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 راز سرباز صفر بودن   روز حرف ▼
 1396 ستتال جمهتتوری ریاستتت انتخابتتا  آستتتانه در

 بته  بتار  ایتن  و شده فعال دیگر بار دشمن تبلیغاتی دستگاه

 ایتران  استالمی  و ملتی  ،انقالبتی  هایرویش شخصیتی ترور

 فرمانتتده ،ستتلیمانی قاستتم ستتردار. استتت آورده روی عزیتتز

 و هتا ستانه ر اخیتر  سال دو هجمه از پس مردمی و محبوب

 هتتد  بتتار دیگتتر ،وی علیتته ختتارجی اطالعتتاتی نهادهتتای

 هتای فضاسازی دنبال بهاست.  گرفته قرار تخریبی اقداما 

 و بیگانه هایرسانه اخیر هایهفته روانی عملیا  و ایرسانه

 محبتوب،  این فرمانده پیرامون آمریکایی مقاما  برخی نیز

: دکتر  تأکیتد  ایبیانیه در وی ،مداروالیت و انقالبی مردمی،

 ملتت  و اسالمی جمهوری نظام و والیت صفر سرباز حقیر»

 از نتاستتعا  بتا  اهللشتا  ان و بتوده  جتانم  از عزیزتر و شجاع

 «ستربازی » جایگتاه  همتین  در عمتر  آخر تا سبحان خدای

 از همه برادران و خواهران عزیزم خواهشتمندم  .بود خواهم

ن افکنانه دشمنااعتنایی به اظهارا  فریبکارانه و تفرقهبا بی

ر  اجازه ندهند وقت ارزشمند خدمتگزاران ایتن ملتت صت   

  «د.اهدا  و مقاصد شوم دشمنان گرد

شناستتی و موقعیتتت ،شناستتیدشتتمنداننتتد متتی همتته

هتا  ر سلیمانی نتزد میلیتون  داپذیری راز مقبولیت سروالیت

 تئجا نشنآاز ت و این مهم دوستدار او در خارج و داخل اس

نمای صحنه نبترد را  به درستی قطبقاسم حاجکه  گیردمی

بترای   ،استت در تتال   برای تغییر و انحرا  آن که دشمن 

 ا  در داخل و خارج تبیینهواداران و دوستداران میلیونی

را  پذیری خوداوج والیتبار دیگر کرد و با سرباز خواندنش 

 استت  همتانی راز  نکند. ایناه را همچنان گم تا ر نشان داد

د  بته شت   مستئوالن  ویتهه ، بته امت انقالبی ایرانامروز که 

خت  رهبتری    مسیر ترسیم شده و از تا هستندنیازمند آن 

 د. نخارج نشو

تترین وظتاین نخبگتان    مهتم  ،حستا   وضتعیت این  در

 آن سیاسی و نظامی کشور شتناخت دشتمن و شتگردهای   

 را شناستی دشتمن  رهبر معظم انقالبکه گونه است، همان

ملتت ایتران بته    » د:نت فرمایمیو  دانندمی مستمر ایوظیفه

های خود را در توطئته علیته   همان نسبت که دشمن، رو 

کند، باید بر هوشیاری و آگاهی تر میایران اسالمی پیچیده

د و با آمادگی معنوی، فکری، سیاستی و حفت    خود بیفزای

یکدیگر، چهره دشمن را در هتر   و اتصال و ارتباط با وحد 

 «.کند یلباسی که هست، شناسای

 

 

 گیرد؟تصمیم می یچه کس     روز گزارش ▼
ال مهمتی استت کته ایتن روزهتا      ؤگیرد! این ستصمیم میر شبکه دوم سیما دچه کسی 

نتقتادا   اپتس از   .در برابر افکار عمومی قرار داده استت را نحوه عملکرد مدیران این شبکه 

 لدلیت ستینما کته آخترین ستاخته وی بته       انکارگردان ی ازیکاز دعو  به همکاری فراوان 

اخت ست بترای   ،جایگاه پدر و ارائه چهره مخدو  از خانواده ایرانی توقیتن استت  توهین به 

بته دلیتل    کته یکی از بازیگرانی  نیز در هفته جاری ،ع تحکیم بنیان خانوادهوبا موض یسریال

ه یت   بت  ،بتود ت شده بازداشتوهم دروغ تقلب  حضور فعاالنه در جریان فتنه و دامن زدن به

