجباري رفتند مشخص سرنوشت صدها کارگر این کارخانه که به مرخص

 ارخانهک 17سرنوشت شرکت معتبر ارج، کارخانه قدیمی و با سابقه آزمایش، بیش از  که

چک و گاه کو، کارخانه روغن قو، کارخانه قند ورامین و ده کارخانه و کارسرامیک و کاشی

فته ن آنها نراي به سراغ صاحباو هیچ رسانه ایمرا هم نشنیدهبزرگی که حتی اسم آنها 

ر در کنا که به طور مستقیم و غیر مستقیم و کارگران و کارمندانی اندتعطیل شده ،است

 دندشضافه ه جمعیت بیکاران کشور اب ،ها در حال فعالیت بودندکارخانهچرخیدن چرخ این 

مار ها یک آکه تن عدد چند رقمی ؛رو باشیمهاي از بیکاران روبکنندهتا با عدد بزرگ و نگران

رآمد دمان، به معناي قطع شدن از هموطنان عظیمیبلکه به معناي بیکاري خیل  ؛نیست

ی که موضوع ؛سترش فقر در جامعه استهاي ایرانی و در پی آن گتعداد زیادي از خانواده

یقی را عم تتأثیراو  گسترش آن دیگر تنها در حوزه اقتصادي محدود نخواهد ماند امتداد و

با خرید  توانمیاکنون  که تبعاتی گذاشت؛خواهد اجتماعی و...  ،هاي فرهنگیر حوزهد

ر شاید د اما ؛کردفعالیت کارخانه ایرانی از آنها جلوگیري  یرانی و کمک به ادامهکاالي ا

ممکن  نیزنی هاي مادي و معنوي فراوااز دست دادن سرمایه جویی براي آنها باآینده چاره

  نباشد.
 

  محرومان چشم در دولت گریزيدود قانون      ویژه    رخب▼ 

 ستانسرپر یارانه حساب به را اضافه مستمري ،قانون کیدتأ برخالفدولت  حالی در

 مندبهره شانحق این از نتوانستند افراد این از توجهی قابل بخش که دکر واریز مددجویان

 برنامه ونقان 79 ماده اساس بر که چرا ؛دندمان محروم مستمري اضافه دریافت از و شوند

 بهزیستی سازمان و) ره(خمینی امام امداد کمیته طریق از باید مستمري این توسعه، ششم

 تا شد ببس دولت انتخاباتی واریز و شکنیقانون این، بنابراین دولت نه شود پرداخت

 حق هک را مستمري اضافه این نتوانند بهزیستی و امداد کمیته مددجویان از بسیاري

 اختیار در دولت ماقدا این با قابل این اضافه مستمريم در و کنند دریافت بود، شانقانونی

این  بهنداشتند.  را مستمري این اخذ صالحیت نحوي هر به که گرفت قرار نیسرپرستا

 هايیهگال نهاد، دو این مددجویان از تعدادي براي مستمري اضافه نشدن واریزترتیب 

 بخشیحاتم این هايحاشیه درگیر حمایتی نهاد دو این و است آورده وجود به را بسیاري

 کمیته یانمددجو مستمري افزایش پیشنهاد که ستاینجا جالب. اندشده دولت انتخاباتی

 ويساز  نهایت در و مطرح نهاد دو این و مجلس سوي از حالی در بهزیستی، و امداد

 مکلف را تدول موانع، و مشکالت این به علم با قانونگذار که شد تصویب مردم نمایندگان

 تیاراخ در دستگاه دو این طریق از را مددجویان مستمري افزایش مبلغ تا بود کرده

 .دهد قرار مددجویان
  



  اخبار ▼
  

  زدهامدادرسانی سپاه در مناطق سیل

 خود مینی سپاه در حاشیه دومین بازدیدفرمانده نیروي ز ،پورسردار سرتیپ محمد پاک

 زدهنیرو در مناطق سیلاین  ی کهتشیر با اشاره به اقداماچنار عجب زدهاز روستاي سیل

زده چنار حضور یافتم لدر محل سی، داشت: پس از اقدامات صورت گرفتهاظهار  انجام داده،

وي با بیان اینکه وضعیت را در روستاي چنار . تا از نزدیک در جریان امور قرار بگیرم

و  کرده تأمین را این منطقه ورد نیاز درم آالت مهندسیسنجیده و اقدامات، ابزارها و ماشین

