
  

  

  

  فقیه در سپاهنمایندگی ولی نشریه روزانه (داخلی) معاونت سیاسی

  1396 تیر 28 چهارشنبه 4621 شماره بیستم ـسال 

  العالی)(مدظلهاي امام خامنه

 یدتیو عق یاسیس یوابستگ چیکرده که ه یزندگ يغالباً جوان امروز ما از اول عمرش در کشور

در کشور  دیبا گفت،یس میو انگل کایکه هرچه آمر يانداشته است؛ آن دوره یخارج يهابه قدرت

  )31/3/96(. داندیرا او درك نکرده است؛ لذا قدر استقالل را نم کردیم دایتحقق پ

 *باد  تعزیت وجعفر صادق(ع) تسلیت  مشهادت اما *

  انتخاب شهردار پایتخت              روز حرف ▼  

جدید شوراهاي  منتخبانروي  اولین گام مهم پیش

که  استگزینش شهرداران سراسر کشور شهر و روستا در 

در پایتخت به دلیل جایگاه این گام اهمیت و حساسیت 

. در طول استراهبردي شهرداري تهران دوچندان 

 براي تصدي این جایگاههاي گذشته اسامی متعددي ههفت

 يارسانه هاي احتمالیاین گزینهاز  یبرخکه  شدهمطرح 

دها و ییأمختلف و ت يهایزنگمانهاز  پس. ه استشد

 شدند یمعرف یاصل ينامزدهاگذشته  يها، در روزهابیتکذ

صورت  يریگرأي شهر يقرار است در جلسه امروز شوراکه 

از آنان  تا شوندمشخص  ن آرایشترین بیحائز و رفتهگ

ت کالنشهر یریمد يبرا را خود يهاخواسته شود برنامه

  .کنندارائه  آماده و تهران

 ياز نامزدها یبرخن اخبار منتشر شده، یآخرطبق البته 

 اند.انصراف داده ياز نامزدروز یدتهران  يشهردار

 و يعباس آخوند ،یمرعش نیدحسیس ،ینجف یمحمدعل

در دولت دوازدهم و  يریکارگبه لیبه دل یحناچ روزیپ

 لیه دالاکبر ترکان ب و فريمحمد ستار ،طرفیب اهللابیحب

کردند.  يریگکناره يریگيأاز حضور در رقابت ر یشخص

شهر تهران از  يشورا ياعضا يریگرأي ،صورت نیا در

نژاد، ترك ،یافشان ان،یکرباس زاده،یمهرعل ،یحجت انیم

  خواهد بود. ییآقادیو پورس يآبادآذروش، پژمان، صالح

ن ان آین میدر ا یو دغدغه شهروندان تهران ینکته اساس

بر  ید مبتنیاست که روند انتخاب شهردار که با

 ،شورا یاسیس يثر از فضاأدنبال شود، مت يساالرستهیشا

 شهردار يفردان ین میابد و در ای یجناح يسمت و سو

 نداشته باشد! يت شهریریدر مدرا ت الزم یصالحشود که 

 را به ضرر ياریبس يهاتواند فرصتیم يراهبرد ين خطایا

 توان و انرژي و حاصل از آنمدي ناکارآملت بسوزاند و 

این در مادي و معنوي شهر را به هدر دهد؛  هايسرمایه

همچنان با معضالت جدي  ما الی است که کالنشهرح

قفه همه وهاي بیتالش بهمواجه است که رفع آن 

شهر  يشدن شورا یاسیخاطرات تلخ س .دارد نیاز مسئوالن

با  فکرهمسو و هم يافراد آن را تهران در دور اول که اتفاقاً

ن ی، بر اکردندمیت یریشهر امروز تهران مد يشورا ياعضا

ها در شورا يریها و درگتنش چرا که ت؛اس افزودهها ینگران

که  ايگونهبه  ،گذاشت يم خود را بر شهرداریر مستقیثأت

ر کرد و ییبار شهردار تهران تغ در طول چهار سال چند

  !ت رها شدیریتخت بدون مدیپا هازماندر برخی  یحت

  طلبانمنفعت                                گزارش روز▼ 

ز شد، آغا هدانشگا روند تغییر در رأس دانشگاه آزاد اسالمی با تصمیم هیئت امناي این

شگاه دان یاستبراي رفرهاد رهبر کردند  بیاتفاق آرا تصو به ئتیه این ياعضا در این راستا

