
  

  

  

  فقیه در سپاه  نمایندگی ولی معاونت سیاسی) داخلی(نشریه روزانه 

  1396 مرداد 31 شنبه سه 4645 شماره بیستم ـسال 

  

  

   )العالی مدظله(اي  امام خامنه     

اگر ما توانستیم تولید داخلی را . بنده، تکیه بر تولید داخلی است  وصیه و مطالبه

)1/1/96.(اهد یافتآید و بیکاري جوانان کاهش خو رونق دهیم، اشتغال به وجود می  

  *باد و تعزیت تسلیت) السالم علیه(شهادت امام محمدتقی*
  

  

 

 
  الزم هاي سیگنال               روز    حرف ▼

 نظامی حمله احتمال از ترکیه جمهوري رئیس اردوغان

 اش ایرانی شاخه و ك .ك. پ گروه مراکز به ترکیه و ایران

 رئیس با دیدار در :گفت و داد خبر عراق شمال در) پژاك(

 کرده وگو گفت باره این در ایران، مسلح نیروهاي ستاد کل

 البته .شود آغاز لحظه هر است ممکن عملیات ینا و است

 علیه اي توپخانه و زمینی هوایی، حمالت ترکیه این از پیش

 عراق شمال در) ك ك پ( کردستان کارگران حزب مراکز

 در را پژاك گروه مراکز مقاطعی در هم سپاه و است داشته

 حمالت هدف عراق شمال در قندیل کوهستانی منطقه

 کل ستاد رئیس اظهارات از .است داده قرار اي توپخانه

 ترکیه و ایران کشور دو که آید برمی هم مسلح نیروهاي

 نظر اشتراك عراق اقلیم در پرسی همه با مخالفت درباره

 :است کرده بیان صراحت به باقري سرلشکر .دارند کامل

 به عراق جمله از منطقه، کشورهاي سیاسی جغرافیاي«

 مورد در مباحثی هرگونه و کند تغییر نباید وجه هیچ

 در باید بغداد مرکزي حاکمیت و کردستاناستقالل 

 راهبردي نگاه ».گیرد صورت عراق اساسی قانون چارچوب

 آغاز موجب اقدامات که این گونه است این موضوع بر حاکم

 داخلی جنگ حتی و عراق داخل در ها درگیري و ها تنش

 آن پیامدهاي و شد خواهد کرکوك مسئله دلیل به ویژه به

 ترکیه و ایران جمله از همجوار، کشورهاي به سرعت به 

 اقلیم رئیس بارزانی مسعود که آنجا از .خواهد کرد سرایت

 پرسی همه برگزاري موضوع روي پافشاري با عراق کردستان

 گام المللی بین و اي منطقه فزاینده هاي مخالفت با وجود

 به که داشت نیاز صریح و آشکار پیام یک به است، برداشته

 مجموعه و ترکیه به باقري سرلشکر سفر رسد می نظر

 اقلیم دولت به الزم هاي سیگنال ها گیري موضع و مذاکرات

 نشینی عقب خودش موضع از که رسانده عراق کردستان

 صورت این غیر در دهد؛ انصراف پرسی همه از و کند

. شد خواهد تر پیچیده خاورمیانه منطقه امنیتی هاي بحران

 همسایه کشورهاي دیگر به نسبت ترکیه دغدغه چه اگر

 سوریه کردستان و عراق کردستان تجزیه و است بیشتر

 زیرا داشت؛ خواهد پی در سنگینی پیامدهاي ترکیه براي

 همجوار هاي استان در کرد میلیون 17 تا 15 بین رقمی

 جدایی تأثیر تحت که کنند می زندگی سوریه و عراق

 رخ ناخوشایندي اتفاقات ترکیه براي کشور دو این کردهاي

 استان چند که کشوري منزله به ایراناما  ؛داد خواهد

 استقالل درباره الزم هاي حساسیت وجود با دارد، کردنشین

 خاستگاه ایران زیرا کند؛ نمی ناامنی احساس عراق کردهاي

  .آید به شمار می اکراد اصلی

  طلبان تغییر مسیر اصالح                        روز گزارش▼ 

 در نه و خرداد دوم صبح آن در نه طلبان اصالح. نداشتیم خوبی عملکرد طلبان اصالح ما«

 از تاکنون ما« ؛»نداشتند منظمی راهبرد اکنون نه و 92 سال طلیعه در نه و 84 غروب