 امتا ایتن   د؛شتو گذاشته می  در اختیارو تریبون رسانه ملی  شدهدعو   برنامه پخش زنده

انگیتز  حیتر   یاقداماین شبکه در و های اخیر نیست شبکه دو سیما در هفته یماجرا همه

 برنامه  ی به را انقالب ضد ایماهواره هایشبکه از یکی خوانندگی مسابقا  برتر نفر دیگر،

 لیتونی می نمخاطبتا  بته  را ختود ستیما   آنتن از استفاده با دهدازه میو اج کرده دعو  زنده

حتال   گیترد کته آشتکارا در    چه کسی در این شبکه تصمیم متی ! واقعاًدنک معرفی تلویزیون

 صداوسیمای جمهوری اسالمی است!  حرکت در مسیری مخالن اهدا 

 نافزوسفانه متأ اما ،پرتعداد تلویزیون عبور کردهای مفید توان از برنامهینم کهدر حالی 

 سیماصداوهای شاهد هستیم که بسیاری از برنامه ،بر آنچه درباره شبکه دوم سیما بیان شد

ساعا   ینرافرادی به اصطالح ستاره که هر روز در بهت ؛شده استتبدیل بازیگران ق وبه پات

فتار و ر سفانهأکه مت افزایندمیاین سازمان شده و بر شهر  خود های همان برنامهیم ،پخش

است. گویتا   نی و اسالمی در تضادالگوهای ایرادرجه با  180نگر  آنها در بسیاری از موارد 

زد، که د فرهنگ جامعه را بساتوانمیها گووکند که همین گفتهیچ مدیری به این فکر نمی

ستتی،  بته را توان در موضوع پوشش مشاهده کرد! ثیر آن را میأترین تدستیرین و دمتساده

در تلویزیتون هتر روز   در حالی کته   ؛عه ترویج کردتوان پوشش اسالمی را در جامچطور می

ها با عر  و کنند که نحوه پوشش آنها فرسنگشوند و محبوبیت کسب میتبلیغ میافرادی 

 اسالمی فاصله دارد! -سب  زندگی ایرانی
 

 دارد اتمی کالهک 200 صهیونیستی رژیم  ویژه خبر ▼

 رژیتم  ،کنتد می یدأیت آمریکا اسبق خارجه وزیر «پاول کالین» شده افشا هایایمیل از یکی

 بته  ایمیلتی  در سال گذشته را مسئله این دارد. پاول اتمی کاله  200 کمدست صهیونیستی

 نوشتته  انتد. بته  رفتته  نشانه را ایران هاموش  این ،است شده مدعی و گفته همکارانش از یکی

 بتاره در دمتوکرا ،  حتزب  متالی  حامیتان  از «لیدز جفری» به ایمیلی در وی ،«لوبالگ» پایگاه

: استت  نوشتته  ایتران،  قبتال  در صهیونیستتی  رژیتم  وزیتر نخستت  «نتانیتاهو  بنیتامین » موضع

 اتتم  بمب هم اگر حتی هاانیایر حال، هر بهاما . رسدنمی خواهد،می او که چیزی به مذاکرا »

 [صهیونیستتی  رژیتم ] استرائیل  که دانندمی هاتهرانی ...کنند استفاده آن از توانندنمی بسازند،

 اتمی موش  هزار نیز ما و کرده گیرینشانه تهران سوی به را ایهسته موش  200کم دست

 اتتم،  بمتب  از استتفاده  صور  در داندمی ایران ،است نوشته ایمیل این در کالین پاول .«داریم

در بختش   افتتد. متی  خطتر  بته  ایتران  نظام موجودیت و پرداخته کشور این با جنگ به آمریکا

 سازیغنی برنامه دارد حق ایران» کید شده است:أت آمریکا اسبق خارجه وزیر دیگری از ایمیل

 مصتار   رایبت  اورانیتوم  ستازی غنتی  کته  گوینتد می درستی به هاایرانی... باشد داشته اورانیوم

 «...نیست کافی ایران شکستن برای تنها هاتحریم اما... آنهاست حق جویانهمسالمت



 اخبار ▼

 و اذعان به قدرت مقاومت هاصهیونیست سراسری رزمایش

 از بتیش  رژیتم  ایتن  علیه جنگی دادن رخ صور  در که ادعا این با صهیونیستی رژیم ارتش