 ؛زده هستندسیل مناطقفزود: با اینکه تعداد زیادي نیرو در حال کمک به مردم ، ارستادیمف

آالت و گزارش داده شد و ماشین ه همین دلیلببود، نیاز به نیروي بیشتري ولی باز هم 

 .گیرد تر صورتتا امدادرسانی سریع هستند نیروهاي بیشتري در راه

 اسد رفتارهاي از غرب اطالعاتی هايزدگی سرویسشگفت

 شش از سوریه جمهوررئیس ایستادگی به اشاره صهیونیستی با رژیم »ولال«خبري  وبگاه

 هايسرویس عمالً اسد بشار رفتارهاي ،داد گزارش غربی منابع از نقل به ،تاکنون پیش سال

 ارتش اتحاد است شده موفق وي اینکه ه ویژهب است؛ کرده دهزشگفت را غرب جاسوسی

 شهرهاي و دمشق پیرامون امنیتی کمربند و حفظ را اهللاحزب و ایران با پیمانش و سوریه

 فقط اسد شد،می بینیپیش قبالً که گونهآن این وبگاه، نوشته به .کند ایجاد کشور این ساحلی

 و دمشق از بلکه کند،نمی اکتفا سوریه مذاکرات چارچوب در ساحلی شهرهاي آزادسازي به

  .گیرد بازپس ار سوریه اراضی همه که است تالش در و نکرده نشینیعقبهم  آن اطراف

  پرورش و آموزش وزیر استیضاحبراي  امضا 50

 استیضاح طرح اینکه بیان با اسالمی شوراي مجلس رئیسههیئت عضو ،رنجبرزاده اکبر

 پارلمان رئیسههیئت به مجلس آموزش کمیسیون رئیس امضاي با آشتیانیدانش فخرالدین

 هايرسشپ به پاسخگویی براي پرورش و آموزش وزیر گذشته هفته: گفت شده، ارائه

. ندنشد قانع وي هايپاسخ از نمایندگان که یافت حضور آموزش کمیسیون در نمایندگان

 طرح این نفر 50 که شده ذکر مجلس آموزش کمیسیون رئیس نامه در اینکه بیان وي با

 این طراحان حضور با ايجلسه رئیسههیئت است قرار: افزود اند،کرده امضا را استیضاح

 وزیر هايپاسخ از دیگر بار استیضاح طراحان اگر و کند برگزار آشتیانیدانش و استیضاح

  شود. مطرح علنی صحن در طرح این نشدند، قانع
  

  

  اباتتا انتخ ▼

ها کمک بزرگی به طلب در هنگام مناظرهفائزه هاشمی گفت: تعدد کاندیداهاي اصالح 

رف مقابل که زیاد هم هستند ي طصدا در مقابل صداها یک تاد کرآقاي روحانی خواهد 

شود و در صورت ها و... ایجاد میفرصت بیشتري براي بیان نظرات و برنامه ؛ همچنیننباشد

طلب باقی بماند تواند باشد، قرار است در نهایت یک کاندیداي اصالحنیاز جایگزین نیز می

ما آقاي روحانی که آرا نیز شکسته نشود و یکجا و براي یک نفر بماند و آن یک نفر از نگاه 

  است.

