
 

 

 
 

 فقيه در سپاهنمايندگي ولي نشريه روزانه )داخلي( معاونت سياسي
6011 مهر 65شنبه يک 8165 شمارهـ  چهاروستيبسال   

 العالی(امام خامنه ای )مدظله

باختن جمع آباد استان قندوز که به جانانفجار در مسجد منطقه خان باربتیتلخ و مص حادثه

و برادر افغانستان  هیما را داغدار کرد. از مسئوالن کشور همسا د،یاز مؤمنان نمازگزار انجام یادیز

الزم از  ریتداب ابزرگ را به مجازات برسانند و ب تیجنا نیا خوارخونکه عامالن  رودمیجداً انتظار 
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 تحول در رسانه مليضرورت           روز حرف▼

، در رهبرر معظرا انقرال ، «سکریعلی ع»با پایان دوره مسئولیت 

منصرو  و  مایصداوسسازمان را به ریاست  «پیمان جبلی» ،حکمی

هدایت »، «ارتقاء سطح آگاهی و معرفت عمومی»پنج محور مها بر 

 ،«تقویررت روحیره و احسررات هویرت ملرری و انقالبرری»، «فرهنگری

« ایرانری -ترویج سبک زندگی اسالمی»و « و نشاط پراکندن امید»

 .کردند تأکیدهای کاری رسانه ملی در دوره جدید عنوان اولویتبه

در دنیای امروز که به دنیای تصویر و مجاز شهره اسرت، اهمیرت 

در است.  تأکیدمستغنی از گفتن و ای در کالت رسانه ملی رسانه

گفته  اگرش رسانه در زندگی امروز، وابستگی و محوریت یافتن نق

 ،توانرد بکنردنداشتن رسانه را نیز نمیحتی تصور بشر امروز شود 

راه افتادن مسابقه برای جذ  گزاف نیست! تعدد و تکثیر مدیاها، 

و توسعه آن بره آن مخاطب و شکل دادن به افکار عمومی و تنوع 

رت و ضرررو ،رسررانیاطالعارتبرراطی و فراتررر از زمرران ابزارهررای و 

را بر همگان مشخص کرده اسرت. « تحول در رسانه ملی»اهمیت 

بیشرترین مخاطرب از حیث کمیت از اگرچه همچنان رسانه ملی 

رسد بنا بر رسالت این رسانه کره در اما به نظر می ،برخوردار است

ملری،  رسرانه»از آن در قالرب  هراییشخحکا رهبری هرا بره ب

و  ،ی و معرفررت عمررومیدانشررگاهی برررای ارتقرراء سررطح آگرراه

تحریر  و تفترین، و  هی بررای مقابلره برا امروام خصرمانهآوردگا

هرای منردی چشرا و دل همگران از جلوهآسایشگاهی برای بهره

و هنر، و قرارگاهی برای پراکندن امید و نشراط در فارای  ییبایز

، الزم است این رسانه بره بخرش اشاره شد ،«عمومی کشور است

شود بین چگونه می کهنیااز آن  ترمهاو  شخالی لیوان مخاطبان

 .، توجه جدی کندو این رسانه آشتی ایجاد کرد هاآن

نیمی از  تقریباً ،رسانه ملیهای مرکز تحقیقات مطابق با پیمایش

! این عدد برای رسانه مخاطب رسانه ملی نیستند ایران جامعه

عدد درشتی  ،ساز نظام جمهوری اسالمیمحور و تعالیرسالت

جذ  قلو  و  ،ب و روز مسئوالن و دلسوزاناست و باید دغدغه ش

اگر ما  چراکهبه این دانشگاه و آوردگاه باشد؛  هاآن توجهجلب

جای های دشمنان های دیگری و البته رسانهرسانه ،تالش نکنیا

 هایرسانهدر مقابل هجمه عظیا امروز  ما را پر خواهند کرد.