 هفته دارد بنا ،شد خواهد شلی  اشغالی اراضی به مقاومت محور سوی از موش  هزار 230

 صهیونیستتی  رژیتم  ارتش داخلی جبهه فرماندهی بخش ند.ک برگزار داخلی رزمایشی آینده

 بته  موشت   هتزاران  اصتابت  پتی  در صهیونیستت  نشینشهرک صدهااست کرده  بینیپیش

 رزمتایش  ستناریوهای  در صهیونیستتی  رژیتم  ارتتش . شتد  خواهنتد  کشتته  اشتغالی  اراضی

 تعتداد  ایتن  استت  نگفتته  امتا  ،گرفتته  نظتر  در را صهیونیستت  400 شدن کشته سراسری،

. دارنتد  حضتور  نبترد  جبهته  در کته  نظامیتانی  از یا بود خواهند نشینانشهرک از احتمالی،

 در پیشتتر  ژیتم صهیونیستتی  ر ارتتش  داخلتی  جبهته  فرمانتدهی  رئیس «گرشون اسحاق»

 مناطق به موش  160 روزانه لبنان، با دوم جنگ در اگر»: بود گفته ارتش رادیو با وگوگفت

 انتظتار  موشت   1200 روزانته  بعتدی  جنگ در باید شد،می شلی ( اشغالی اراضی) شمالی

 « .داشت خواهد دانیم،می آنچه از متفاو  کامالً سناریویی که باشیم داشته

 است رژیم صهیونیستی منافع ضد ایران با روسیه همکاری

 «ایتران  و روستیه  عطتن  نقطه»در تحلیلی با عنوان  «پست جروزالم» صهیونیستی روزنامه

، استت  صهیونیستتی  رژیتم  منتافع  ضد روسیه و ایران نظامی همکاری اشاره به اینکه منض

 و تهتران  روابت   امتا  ،گرفتته  پایتان  همدان از روسیه عملیا  که شد گفته چند هر: نوشت

: افتزود  این روزنامته  .است یافته گستر  توجهی قابل شکل به گذشته سال پنج طی مسکو

 داشتته  عملیاتی دالیل چیز هر از بیش همدان شکاری پایگاه از روسیه هایافکنبمب پرواز

 مختالن  نیروهتای  به حمله برای اگر ،«22 توپولن» دوربرد آسایغول هایافکنبمب است؛

 روستیه  جنتوب  در شمالی اوستیای در «موزدوک» در خود پایگاه از سوریه در «اسد بشار»

 پایگتاه  از حمله صور  در اما ؛کنند حمل بمب تن پنج تا هشت توانندمی تنها ،کنند پرواز

 بدون هم« 34 سوخو» جنگی هایجت. بیابد افزایش تن 22 تا تواندمی هابمب وزن همدان

 .برسند سوریه به روسیه از توانندنمی اساساً راه بین در گیریسوخت

 ایرانیان و ایران به سعودی وهابی مفتی توهین

 کشتور  را ایتران  تتوئیتر،  در ختود  کاربری حساب در پیامی در وهابی، مفتی «قرنی عائض»

 مفتتی  «شتی  آل عبتدالعزیز »! کرد توصین جهان در تروریسم منشأ و «مجوسی و صفوی»

 نیستتند،  مسلمان( ایرانیان) آنها»: بود گفته گستاخانه اظهاراتی در پیشتر نیز عربستان کل

این ادعاها در شرایطی است « .است قدیمی مسئله مسلمانان با آنها دشمنی و مجوسند بلکه

 از پتس  مصر االزهر شیوخ جمله از ،ننتس اهل عالم 200 از بیش ،قبل ماه ی  از کمتر هک

 عقیده به. دانستند تسنن اهل از خارج را وهابیت و گریسلفی چچن، در نشستی در شرکت

 و استت  جهتان  مختلتن  مناطق در گریافراطی و تروریسم اصلی منشأ وهابیت کارشناسان،

 غیرمسلمان و تکفیر را آنان دیگران، با مقابله برای کنندمی سعی وهابیت پیروان و هاوهابی

 .کنند توصین

 در تولید نخواهد داشت یبورس نقش در کشاورزی کاالهای فروش

 از پتس  متاه  چهتار  کشتاورز  آنکته  جتای  به: گفت کشور کارانگندم توانمندسازی بنیاد رئیس

 ستالیانه  بودجته  در بایتد  دولت باشد، خود گندم پول دریافت منتظر دولت، به محصول فرو 