 یک سري از را خود باید اصالحات«؛ »خوردیم نان ها شخصیت فردي هاي ظرفیت

 و بست دل خیلی توان نمی هستند، ها پدرخوانده این که زمانی تا. کند رها ها هپدرخواند

 تبیین را طلبی اصالح خاص مبانی اند نتوانسته هنوز اصالحات رهبران«؛ »بود بین خوش

 به اصالحات جریان«؛ »هستند وگو گفت و تعامل فرهنگ فاقد طلب اصالح احزاب. کنند

 را ما موقعیت و شرف عزت، نخواهیم، چه و بخواهیم هچ«و » دارد نیاز جدي شناسی آسیب

هاي  هاي صادق خرازي از چهره ؛ این جمالت بخشی از گفته»است کرده تعدیل دچار

ها  با یکی از خبرگزاري مفصلاو در مصاحبه . طلب درباره جریان متبوع خود است اصالح

طلبان  هاي اصالح پایان موفقیتابراز نگرانی کرده و گفته است، با روند کنونی انتخابات اخیر 

طلب زمانی  ابراز نگرانی این چهره اصالح. خواهد بود، مگر اینکه تغییر بنیادي به وجود آورند

هاي این جریان بیندازیم و تالش آنها را  ها و رسانه یابد که نگاهی به روزنامه بیشتر معنا می

رأي معنادار «زنامه قانون و بر صفحه اول رو» میلیونی 16کابینه «هایی، چون  با تیتر

بر صفحه اول روزنامه اعتماد، براي القاي این معنا نشست که دولت دوازدهم و » مجلس

طلبان با توجه به شرایط کشور و  اصالح. طلب نیستند، مشاهده کنیم مجلس دهم اصالح

ابل اند که توفیق و ارائه یک عملکرد ق بندي رسیده انتخاب مدیران در دولت به این جمع

رسد و این جریان براي تداوم  قبول تا پیش از انتخابات آینده، دور از دسترس به نظر می

هاي انتخاباتی خود راهی ندارد مگر اینکه از هم اکنون راه خود را از بدنه مدیریت  پیروزي

به پاي این جریان نوشته نشود و آنها ها  ها و عدم موفقیت کشور جدا کند، تا نارضایتی

رو   هاي پیش بتوانند به منزله یک جریان منتقد و جایگزین در انتخاباتهمچنان 

اي که البته دست یافتن به آن ناممکن به  مسئله. داري کرده و پیروز انتخابات باشند میدان

طلبان از حسن  جانبه و گسترده اصالح رسد، چرا که بعید است مردم حمایت همه نظر می

 !شوراي شهر را به سادگی فراموش کنند روحانی و فهرست امید در مجلس و

  !برخورد روحانی با پیشنهادهاي خاتمی           اخبار ویژه    ▼ 

هاي خود را وارد کابینه کنند، آقاي  طلبان تالش داشتند گزینه در حالی که اصالح

شود پیش از مراسم تنفیذ و تحلیف،  گفته می. هایی را به عمل آورد روحانی مقاومت

خاتمی چند نفر را براي کابینه به روحانی معرفی کرده و پیشنهاد داده بود، سیدمحمد 

الري،  وي همچنین حاجی، صوفی، موسوي. جهانگیري با همان اختیارات قبلی باشد

مهرعلیزاده، بیطرف، توفیقی و شریعتمداري را نیز معرفی کرده بود که مشخص شد مجلس 

طرف را  در بین آنها فقط بی. ر مثبتی نداردالري و حاجی اصالً نظ روي توفیقی، موسوي

طلبان  خبرها حاکی است اکنون اصالح. پذیرفتند و در نهایت هم مجلس به او رأي نداد

 .شان برسند اند تا شاید در تعیین استانداران به اهداف ها گذاشته فشار خود را روي استان

 گرفتیم باید از روحانی تعهد می: نیا منتجب

هاي پایانی دولت یازدهم  بنده در ماه: عضو حزب اعتماد ملی گفته است، انی رسول منتجب

به صراحت عنوان کردم که بزرگان جریان اصالحات باید فارغ از هرگونه تعارفات و 

. وگو و مذاکره کنند که این امر محقق نشد ها به صورت جدي با آقاي روحانی گفت رودربایستی

کردند و با طرح  برخورد می مسائلتر با  به صورت جدي طلبان باید اصالح: وي افزوده است