نظام جمهوری  ای علیهبلوک رسانه صورتبهمدرن و نوظهور که 

و به فرهنگ، روحیه و احسات هویت ملی  اندکشیدهص  اسالمی

ملت  همبستگی ملی و ایرانی -زندگی اسالمیو انقالبی، سبک 

 –نباید پشت مردم و فرهنگ غنی ایرانی  ،کنندمیحمله ایران 

کوبنده،  هایپاسخو ایجاد  سازیخنثیبرای . ردکاسالمی را خالی 

 تخصص،م، توانمند با استفاده از نیروهایملی نیاز است رسانه 

های با به رشد کیفی برنامه، روزیو تالش شبانهمد و خالق آکار

و در راستای تحقق در چارچو  گفتمان انقال  اسالمی  محتوا

 پریشان( اهللفتح)نویسنده:  .دست پیدا کندبیانه گام دوم 

 

 

 
 

 
 

 وانردرسي براي كج «صدربني»                          روز گزارش▼

در  بود کهبانفوذ همدان به نام نصراهلل  ونیاز روحان یکی فرزند المی ایرانجمهوری اس رئیسولین ا

 بار دو شاه، دستگیری و ایمخال  رژ انیگروهی از دانشجو یکارنامه قبل از انقال  خود؛ رهبر

حکومت  هیناموفق عل یامیشرکت در ق به دلیلنیز جراحت  و یاسیس یهاتیزندان به خاطر فعال

با  یاقتصاددان انقالب کی عنوانبه انقال ، یروزیاز پ شیپ هایسالدر  ویدارد.  7۴0۱در خرداد 

که و ا. پرداختی، به مبارزه با حکومت شاه متألیفیو چاپ و انتشار مقاالت و کتب  یسخنران رادیا

بهمن  یجمهور استیدر انتخابات ر مخابره شد، سالگی 88در سن صبح دیروز خبر درگذشتش 

 ۳.51) رأیمیلیون  7.۳7 بیش از با به دست آوردنانقالبی که داشت، سوابق  واسطهبه 7۴۳8

ر دماه  75 ؛ اما فقطانتخا  گردید یپس از انقال  اسالم جمهورسیرئ نیاول عنوانبهدرصد آرا( 

انقال ، سپاه  یهاانحالل دادگاه به دنبال کوتاه در این مدت صدریبن .ماندباقی  این مسئولیت

را  نهایت حمایت و دبرآم ونیزیو تلو ویراد ،هییتحت کنترل درآوردن قوه قاا ،هاتهیپاسداران و کم

 ه عمل آورد.باز گروهک منافقین که دشمنی آن با ملت و انقال  اسالمی محرز شده بود، 

که  دهدینشان م وضوحبهشواهد  و حمله کرد رانیاق به خاک ابعث عر رژیا 7۴۳1 شهریور ۴7

آغاز  یهابه هشدار توجهیبی ؛دست داشتو خرمشهر  نیریدر سقوط قصر ش ماً یمستق صدربنی

نگرفتن  یخاک وطن، جدبر  رتیگرفتن فرماندهان جنگ، نداشتن تعصب و غ کادستجنگ، 

 انگریهمه ب، و مهمات به آناناسلحه  لیعدم تحو و جیمثل سپاه و بس یدممر یهارویمردم و ن

 یهادر جبهه صدریاقدامات کارشکنانه بن لیدل بهاست. برهه انقال   نیتراو در حسات یهاانتیخ

روز  77 زینصادر کردند. مجلس را کل قوا  یفرمانده از وا)ره( فرمان عزل  ینیجنگ، امام خم

به  ، رأیمخال  کیممتنع و  7۱نفر در مقابل  711 تی، نظر خود را با اکثریبرکنار ازاینپس

به  نیسرکرده منافق ،یرجو به همراهوی در پوشش زنانه  سرانجام. ادد صدریسیاسی بن کفایتعدم

 مشغول بود.با ضدانقال   یها به همکارسال نیپس از فرار به فرانسه در ا یو. ختیفرانسه گر

 ینیامام خم پندآموز و هشدارباش یاز سخنرانسرآغ «ئهیت کل خطأر ایالدنحب» :يانيپا نکته

بود که امام چند مورد را درباره  نیاز ا یحاک زین ذیبود. متن حکا تنف صدربنی هب ذی)ره( در روز تنف

و متفکران  نیب ینی، وجود حس بدبیو قانون اساس یاز احکام اسالم یازجمله تخل  و صدریبن