درصد از  9هاي اجرایی هیئتمرکزي نظارت بر انتخابات شوراها گفت:  رئیس هیئت 

فروردین  31 افزود:ي و ند.ردکرد صالحیت  را شوراها در شهرهاي کشور داوطلبان انتخابات

شود. ها میها و بخشدارياسامی داوطلبان تأیید یا رد صالحیت شده تحویل فرمانداري

شت فرصت دارند براي شکایت به اردیبه 3 اتفروردین  31شدند، از افرادي که رد صالحیت 

  تان مراجعه کنند.ت استان یا شهرسهاي نظارهیئت

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: اگر جبهه  ،حمدحسین صفارهرنديم 

ها متوجه شود که اقبال بیشتر به سمت جهانگیري است، گزینه در نظرسنجی اصالحات

   .شودکنار رفتن روحانی یا رقابت این دو فرد مطرح می

  کوتاه اخبار ▼

سبحانی از اهللا عالءالدین بروجردي در دیدار با آیت 

اظهار داشت: با توجه به اینکه مقام مراجع عظام تقلید 

اند که نگذارید تأکید داشته العالی)(مدظلهمعظم رهبري

دشمنان به مرزها نزدیک شوند، اکنون از امنیت خوبی در 

رئیس کمیسیون امنیت ملی و . کشور برخوردار هستیم

س شوراي اسالمی با بیان اینکه اگر سیاست خارجی مجل

ما «ظامی این باور را تقویت کنیم که مانند عرصه ن

ر هم موفق خواهیم هاي دیگ، قطعاً در زمینه»توانیممی

اکنون جزء چند کشور برتر از لحاظ  شد، عنوان کرد:

تواند به کشور به همین دلیل دشمن نمی ؛موشکی هستیم

 .حمله کند

 المللیبین نمایشگاه امینسی در کتاب خرید یارانه 

وزارت  فرهنگی امور معاونت که ازسويتهران کتاب 

به این صورت  ،خصیص یافتهت فرهنگ و ارشاد اسالمی

 و دانشجویان به تومان میلیارد هشت: شودتقسیم می

 آموزان،دانش براي تومان میلیون 400 و میلیارد دو طالب،

 پنج و دانشگاه و حوزه ستادانا براين توما میلیون 100

 ها،کتابخانه به مربوط مشارکتی بن تومان میلیارد

 هايکانون فرهنگی، و علمی مراکز و هاسازمان ها،دانشگاه

 . ...و بسیج مقاومت هايپایگاه مساجد، فرهنگی

افراد ناشناس  ان نینوا گفت:ک منبع محلی در استی 

اهللا قوقازي، ملقب به امیر قوقازي از معاونان ابوبکر حسب

در  ،آمدکرده اصلی داعش به شمار میسر را که بغدادي

تان تلعفر در غرب موصل اش در مرکز شهرسنزدیکی خانه

، داعش را کشته شدن وي استفتنی گند. ترور کرد

و عملیات  باش سراسري اعالمواداشت تا وضعیت آماده

ي مسکونی براي هااي را در برخی از محلهبازرسی گسترده

  د.دا کردن عامالن این ترور آغاز کنپی

راحان حمله هاي امنیتی روسیه یکی از طدستگاه 

پترزبورگ را در حومه مسکو تروریستی به متروي سن

این  ،ه فدرال امنیت روسیه اعالم کردادار. دستگیر کردند

میالدي  1990نام دارد که متولد  »افابرور عظیم«شخص 

 چهاردهم فروردین ماه در پی. استنه میا و اهل آسیاي

 14پترزبورگ روسیه وقوع دو انفجار در متروي شهر سن

 ند.زخمی شد نفر 50جان باخته و  نفر

 تا اینکه بیان با مرکزي بانک مقام قائم ،کمیجانی اکبر 

 براي تومان میلیارد 250و هزار و د قبل سال پایان

 با تومان، میلیون 100 زیر هايوام جرایم بخشودگی

نج پ: گفت شد، پرداخت تومان میلیون 10 زیر وام ولویتا

 براي جاري سال در هم دیگر تومان میلیارد 400هزار و 

 .یابدمی اختصاص جرایم بخشودگی