 کاالهتای  فترو   اینکته  بته  پاست   در ایمانی. بگیرد نظر در گندم تضمینی خرید برای ردیفی

 قیمت: گفت باشد، مؤثر کشاورزی بخش اقتصادی رونق در تواندمی چقدر بور  در کشاورزی

 بازارهتای  قیمتت  از تولیتد  باالی هایهزینه دلیل به جو و گندم جمله از ما، محصوال  برخی

 فکتر  اینکته  شتود، متی  تتأمین  ترارزان با بهای واردا  طریق از کاال وقتی و است باالتر جهانی

 .است اشتباه باشد، داشته تولید در مؤثری نقش تواندمی کاال بور  در آن عرضه کنیم

 کوتاه اخبار ▼

 در فقیته ولی نمایندگی مسئول الدین،عین ارجمند علی◄

 و تتأثیرا  » نشست در البرز استان کشاورزی جهادسازمان 

 از «انستان  بتر  تراریختته  آزمایشتگاهی  غتذاهای  پیامدهای

 تحتریم  دربتاره  تقلید عظام مراجع از نفر دو فتاوای آخرین

 خطتر بتی  از کامل اطمینان حصول تا محصوال  این کشت

 حضترا  : گفتت  و دخبتر دا  انستان  سالمت برای آنها بودن

 فتتاوایی  در گرگتانی، علتوی  و شتیرازی مکتارم  عظتام  آیا 

 ژنتیکتی  شتده  دستتکاری  محصوال  بر تحقیقا  جداگانه،

 ایتتن «تجتتاری کشتتت» امتتا اشتتکال، بتتدون را( تراریختتته)

 اند.کرده اعالم حرام را محصوال 

 برنامته  از آگتاه  منتابع  از نقتل  بته  «رویتترز » خبرگزاری◄

 صتادرا  : نوشتت  گزارشتی  در ایتران  هاینفتکش بارگیری

 درصتد  15 جوالی، ماه به نسبت آگوست ماه در ایران نفت

 و رسید روز در بشکه میلیون دو از بیش به و یافت افزایش

 بتر . شتد  نزدیت   گذشتته  ستال  پنج هایمحموله سطح به

 در ایتران  ختام  نفتت  بترای  باال تقاضای گزار ، این اسا 

 نفتت  تولیتد  تا است ساخته قادر را کشور این اروپا، و آسیا

 جتاری  متاه  در روز در بشکه میلیون 8/3 از بیش به را خود

 . دهد افزایش

 ادب و زبتان  فرهنگستتان  رئتیس  حدادعادل، غالمعلی◄

 ملی روز تغییر درباره شده ایجاد حواشی زمینه در فارسی

 انقتتالب عتتالی شتتورای: گفتتت «فارستتی ادبیتتا  و شتعر »

 را فردوستی  زادروز ختود،  قبل جلسه دو یکی در فرهنگی

 ایتن  د، امتا کر تصویب فارسی ادبیا  و زبان روز عنوان هب

 دارد، تعلق شهریار به که «فارسی شعر» روز جانشین روز

 را ختود  هایبرنامه و مراسم کارکرد، دو هر و شد نخواهد

 . داشت خواهند

 نامته  بته  اشتاره  با حوزه علمیه قم ، استاداهلل فقیهییتآ◄

 عرصته  در تذکراتی بیان و جمهوررئیس به مدرسین جامعه

 مطتالبی  و هاحر همواره  مدرسین جامعه: گفت ،فرهنگی

 تازگیه ب. کندمی منتقلها به مسئوالن و دولت ،دارد که را

 کرده تنظیم جمهوررئیس آقای برای را ایمحرمانه نامههم 

 منتقتل  ،ه استت آمد شانذهن به که را فرهنگی اشکاال  و

 انجتام  ارهتا ب کتار  این و نیست اول دفعه این البته ؛نداهکرد

 .است شده

هتتای انتخابتتاتی  یتتتفعال بتتارهفتترد درحستتن غفتتوری◄

در مرحله بررسی هستند  : اصولگرایان فعالًگفتاصولگرایان 

افزود: شاید در این میان  وی ند.اهای نرسیدو هنوز به نتیجه

 کته کننتد   معرفتی به عنوان کاندیتدا   نفر خود را 40حدود 

 باره؛ هر چه بیش از این در ایندوشبررسی  شرای  آنها ایدب

  رج از اصولگرایی است.گفته شود، خا