به اعمال طاغوت،  یشدن عملکرد و کیتفرقه و اختالف، نزد جادیا صدر،ینسبت به بن شمندانیاند

این هشداری  کا به خود ندیده است و هارفتهکج  نیاز ا یانقال  اسالم خی. تارکردندیم ینیبشیپ

مال  وسوسه: »اندکرده تأکیدبدان اشاره و   گام دوم انقال هیانیاست که مقام معظا رهبری نیز در ب

( ع) نیالمؤمنریحکومت خود حارت ام یعنی خیحکومت تار نیتریدر عَلَو یحت   است،یو مقام و ر

و مسئوالنش  رانیمد یها که روز یاسالم یدر جمهور دیتهد نیرا لغزاند، پس خطر بُروز ا یکسان

 (انیعباس نی: حسسندهی)نو .«ستینبوده و ن دیهرگز بع دادند،یم یستیزهو ساد یزهد انقالب مسابقه

 جبران خسارت در برجام!مکانيزم ظريف به آمريکا؛ اعتماد           خبر ویژه        ▼

اظهار  کشورمان در دولت روحانی، کنندهمذاکرهنماینده پیشین مجلس درباره رویکرد تیا 

ام ها عاو کمیسیون ویژه برجام بودم و ها عاو کمیسیون من در زمان مذاکرات برج: »اشتد

ها گرفته تا حتی روسیه و ها از آمریکا و اروپاییکردم که تمام طرفلمس می کامالً امنیت ملی و 

چین این برداشت را داشتند که ایران آمده است تا به هر قیمتی به توافق دست یابد. این ایراد 

هایشان را به ما توانند در چنان شرایطی خواستهکردند میها تصور میوجود داشت که غربی

 دادن نشان ها بود که دیدیا به دلیل ضع تحمیل کنند. هدف اصلی برجام رفع تمام تحریا

اش با ظری  در مجلس مطرح کرد: و درباره مواجهها«. محقق نشد گاهچیهدولت این خواسته 

ا از برجام خارم شود، چه مکانیزمی برای جبران همان زمان از آقای ظری  پرسیدیا اگر آمریک»

 !«.اعتماد داریا هاآنخسارت وجود دارد که آقای ظری  هیچ پاسخی نداشت بدهد و گفت ما به 
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 اخبار ▼

 قبلي هايرايزنيبازبيني ت با اتمام امذاكرادامه 

الی درباره وسدر پاسخ به  ۱0با شبکه فرانس  وگوگفتدر  شورمانک امور خارجهسخنگوی وزارت 

از سر گرفته  زودیبه ایهستهکشورمان مبنی بر اینکه مذاکرات  امور خارجهاظهارات اخیر وزیر 

های قبلی پایان یابد، مذاکرات وین از نی رایزنیاینکه روند بررسی و بازبی محضبه»شود، گفت: می

دولت جدید در حال بررسی تمامی جزئیات »ود: افز سعید خطیب زاده .«سر گرفته خواهد شد

 طورقطعبهوگوهای صورت گرفته در جریان شش دوره مذاکرات در دولت گذشته است و گفت

یک  تواندمی آیا»خطیب زاده در پاسخ به اینکه «. آن را بررسی کند خواهدمیدارد که  سؤاالتی

از زمانی باشد که  ترکوتاهکه این زمان  کنامیمن تصور » :اظهار داشت «تاریخ تقریبی اعالم کند؟

تحریا  877دولت ترامپ »وی ادامه داد:  «.دولت آقای بایدن برای بازگشت به مذاکرات صرف کرد

 .برداشته شود هاآنجانبه و غیرقانونی جدید علیه ایران اعمال کرده است که باید همگی یک

توسط دولت ترامپ کماکان علیه جمهوری اسالمی ایران برقرار است و ما  شدهاعمالهای تحریا

 «.اایایران نبوده لقبا درولت بایدن های دتغییر عمده و معناداری در سیاست شاهد

 پرنده ايراني هايقايقنشريه آمريکايي از گزارش 

ایران اشاره کرد و « ۱-باور»های پرنده در تحلیلی به قایق« نشنال اینترست» نشریه آمریکایی

های تندروی این کشور در رویکرد نبرد عوامل مفید کنار ناوگان قایق عنوانبهها این قایق»نوشت، 