جمهوري به  هاي خود را در انتخابات ریاست شروط و گرفتن تعهد از آقاي روحانی همه ظرفیت

تک کسانی که در مبارزات  تکو  جریان اصالحات کند، تأکید مینیا  منتجب. آوردند میدان می

  . اید در مقابل مردم پاسخگو باشندانتخاباتی براي آقاي روحانی تبلیغ کردند، ب

 



  »)ع(باقرالعلوم«طرح  نویسی نامآغاز 

دبستانی  آموزشی تحصیلی از پیش هاي کمک ارائه دوره

و مجازي با تخفیف ارتی اي، مه حرفهو تا دکتري، فنی 

 سهو با اختصاص یارانه تا مبلغ  درصد 50تا  30ویژه 

میلیون  9هر خانواده تا مبلغ   براي هر نفر، میلیون ریال

  و پرداخت مابقی به صورت اقساطی ریال

لفن انستیتو ؛ تwww.tbao.ir: اینترنتی نویسی نام

 021ـ22254080ـ2: ایزایران

  
  

  اخبار ▼

  تهدیدات ترامپ کمکی به مقابله با ایران نخواهد کرد

 درباره توافق بدي تصمیم زودي به احتماالً ترامپ با بیان اینکه »پست واشنگتن«روزنامه 

 کمترین ترامپ دولت نفرت از سرشار اظهارنظرهاي: کرد، نوشت خواهد اتخاذ اي هسته

 استراتژي سوریه در: این روزنامه افزود. کرد خواهد ایران رفتارهاي با مقابله به را کمک

 کرده باز بغداد و دمشق بین کریدور ایجاد و ایران نیروهاي براي را راه روسیه، با توافق

 به آمریکا نیز یمن در. به دست آورده است راهبردي موقعیت ایران افغانستان هم در. است

 بیشترین که باشند داشته تهران علیه نیابتی جنگ تا کرده کمک منطقه در متحدانش

 ساخت حوزه در ایران«: نوشت یروزنامه در گزارش این. است آورده بار به را انسانی خسارات

گفتنی » !طلبی مهلکی دارد نیز جاه اي هسته هاي کالهک به دستیابی براي الزم ابزار تولید و

اي  المللی هسته پست در حالی است که آژانس بین واشنگتناست، این ادعاهاي روزنامه 

  .اي ایران تأکید کرده است آمیز بودن برنامه هسته بارها بر صلح

  به فضاي مجازي را کنار بگذارد دغدغه بی و عادي دولت نگاه

 قانونی وظیفه بر بنا که کسی در مقام: گفت کشور کل دادستان منتظري، االسالم حجت

 کنم می اعالم دلسوزانه کند، می رصد را مجازي فضاي ساعتی حتی و ستمرم صورت به خود

 نخواهد تصادف ده یا تصادف تصادف، دو یک دلیل به را بزرگراه یک کل قاضی یک که

 در کرد، بهینه و درست استفاده آن از توان می که بزرگراهی وقتی بگویید، شما اما بست؛

 باید چه شود، می تبدیل جوانان و ها مردم، خانواده براي قتلگاهی به توجهی کم و غفلت اثر

 نگاه طبیعتاً و شده تبدیل برکن خانمان سیلی به هم مجازي فضاي امروز: وي افزود کرد؟

 مثابه به و دغدغه بی و عادي نگاه یک از فارغ باید هم مجازي فضاي به اجرایی مسئوالن

 این مناسب اقتصادي و علمی، فنی یتمدیر با ما که است الزم. باشد مترقبه غیر اي حادثه

  .بگیریم خود اختیار در را اتوبان

  اختالفات حل براي صالح عبداهللا علی و انصاراهللا توافق

 جمهور رئیس صالح، عبداهللا علی که کردند اعالم یمن سیاسی منابع المیادین، گزارش به

 و حل زا تنش سخنان از دور به را اختالفات تا کردند توافق کشور این انصاراهللا و یمن سابق

 اي رسانه هاي کشمکش و ها جدل و بحث به تا کردند توافق همچنین دو طرف. کنند فصل

 و مواضع یکپارچگی بر ما: کرد تأکید باره این در صالح عبداهللا علی. دهند میان خود پایان

 براي را خود داتحا باید. داریم تأکید متجاوزان با مقابله براي انصاراهللا جنبش با همکاري