ل سا شش سابقهکه ؛ رهبر شود یمعرف یانقالب فرهنگ یعال يبه شورا اسالمی آزاد

شکر ت ضمن این دانشگاه امنايبا حضور در نشست هیئت ،دارد رادانشگاه تهران  يسکاندار

و  یاخلدران پژوهشگ يدانشگاه آزاد به رو باز آغوش از ،به وي اعضاي این هیئتاز اعتماد 

 تأکید ،ه کردتوان دانشگاه را سیاسی اداربا اعالم اینکه نمی سخن به میان آورد و یخارج

کار  يبازجناح و دسته با میو اگر بخواه دشناسیعلم و پژوهش جناح و دسته نم امر« کرد:

ه بتوجه  ،همچنین وي »یابیم. به اهداف خود دست میتوانینم م،یعلم را حرکت ده

شگاه دان ارتباط میان در دانشجویان، ایجاد خودباوريپژوهش در کنار آموزش، ایجاد حس 

ریت مدیخود در  هايها و اولویتع سرعت رشد علم را از جمله سرفصلو صنعت و تسری

هاي تشکل نظران ون، صاحبهایی که با استقبال کارشناساسرفصلاین دانشگاه دانست؛ 

: گویدیمتشکیل دفتر تحکیم وحدت در این باره کل دبیر؛ چنانکه رو شدهدانشجویی روب

ات ، اظهارکار دانشگاه آزاد يهاتیوولدانشگاه آزاد در مورد ا دیجد سیرات رئاظها«

ت به تغییرا این ،یاستقبال محافل علمی و دانشجویاما در مقابل  »بود. ياکنندهردوایام

ن چون ایطبق سنت دیرینه خود جریان مذکور  وخوش نیامد  ن سیاسی خاصاجری مذاق

و به رحرکت سیاسی جلوه دادن  تالش براي یافت،را مخالف منافع و اهداف خود اقدام 

 نیز ، این بارکرد. به این ترتیبآغاز آفرینی فضاسازي و جنجال را بااد دانشگاه آز جلوي

و حزبی  جناحیمقاصد و منافع در برابر کشور  مصالحمنافع و  کردنقربانی  تکرارشاهد 

ن ادایست اشد یامردم ب رأيندارد این مسئله در انتخابات و ایستادن در برابر  یفرقو هستیم 

 ر.یا هر اقدام قانونی دیگامناي دانشگاه آزاد صوبات قانونی هیئتدر برابر م

 !سپاه تهدید تروریستی جهان!                      ویژه خبر▼ 

علیه  گزارشی رانتشا با هراسیدر ادامه سناریوي سپاه »تایمزواشنگتن« آمریکایی روزنامه

یستی گروه ترور از تربزرگ تهدیدي را نو پاسدارا کرد فضاسازي و پردازيدروغ سپاه

 عظیم انسازم« تیتر با که گزارش این در! خواند جهان و خاورمیانه براي داعش تکفیري

 با ار غرب توجه طوالنی مدتی براي داعش«آمده است:  ،شده منتشر »ایران تروریستی

 و اروپا در گذاريبمب و تیراندازي حتی و عام قتل چاقوزنی، ها،انسان سر آوروحشت بریدن

 این در ود؛ب داده اختصاص خود به را تلویزیونی اخبار تمرکز و کرده جلب خود به آمریکا

 سپاه نییع ،جهان تروریستی تهدید ترینبزرگ شده، سپرده فراموشی به عمالً آنچه میان

 اغلب آن اعضاي و نداشته جنگجوهزار  30 از بیش هرگز داعش(!) است ایران پاسداران

 اند؛تهداش پیشرفته تسلیحات به کمی بسیار دسترسی و داشته اختیار در کوچک هايسالح

 جهان در یتروریست سازمان تنها و دارد جنگو هزار 125 به نزدیک که ایران سپاه خالفبر

 همچنین سپاه(!) دارد اختیار در ویژه نیروهاي و دریایی نیروي زمینی، نیروي که است

 سخت و قاطع برخورد ،رسدبه نظر می» .دارد بسیج عنوان تحت داوطلبی ذخیره نیروهاي

 کشورهاي در تمحبوبی رشد و زنیچانه افزایش براي کشورمان نرم قدرت تروریسم، با سپاه

 هايگروه پردهپشت کارگردانان که منطقه در متحدانش و آمریکاو  بخشیده ارتقا را دیگر

 هاروریستت از مقاومت، محور با مقابله و خود اهداف به دستیابی براي ،بوده تروریستی

 منطقه در یرانا نفوذ گسترش و خود نیابتی جنگجویان یمتهز با اکنون کردند،می حمایت

  .ندارند سناریوپردازي و تخریبی عملیات جز ايچاره و اندشده روهروب



  

