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 !سپاه پیربشو نیست           روز    حرف ▼

سپاه   مسئوالن  و سراسري فرماندهان  مجمع  وسومین بیست

رتبه  در حالی با حضور فرماندهان، مسئوالن و مدیران عالی

  .بودچشمگیر که حضور جوانان در این مجمع  برگزار شد

سپاه خود از جمله نهادهاي انقالبی است که با محوریت 

فرماندهان دالوري که هشت سال دفاع . جوانان شکل گرفت

هاي بزرگ را خلق کردند،  مقدس را مدیریت کرده و حماسه

. گذراندند جملگی جوانانی بودند که دهه سوم عمر خود را می

به ایشان اعتماد کردند و فتح و ظفر به دست ) ره(حضرت امام

ن رو آمده در دفاع مقدس محصول این اعتماد بود؛ از ای

  .باشدسپاه  هاي اصلی برنامه جزء گرایی طبیعی است که جوان

در پایان دهه چهارم انقالب اسالمی، بیانیه گام دوم انقالب 

اسالمی که رهبر حکیم انقالب اسالمی صادر کردند، راهنماي 

پیشرفت جمهوري اسالمی در دهه پنجم است که بر 

. ار استگرایی و سپردن امور کشور به جوانان استو جوان

شان با صراحت از ضرورت سپردن امور  له در بیانات معظم

مدیریتی کشور به جوانان مؤمن انقالبی سخن گفته و منتظرند 

  . این تحول صورت گیرد

بحمداهللا سپاه در این امر نیز پیشگام بوده و در طول 

هاي  هاي اخیر جوانان انقالبی متعددي، مسئولیت سال

بیش از «زاده  به گفته سردار حاجی. اند خطیري بر عهده گرفته

درصد مدیران و فرماندهان در هوا فضاي سپاه سنی بین  70

سال دارند که ما به آنها اعتماد کردیم و امروز نتیجه  40تا  30

تواند به الگوي تحول  که این مدل می ».کنیم آن را مشاهده می

  .ها نیز بدل شود مدیریتی کشور در دیگر عرصه

گرایی سازمانی آن  در این تحول و جوان البته نکته مهم

است که قرار نیست این فرایند به انقطاع نسلی سپاه بینجامد، 

توان  و تجربیات کسب شده گذشته که قیمتی براي آنان نمی

  !گذاشت، به یکباره فراموش شود

فرمانده معظم کل قوا پیش از این در جمع فرماندهان 

بشو نیست،  ر است، کهنهسپاه تجدیدپذی«: سپاه فرموده بودند

ـ  شود شوند اما سازمان پیر نمی ـ افراد پیر می پیربشو نیست

توانند به این  عناصري که می  معناي این آن است که از همه

خصوصیت . تجدیدپذیري کمک کنند، باید استفاده بشود

از مجربان، کارکشتگان و   گرایی باید همراه با استفاده جوان

  » .وجود بیاید  انقطاع نسلی در سپاه نباید به ...ها باشد قدیمی

فراموش کرد که اهداف متعالی و دوردست تنها با نباید 

یافتنی خواهد بود و  هاي بلند جوانان دست اراده و همت و گام

این روح و جوهره بیانیه گام دوم انقالب اسالمی است که در 

  .ها باید محقق شود همه عرصه

 

 

 

 
  

 مجمع فرماندهان سپاهوسومین  ویژه بیست
 

 امروز حصارها برابر اراده سپاه کارایی ندارد

با بیان اینکه امروز حصارها برابر اراده سپاه اعتبار و کارایی » ار سرلشکر سلیمانی سرد«

ترین و مجهزترین ارتش دنیا، یعنی ارتش آمریکا را شکست و  سپاه هیمنه بزرگ: ندارند، گفت

فرمانده نیروي قدس سپاه با تبیین وضعیت جاري . یان نشان دادپوشالی بودن آن را به جهان

منطقه و تحوالت راهبردي و اعجاز گون جبهه مقاومت و ضد صهیونیستی و تأثیرات آن در 

سال  20گونه که طی  پیوسته باید با حکمت عمل کنیم؛ همان: معادالت آینده، اظهار داشت

 .ایم گیر و وادار به شکست کرده ا زمیناخیر با استراتژي و راهبردهاي متنوع دشمن ر

  خاصیت شده است گزینه سایه جنگ بی

خاصیت  با بیان اینکه موازنه قدرت تغییر کرده و گزینه سایه جنگ بی» زاده سردار حاجی«