ایران یکی از معدود کشورهایی است که چنین  عتقدندم تحلیلگران .نامتقارن ایران حاور دارند

با رنگ استتار آبی،  ۱-های پرنده باورقایق .ای را طراحی و تولید کرده استهای پرنده پیشرفتهقایق

متر با سطح زمین نزدیک اند، و سطوح بال کبرای استفاده در ارتفاعات بسیار پایین طراحی شده

های توانند در هوا بمانند. این قایقها میحین بلند شدن، این قایق باالسرعتشوند. پس از ایجاد می

اگرچه قایق »: نشنال اینترست در خاتمه نوشت «.پرنده برای عملیات دریایی کاربرد بیشتری دارد

 تهران نباشند، اما همچنان کارپنهان هایموشک ترینوحشتناکپرنده باور و امثال آن ممکن است 

و تنگه هرمز  فارتخلیجهای تندروی این کشور در عوامل مفید کنار ناوگان قایق عنوانبهتوانند می

 «.در رویکرد نبرد نامتقارن حاور داشته باشند

 اكسن كرونا هستند؟از جامعه ايراني مخالف و ميزانه چ

دن واکسن ندارند. ای به زدرصد مردم عالقه ۱7۳.، نظرسنجی ملی نشان داد که 7۴11در بهمن سال 

البته آن زمان هنوز واکسن در حد مناسبی در جهان استفاده نشده بود. لذا تصوری از اثربخشی آن یا 

در موم پنجا نظرسنجی پژوهشگاه  دقیقاً بودنش وجود نداشت. این نگرش با همین رقا  بارزیانمیزان 

از سوی ایسپا نشان  شدهانجامتکرار شد. ولی آخرین نظرسنجی  7077وزارت فرهنگ در اردیبهشت 

میزان  عبات عبدی، تحلیلگر مسائل سیاسی .درصد رسیده است 70۱.دهد که این رقا به می

دلیل همچنین  و کندمیارزیابی  ترپایینواکسن در کشورمان را نسبت به میانگین جهانی، مخالفت با 

وسط مردم ت 71-خطرات کوویدحس و ها اثرات واکسن  نیز مشاهده را هامخالفت روزروزبهکاهش 

فوت یکی از نزدیکان یا  تأثیرکمتر کسی در ایران است که تحت » :گویدمیبدی ع. شمردبرمی

در موم پنجا که ها بسیار طوالنی شده و ها  ویژهبهآشنایان خود به دلیل کووید قرار نگرفته باشد. 

عرضه فراوان واکسن موجب شده است که خیال مردم : »کندمیاضافه وی  «.باالست ومیرمرگارقام 

 «.ندهای دیگر بمانند و منتظر واکسنای در زدن واکسن نکناز دسترسی به آن راحت شود و عجله

 !كودكانه در شمالغربتحركات 

های ارتش و سپاه جدا از مأموریت بابیان اینکه رزمایش ،در گفتگو با میزان معاون سیاسی سپاه

 ساالنه نیروهای مسلح، جنبه اقتاائی دارد و حسب شرایط در پاسخ به برخی از تحرکات دشمن

کننده امنیت کشور های مسلح، آماده پاسخ به هر تحرک مخدوشنیرو»شده است، گفت: انجام

امروز اقتدار دفاعی و امنیتی کشور برای نظام در »ضافه کرد: جوانی ایداهلل «. است هامرزدر  ویژهبه

به اینکه تحرکات  تأکیدمعاون سیاسی سپاه با «. تی کشور بازدارندگی ایجاد کرده اسفراتر از مرزها

امروز، ایرانی قوی با »افزود: در مرز شمال غر  برای آسیب زدن به امنیت ایران، کودکانه بود، 

