
اعتبار گويندگان مذهبی کم شده است

در قانون اساسی نظارت بر رهبری نداريم

نخستين داوطلب زن انتخابات مجلس خبرگان رهبری نام نويسی

کرد

تحول در علوم انسانی سياسی نيست

سپاه «جبهه مقاومت جنوب» تشکيل داد

صدا و سيما با بحران گسترده مالی مواجه است

توقف انتشار تصاوير سليمانی در سوريه و عراق

زندگی روحانيون نبايد تشريفاتی باشد

پول آمريکايی ميان برخی آخوندها توزيع شده است

حسن خمينی راه پدربزرگ خود در برخورد با مخالفان واليت

فقيه را ادامه دهد

رازينی: قانون اساسی ايران از ديگر کشورها برتر است
«آمريکايیها بهزودی در کاخ سفيد نمازجمعه برگزار میکنند»

«وزارت خارجه به کشتار شيعيان نيجريه توجه کند»
«پدافند غيرعامل مقابل نفوذ فرهنگی دشمن بايستد»

شاهرودی: خنّاسان ذهن موسوی را عوض کردند
«برخوردنکردن با خاتمی دليل بر مجرمنبودن وی نيست»

«اصالحطلبان برای کسب هويت بدنبال اصولگرايان هستند»
سالک: هويت اصالحطلبان فوت شده است

سليمینمين: ورود مصباح به عرصه سياسی خطا بود
احمد خاتمی: خدا مخالف برگزاری کنسرت است

اکبرانتخاباتاحمد علمالهدیاحمد خاتمیاحمد جنتیآمریکا
حسنحزبهللاتحریمبسيجایرانهاشمی رفسنجانی

سپاه پاسدارانسپاهسوریهحسين شریعتمداریروحانی
علیعلی سعيدیعلی خامنهایصادق الریجانی

محمدمحمدتقی مصباح یزدیمجلسقمعلی مطهریالریجانی

مهدیمحمود احمدینژادمحمدرضا نقدیخاتمی
کاظم صدیقیپليسميرحسين موسویکروبی

ادامه برچسب ها

سپاه «جبهه مقاومت جنوب» تشکيل داد
١٣٩۴ آذر ٢۵

نيروی دریایی سپاه پاسداران با هدف مقابله با «نفوذ نيروهای فرامرزی و فرامنطقهای» در
جنوب ایران اقدام به تشکيل «جبهه مقاومت جنوب» کرده است.

این «جبهه» به خواسته علی خامنهای تشکيل شده و وجود جریان سياسی «جبهه خلق
عرب» و «فقر فرهنگی و اقتصادی» در مناطق جنوبی ایران از دیگر دالیل تشکيل آن اعالم شده

است.

 معاون دانش و پژوهش نيروی دریایی سپاه «مشکالت فرهنگی حاکم بر جنوب٬تقی پوررضایی
کشور» و «عدم هماهنگی بين نيروهای انقالب {بين سپاه و دولت}» را از موانع پيشرو در

تشکيل این جبهه اعالم کرده است.

پوررضایی افزوده «شناسایی و رصد تهدیدات در منطقه جنوب از راهحلهای مطرح برای عبور از
مشکالت» است و در جنوب ایران نياز به یک مرکز «هماهنگ کننده» بود که منجر به تشکيل

این جبهه شد.

وی همچنين «ایجاد یک پل ارتباطی بين مراجع باالیی سپاه» و «تعامل فکری و مدیریتی مراجع
مستقر در جنوب کشور شامل ارتش و سپاه، نيروی انتظامی، ائمه جمعه، نمایندگان مجلس و
تدوین یک طرح مشترک» را از دیگر راهکارهای سپاه به منظور رفع مشکالت این مناطق اعالم

کرده است.

نقش سپاه پاسداران در سالهای اخير و در پی دستور علی خامنهای در جنوب ایران به
خصوص آبهای خليج فارس بسيار پر رنگتر از گذشته شده است.

سپاه در حال حاضر مسئوليت تامين امنيت آبهای جنوب ایران و بسياری از استانهای جنوبی
را به همراه سایر نهادهای نظامی و امنيتی برعهده دارد.

سپاه پاسدارانبرچسب ها: 

ارسال نظر جديد

*نام شما: 

*آدرس ایميل: 

این مورد تنها در اختيار مدیران سایت بوده و برای عموم نمایش داده نمی شود.

آدرس وب سایت:

عنوان:

*نظر شما: 
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