اي، ناوهاي آنها در دریا را  هاي کشورهاي فرامنطقه امروز عالوه بر پایگاه: شده است، تأکید کرد

دشمن : فرمانده نیروي هوافضاي سپاه تصریح کرد. ایم خاصیت کرده ري بیهزار کیلومت 2تا 

درصورتی که به اجراي عملیاتی علیه پهپادهاي ما دست بزند، حتی اگر موفق هم بشود 

هزار دالري ما  25میلیون دالري را خرج پهپاد فوق پیشرفته  5مجبور است موشک پدافندي 

  .زنده این مواجهه هستندبکند؛ بزند یا نزند آنها  مغلوب و با

 هاي اقتداربخش و راهبردي جدید در نیروي زمینی سپاه ظرفیت

هایی که در گذشته از  امروز عالوه بر ارتقاي توان و پتانسیل: گفت» سردار محمد پاکپور«

هاي واکنش سریع و جنگ الکترونیک به عنوان  مند بودیم، شاهد ایجاد یگان آن بهره

امروز : فرمانده نیروي زمینی سپاه افزود. وي زمینی سپاه هستیمهاي جدید نیر توانمندي

هایی که در گذشته از آن  بحمداهللا در شرایطی قرار داریم که عالوه بر ارتقاي توان و پتانسیل

هاي اقتداربخش و راهبردي جدیدي در نیروي زمینی سپاه فراهم و  برخوردار بودیم، ظرفیت

  . به آن افزوده شده است

  کنیم فارس حراست و حفاظت می ار از خلیجبا اقتد

کنیم و به  فارس حراست و حفاظت می با اقتدار از خلیج: گفت» سردار علیرضا تنگسیري«

فرمانده نیروي . دهیم هرگونه تعرض به مرزهاي آبی ایران اسالمی پاسخ کوبنده و سخت می

تنها یک هشدار براي  دریایی سپاه با بیان اینکه دستگیري نیروهاي آمریکایی و انگلیسی

اگر کشوري به خود اجازه دهد  :گفت ،کشورهایی بود که قصد تعرض به مرزهاي ایران را دارند

  .بدون اجازه وارد مرزهاي آبی ایران شود، سرنوشت تلخی در انتظار آن خواهد بود

 گردان امداد و نجات در بسیج 500اندازي  راه

گردان بسیج با گرایش امداد و نجات براي یاري  500از ایجاد » سردار غالمرضا سلیمانی«

تواند در هر  بدیل بسیج می ظرفیت بی: ها خبر داد و گفت رساندن به هموطنان در بحران

آفرینی در عرصه هاي مختلف به ایفاي نقش  اي از تقویت گفتمان مقاومت و نقش عرصه

ات بسیج در سطوح کشور اقدام: رئیس سازمان بسیج مستضعفین افزود. کننده بپردازد تعیین

گسترده و متنوع است و بنا داریم به فضل الهی بسیج با اثربخشی بیرونی و اعتالي درونی در 

  .راستاي تحقق بیانیه گام دوم محکم و استوار به پیش برود

  قرارگاه سازندگی در پیشانی جنگ اقتصادي دشمن قرار دارد

در پیشانی ) ص(االنبیاء ازندگی خاتمبا تأکید بر اینکه قرارگاه س» دکتر سعید محمد«

این قرارگاه با روحیه جهادي و انقالبی و رصد : جنگ اقتصادي با دشمن  قرار دارد، گفت

هاي  ها نقش بسزایی در خنثی کردن توطئه شکنی در زمان تحریم بست هاي کشور و بن گلوگاه

کارگیري بدنه  گروه و به 40و  تخصصیرده  8با : فرمانده قرارگاه سازندگی افزود. دشمن دارد

 .کنیم میهاي خصوصی در مسیر سازندگی کشور تالش  جامعه مهندسی و شرکت
 



 
 

 
  