های حیاتی خود صیانت کند و در قادر است از ارزش فرهنگ دفاع مقدت شکل گرفته و برتکیه

 «.توانمندی دفاعی و امنیت مردم پایه دارد برتکیهاین مسیر 

 اخبار کوتاه

 /!از دادستان كل دانشجويي هاياتحاديهبرجامي درخواست  ◄

ضمن اشاره به  یانامه یکشور ط ییبزرگ دانشجو یهاهیاتحاد

متن  اتیبر جزئ یعدم اشراف کامل اطالعات،  یظر ریاظهارات اخ

و ترک فعل دانسته و  کاریاهمالو ضمائا برجام را مصداق بارز 

امر را  نیدر ا مؤثرگر و از دادستان کشور خواستند عوامل اهمال

 .دقرار ده ییقاا بیمورد تعق

خارجه ریوز /تعميق مناسبات دوجانبه تالش براي ؛سوريه -يرانا ◄

حمایت  بردر دمشق،  متای سوری خودهدر دیدار با  کشورمان

در  هیسور»: گفت ملت سوریه تأکید کرد و کشورمان از دائمی

که در زمان جنگ  طورهماناست و ما  ییو شکوفا شرفتیحال پ

باز در کنار دمشق  ا،یستادیکشور ا نیدر کنار ا سایبا ترور

مالقات امیر عبدالهیان با بشار اسد، در «. ستادیا ایخواه

تقویت و تعمیق هر چه بیشتر مناسبات سوریه نیز  جمهوررئیس

وزیر خارجه  و قرار گرفت تأکیدان دو کشور مورد دوجانبه می

های گسترده میان مقامات عالی دو کشور را کشورمان تمات

 .خواندنشانگر عمق روابط میان ایران و سوریه 

بانک جدیدترین گزارش  در /يبانک مركز دولت بهدهکارترين ب ◄

 1۱7، حجا نقدینگی در مردادماه امسال برابر سه هزار و مرکزی

که در مقایسه با مرداد سال گذشته  ه استهزار میلیارد تومان شد

در پنج ماه بر اسات این گزارش،  .درصد رشد داشته است 7.۴1

 شیدرصد افزا ۳5.۴۱ بانک مرکزیبه  دولت یامسال بده ییابتدا

کار آمدن  یرو یدر ابتدا بانک مرکزیدولت به  یبده است. داشته

اما در مرداد  ؛تومان بود اردیلیهزار م 70حدود ، روحانیدولت 

 آن یداد، بده انیبه کار خود پا ریکه دولت تدب یامسال و در زمان

 .دیتومان رس اردیلیم ۳۳7هزار و  75۳به رقا  بانک مرکزیبه 

 بیتصو با /وكالت يهاصدور پروانهاز رفع انحصار  برايانوني ق ◄

 رییدر آزمون وکالت تغ یقبول اری، معوکارکسبطرح رفع موانع 

 .شودیم یعدد یگذارتیظرف نیگزیجا یعلم تیو صالح کندیم

اخذ پروانه وکالت  انیاگر متقاض ،طرح نیشدن ا ییاجرا صورت در

 ،رندیدرصد برتر آزمون را بگ 7 نیانگیدرصد م 17معادل  یانمره

 ند.وکالت خود را آغاز کن توانندیشده و م رفتهیدر آزمون پذ

از  جمهوررئیس /ضور يابندحدر ادارات دولت كاركنان  مهه: يسيرئ ◄

 رایب را مردمخواست تا  نفوذ صاحب بزرگان و هارسانه

 طبق»کرد:  تأکیدرئیسی همچنین کنند.  قیتشو ونیناسیواکس

با گسترش  طیشهرها و با توجه به بهبود شرا یبندرنگ جدول

کامل و در  صورتبهادارات حاور کارکنان در  ون،یناسیواکس

از همچنین  جمهوررئیس .«و الزم است یساعت مقرر ضرور

 کشور خبر داد. تدریجی در صورتبهمدارت  اوریحبازگشایی 

 یخبر گاهپای/ بحريندر  يستيونيسركوب تظاهرات ضدصه ◄

رد کشور در  نیگزارش داد که تظاهرات مردم ا نیالوفاق بحرحز  

 یتیامن دیشد ریبا تداب ،یستیونیصه ایروابط با رژ یسازیعاد

 سویبه فهیخلآل ایرژ اننظامی برگزار شده است. فهیخلآل یروهاین

 ایکه در حال حرکت به سمت سفارت رژ یتظاهرات کنندگان

 ور شدند.حمله یادر منامه بودند با گاز و سالح ساچمه یستیونیصه