  اخبار▼ 

  !نرسید جایی به اشتغال نه و تولید نه

 تذکري در مجلس، علنی دیروز جلسه در مجلس اصولگراي نماینده ،نیامحبی جهانبخش

 مجلس رئیس با شوخی با را هایشصحبت که او. کرد گله قوا، سران و مسئوالن نالیدن از

 هم علنی نشست از قبل و کنندناله می تذکر و نطق در نمایندگان روز هر :گفت کرد، همراه

 چه که است این مطلب واقع: افزود نیامحبی )خنده.(کرد ايناله خوب الریجانی دکتر آقاي

 آقایانگردد، بازمی قوا رؤساي به مشکالت از کند؟ برخی رسیدگی هاناله این به باید کسی

 دهیدمی تشکیل که قوا سران جلسات در ،است شما به مربوط که مسائلی این قوا سايرؤ

 مطمئناً برسانید، شاناطالع به شودمی مربوط رهبري به هم که مسائلی کنید، رسیدگی

 مسئوالن، نالیدن از اشگالیه ادامه در دهم، مجلس نماینده. ندنکمی استقبال ایشان

 نه و لیدتو نه گویممی من نامیدند، ملی اشتغال و تولید سال رهبري را امسال: کرد تصریح

 همین کالن هايسیاست و مقاومتی اقتصاد ه است و با این شرایطنرسید جایی به اشتغال

  . کرد خواهد پیدا را سرنوشت

  است غرب جامعه هايارزیابی از متفاوت ایران موشکی توان

 هادرباره حمله موشکی سپاه به مواضع تروریست »فرانسه راهبردي مطالعات اندیشکده«

 داد نشان سوریه الزوردیر در داعش مواضع گرفتن دفه و ایران موشکی اخیر حمله: نوشت

، دهدمی نشان امر این. است پیشرفته نیز جامد سوخت با ایران موشکی سامانه ماهیت که

 به .است غرب راهبردي جامعه معمول هايارزیابی از متفاوت و واقعی ایران موشکی توان

 بر بیشتر ایران موشکی هايیتقابل درباره سنتی هايارزیابی اندیشکده، این نوشته

 برد هايموشک ارزیابی از غفلت موجب این و بوده متمرکز بلند برد موشکی هايسامانه

 توجهی قابل طور به ایران کوتاه برد هايموشک ، دقتدیگر سوي از. شد ایران کوتاه

 و دقیق حمالت قابلیت سپاه به تحولی چنین: نوشت ندیشکدهاین . ااست یافته افزایش

   .دهدمی دیگر هايعرصه در بلکه ،جنگ میدان در تنها نه را عمقی

  آوري روحانی باشدتواند مدعی رأيهیچ جریانی نمی

اي که با حضور سخنگوي فراکسیون نمایندگان والیی گفت: در جلسه ،حسینینقوي

انتخاب رباره نحوه آقاي واعظی، وزیر ارتباطات و فناوري اطالعات برگزار شد، آقاي واعظی د