  اخبار ▼

 ها هاي ضد ایرانی سعودي فشاي طرحا

در ادامه افشاگري علیه عربستان سعودي در قالب اسنادي تحت عنوان » االخبار«روزنامه 

سعودي را منتشر کرد که موضوع آن  محتواي سند جدیدي از عربستان» سعودي لیکس«

براي چنین هدفی، . طرح براندازي نظام ایران طی سه سال از طریق شراکت با آمریکاست

اول » مقابله با عوامل ایران«ریاض دو مجموعه ابتکار به آمریکا پیشنهاد کرده که مجموعه اول 

است تحت عنوان  و دوم در لبنان» ها تمام کردن شورش حوثی«در یمن است تحت عنوان 

مجموعه دوم ابتکار، . که در سند، سازوکار این مقابله ذکر شده است» اهللا مقابله با حزب«

شامل برنامه کاري، از جمله طرح نمرود و پرونده عنکبوت است که هدفش زدن برنامه 

  .اي، اقتصادي و امنیتی بر ایران است اي ایران، منزوي کردن ایران و تأثیر رسانه هسته

  توانیم براي مباحث محرمانه تعیین تکلیف کنیم ما نمی

سخنگوي کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس » حسینی سیدحسین نقوي«

با اشاره به طرح تعدادي از نمایندگان درباره شفافیتی که پس از انتقاد به مجلس به دلیل 

نامه داخلی دارند و ما  ها آیین بعضی از دستگاه: مخالفت با شفافیت مطرح شده است، گفت

توانیم براي اداره شوراي نگهبان یا  ما نمی. توانیم براي اداره آنها قانون تصویب کنیم نمی

بندي شده و تمام مباحث آن محرمانه است، تعیین  شوراي عالی امنیت ملی که اسناد طبقه

ید گفت شود، پس با هاي امنیت کشور در این سازمان مطرح می تمام بحث. تکلیف کنیم

سازي آراي نظام تقنینی عمل کنند؟ قطعاً مخالفت با  ها هم باید به طرح شفاف این سازمان

  .شود قانون اساسی دارد و حتماً اخطار قانون اساسی در مجلس مطرح می

  ها هزار میلیاردي دو خودروساز به بانک 30بدهی 

ایپا و هاي س شرکت: مجلس گفت 90رئیس کمیسیون اصل  نایب» امیر خجسته«

شان به مشتریان  ها در اجراي تعهدات هزار میلیاردي به بانک 30خودرو عالوه بر بدهی  ایران

هزار  540هزار دستگاه و سایپا  400خودرو  تأخیر داشتند که در این میان تعهدات ایران

هایی که در  خودرو اعالم کرد، خودرو مدیرعامل ایران: وي خاطرنشان کرد. دستگاه است

هزار دستگاه کاهش  90هزار دستگاه بوده است که اآلن به  180هاي این شرکت بوده،  انبار

هزار خودرو  400خودرو در حال حاضر براي   پیدا کرده و این در شرایطی است که ایران

هزار دستگاه  540همچنین شرکت سایپا . تعهدات معوق دارد و باید به مردم تحویل دهد

 .هزار دستگاه آن معوق است 300فروش داشته که  خودرو پیش

  نوري به جامعه روحانیت مبارز بازگشت ناطق

نورى در جلسه  اکبر ناطق علی: نگار در کانال تلگرامی خود نوشت روزنامه» فرید مدرسی«

با دعوت رسمی » میهمان ویژه«به عنوان » جامعه روحانیت مبارز«شوراى مرکزى 

نوري پس از  ناطق. ت حضور یافتکرمانى، رئیس جامعه روحانی محمدعلی موحدى

سیدرضا «. کرد در جلسات جامعه روحانیت مبارز شرکت نمی 1388هاي سال  مناظره

نوري  ناطق«: عضو شوراي مرکزي جامعه روحانیت پیرامون این خبر گفته است» اکرمی

سال  50تاکنون با گذشت بیش از. یکی از مؤسسان اصلی جامعه روحانیت مبارز بوده است

حضور وي در مقام . الیت جامعه روحانیت، او عضو، مؤسس و تأثیرگذار بوده استاز فع

  ».خانه به جامعه بازگشتند میهمان نبوده و در مقام صاحب

  2020احتمال نامزدي هیالري کلینتون در انتخابات 

از » هیالري کلینتون«از احتمال نامزدي » دونالد ترامپ«استراتژیست ارشد سابق دولت 

. خبر داد 2020جمهوري آمریکا در سال  رات براي رقابت در انتخابات ریاستحزب دموک

هاي  ها واهمه دارند که نامزد دموکرات: افزود» فاکس بیزنس«در مصاحبه با شبکه » استیو بنن«