 17 و عربستان سرکردگی به یمن به تجاوز گفتنی است، .کنیم حفظ ها چالش با مقابله

 قرار هدف یمن استقالل و یکپارچگی حاکمیت، تجاوز این در و گرفته صورت دیگر کشور

 جنگ جدید مرحله به نسبت به تازگی یمن انصاراهللا رهبر الحوثی، عبدالملک. است گرفته

  .است داده هشدار یمن داخلی جبهه دادن قرار هدف با اوزمتج کشورهاي

  اروپاست انتظار در همچنان بزرگی تروریستی حمالت

 باید است، اروپا معتقد برلین سیاست و علم مؤسسه کارشناسان از »برگ اشتاین گویدو«

 یتروریست هاي برنامه کیفیت البته. باشد داشته را بزرگی تروریستی حمالت انتظار همچنان

 تحت عراق در و سوریه در خود اصلی مناطق در گرایان افراط که چرا است؛ یافته کاهش

بود،  خواهد باقی آینده سال 10 تا پنج حداقل ترور خطر وي با بیان اینکه. دارند قرار فشار

 کاهش تروریستی حمالت براي ریزي برنامه در داعش شایستگی همه، این با: کرد تصریح

 دیگر رقه شهر و سوریه شمال در داعش اصلی مرکز از مرکزي هاي ریزي هبرنام. است یافته

. اند شده کشته تروریستی سازمان این از مهمی هاي شخصیت به ویژه آنکه نیست؛ ممکن

 گرایان افراط براي اندازه همان به یابد؛ می افزایش فشارها چقدر هر: برگ گفت اشتاین

  .شود می دشوارتر تروریستی حمالت به منظور ریزي برنامه

 

  کوتاه اخبار ▼

هاي  در پی انتشار اخباري مبنی بر قصد گروهک◄ 

تروریستی ضد انقالب براي نفوذ و ایجاد ناامنی در کشور 

نیروي ) ع( ءیک منبع آگاه در قرارگاه حمزه سیدالشهدا

در مناطق مرزي شمال غرب کشور : زمینی سپاه گفت

و با هر گونه اقدام اشراف اطالعاتی و میدانی کامل داریم 

هاي تروریستی براي نفوذ و ایجاد ناامنی در کشور  گروهک

به آنها هشدار : تأکید کرد وي. قاطعانه برخورد خواهیم کرد

آنان را تا هر  ،دهیم در صورت هر گونه تحرك و تعرض می

 .اي تعقیب و به شدت مجازات خواهیم کرد نقطه

 دریایی روينی مقامات فرانسه، به گزارش خبرگزاري◄ 

 ناوشکن برخورد حادثه از پس کردند اعالم آمریکا

 نزدیکی در نفتکش یک با »کین مک اس جان اس یواس«

 تمامی توقف دستور آمریکا دریایی نیروي سنگاپور،

 کرده صادر جهان سراسر در را خود عملیاتی هاي فعالیت

 و »ماالکا« تنگه شرق در که دیروز حادثه این پی در. است

 نفر 10 و زخمی آمریکایی ملوان پنج داد، رخ ورسنگاپ

 ناوگان کشتی یک سانحه دومین این. شدند مفقود دیگر

   .است اخیر هفته چند در آمریکا دریایی نیروي هفتم

یک روز پس از کسب رأي اعتماد  »آفتاب یزد»  روزنامه◄ 

 که وزرایی خواندن ناپلئونی و مرزي لب با کابینه دوازدهم

 اند، کرده کسب کمتري آراي خود همکاران ردیگ به نسبت

 را شان حواس باید وزرا این: نوشت تهدیدآمیز قلمی با

 به نکنند، ایجاد را مناسب تغییرات اگر و کنند جمع بیشتر

  .شوند می خارج کابینه از سرعت

: گفت تهران شهر شوراي منتخب نژادبهرام، زهرا◄ 

 وزارت هب تهران جدید شهردار نجفی، محمدعلی مدارك

 تهران شهرداري اینکه دلیل به اما شده، ارسال کشور

 روز بماند، مدیر بدون ساعت یک نباید حتی قانون مطابق

  .شود می انتخاب سرپرست چهارشنبه

 عملیات اصلی اداره رئیس »رودسکوي سرگئی« ژنرال◄ 

 عملیات: کرد اعالم روسیه مسلح نیروهاي کل ستاد

 در ها تروریست اشغال از هسوری مرکزي مناطق آزادسازي

 آزادي آستانه در مناطق این و دارد قرار پایانی مراحل

  .هستند کامل