آقاي روحانی به هیچ گروه، جناح و جریانی بدهکار نیست و وزرا در کابینه آینده گفت، 

چون مردم به  ؛آوري روحانی شدهرأي سببتواند مدعی باشد که هیچ گروه و جریانی نمی

جمهور در یساین موضوع را مطرح کرد که رئهمچنین اعظی آقاي واند. روحانی رأي داده

 ،خواهی در کابینه نداریمدهد و سهمنتخاب وزرا به هیچ گروه، جریان و جناحی سهم نمیا

پرتالش و پرتوان است. مشکل دیگري که آقاي  جمهور به دنبال دولت کارآمد،چون رئیس

و دولت با هاي مجلس یکسان است به فراکسیوناین بود که نگاه دولت  ،واعظی مطرح کرد

  کند. ها تعامل میهمه فراکسیون

  شودنمی پهن ترامپ براي »قرمزي فرش« هیچ

 از که نیست مناسب انگلیس دولت براي حاضر حال در: گفت لندن شهردار خان، صادق

کید کرد: وي تأ. کنند پهن قرمز فرش وي براي و کرده استقبال آمریکا جمهوررئیس

 آمریکا جمهوررئیس وقتی و دارند فرق عادي سفر یک با کامالً رسمی سفرهاي

 براي کنمنمی فکر ،هستند مخالف آن با ما کشور در افراد از بسیاري که دارد هاییسیاست

شهردار لندن در ادامه گفت: . کنند پهن قرمز فرش ترامپ براي که باشد مناسب ما دولت

 بسیار مغرور، غربی یک هم و باشید مسلمان یک هم نیست کنمم که کنیدمی فکر اگر

 یا باشید انانسی شبکه خبرنگار خواه درآورم، اشتباه این از را شما که شوممی خوشحال

  .ترامپ دونالد

  کوتاه اخبار ▼

مقام مدیرعامل شرکت آبفاي قائم» ورپعلیرضا نوذري« 

رفت واقعی آب شرب در  هدر با بیان اینکهاستان تهران 

لیتر  350از حدود گفت:  ،درصد است 11شهر تهران 

 سرانه مصرف آب شرب هر تهرانی در روزهاي گرم سال،

کننده در یدن به دست مصرفلیتر پیش از رس 5/38

لیتر آب شرب به  5/311 رود وشبکه توزیع آب هدر می

روز به ازاي هر نفر به مصرف طور متوسط در هر شبانه

  .رسدمی

 میان در ،ایرانیان سالمت سیماي رسمی مطالعات طبق 

 نفر میلیون نیم و 12 حدود ایران میلیونی 80 یتجمع

 میان این از که دارند را روانی اختالالت از ییهانشانه

 مراکز به 95 سال در نفر هزار دویست و میلیون دو حداقل

 ،گزارش این اساس بر. نداهشد درمان و مراجعه روانشناسی

 درصد 6/23 به میزان این سال 64 تا 15 جمعیت بین در

  .است کمتر هاخانم به نسبت آقایان در که رسیده

سازمان پدافند غیرعامل کشور با  رئیس ،سردار جاللی 

هاي اشاره به تهدیدات موجود در این عرصه گفت: گوشی

هوشمند همراه کاربردهاي زیادي دارند، اما در کنار آن دو 

شوند؛ تهدید فردي و اجتماعی را نیز شامل می دسته

 که توانند فرصت باشند و هم تهدیدبنابراین، هم می

 ، ازگفتنی است؛ تهدیدشان براي مسئوالن بیشتر است

دسترسی به یابی، ها امکان شنود، مکانطریق این گوشی

  د.اطالعات و... وجود دار

 شوراي مجلس در اصفهان مردم نماینده ،کامران حسن 

 اظهار دوازدهم، کابینه انتخاب موضوع به اشاره با اسالمی

 و شجاع متخصص، آمد،کار وزراي جمهوررئیس: داشت

 که آمده ششم برنامه در: افزود وي .کند انتخاب را جسور

 خود يهادارایی و اموال فروردین ابتداي از مسئوالن همه

 را خود اموال مسئوالن چرا کنند، معرفی سامانه به را

  .است گراییاشرافی زمینه اینها کنند؟نمی معرفی

 خبري نشست در عراق وزیرنخست »العبادي حیدر« 

 خبر مردمی بسیج نیروهاي بودجه ایشافز از خود هفتگی

 ،مردمی جبسی نیروهاي از حمایت استمرار بر تأکید داد و با

 نیروها این هايتالش مصادره به دنبال برخی گفت:

ي بسیج مردمی عراق نقش نیروها است، گفتنی .هستند

  را در آزادسازي موصل ایفا کردند.نظیري ویژه و کم

محمد صادقی، مدیرکل اعتبارات بانک مرکزي میر 

گفت: بر اساس توافق انجام شده بین بانک مرکزي و یازده 

ي مرداد تا پایان از ابتدا است کهقرار بر این شده  ،بانک

هزار فقره تسهیالت ازدواج به  500شهریور ماه حدود 

 .شودمنظور کاهش صف متقاضیان در انتظار پرداخت 