آنها در این دور ضعیف باشند و با توجه به مطرح بودن طرح استیضاح ترامپ در مجلس 

: استیو بنن همچنین گفت. نند انتخابات را از اعتبار ساقط کنندک نمایندگان آمریکا تالش می

کلینتون هر کاري را این هفته انجام داده و با دخترش تور تبلیغاتی براي معرفی کتاب 

  .به راه انداخته است »ترامپ نامشروع خواندن«و » زنان پرجرئت«جدیدش موسوم به 

  

  

  کوتاه اخبار ▼

هاي ماهیانه یک  بررسی تطبیقی نتایج نظرسنجی ◄

دهد، سردار قاسم  مؤسسه نظرسنجی دانشگاهی نشان می

سلیمانی همچنان با اختالف قابل توجه در صدر فهرست 

هاي  بر پایه داده. هاي محبوب کشور قرار دارد شخصیت

نیز با رشد سریع اقبال » االسالم رئیسی حجت«دریافتی، 

هاي اخیر، در میان سه شخصیت  مردم به وي در ماه

» محمدجواد ظریف«. محبوب مردم ایران قرار گرفته است

هاي اخیر،  با وجود کاهش محسوس محبوبیت در ماه

 .همچنان در میان سه چهره باالیی فهرست قرار دارد

بان  دیده«نهاد  رئیس سازمان مردم» احمد توکلی« ◄

به » حسین فریدون«درباره محکومیت » شفافیت و عدالت

میلیارد تومان جریمه نقدي  31پنج سال حبس قطعی و 

برخورد قوه قضائیه با تخلفات و مفاسد صاحبان : گفت

دهنده قدرت و عزت دستگاه قضایی کشور  قدرت نشان

همچنین مایه افتخار جمهوري اسالمی است که در . است

وي . شود پیاده کردن عدالت میان افراد تفاوتی قائل نمی

م است و هرچند من معتقدم حکم داده شده ک: افزود

  .شد جزاي بیشتري هم در نظر گرفت می

دبیرکل اتحادیه صادرکنندگان » فر سعید رفیعی« ◄

هاي نفتی با اشاره به اینکه درآمد نقد دولت از فروش  فرآورده

هاي  اي به پاالیشگاه میلیون بشکه 1/2نفت مربوط به فروش 

 4200سال گذشته این نفت با ارز   :گفت  داخلی است،

رسید؛ اما امسال ارز نیما معیار فروش  فروش می تومانی به

داخلی نفت خام است که با در نظر گرفتن میانگین قیمت 

میلیارد تومان  700دالر در هر بشکه، از افزایش روزانه،  50

 .حکایت دارد درآمد دولت در این زمینه 

وزیر نفت درباره استقبال نکردن از کارت سوخت  ◄

انجام دهیم، این است که کاري که باید : شخصی گفت

تا  15داران را به  مقدار بنزین تحویلی از سوي کارت جایگاه

هزار  35روزي » زنگنه«به گفته . لیتر کاهش دهیم 20

شود و تا آخر مهر همه کارت خواهند  کارت جدید صادر می

داشت؛ اما باید این کارت استفاده شود تا اگر زمانی تصمیم 

  .نداشته باشیم بندي شد، مشکلی بر سهمیه

جمهور آمریکا در پیامی توئیتري  رئیس» دونالد ترامپ« ◄

شوم،  طور که هر روز بیشتر و بیشتر باخبر می همان«: نوشت

رسم آنچه در حال روي دادن است استیضاح  به این نتیجه می

نیست، بلکه کودتاست که هدف آن گرفتن قدرت مردم، رأي 

انون اساسی، مذهب، ارتش، هاي آنان، متمم دوم ق آنان، آزادي

  ».دیوار مرزي و حقوق خدادادي مردم آمریکاست

: رئیس سازمان چاي کشور گفت» حبیب جهانساز« ◄

و از این   تن چاي سبز خریداري 818هزار و  111تاکنون 

شده که  تن چاي خشک استحصال  158هزار و  25میزان 

پنج درصد نسبت به شش ماهه نخست پارسال افزایش 

  .است داشته
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