
  

  

  

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

  1396 مرداد 28 شنبه 4642 شماره بیستم ـسال 

   )العالی مدظله(اي امام خامنه

که روز عاشورا، با  ییملّت با آنها. که به روز عاشورا اهانت کردند قهرند یمردم ما با آن کسان

لخت کردند و کتک زدند،  ابانیرا در خ یجیآمدند جوان بس ییایح یبا ب ،یقساوت، با لودگ

اصل  ندیگو یکه با اصل انقالب بدند، م یبا آن کسان م،یکن یهم نم یآشت نهایبا ا. قهر است

  )27/11/95( هدف ما است امنظ

  اعتماد  قابل غیر                روز حرف ▼

 28انگلیسی  ـ سالروز کودتاي آمریکایی ،مرداد 28امروز 

نهضت ملی کردن  در هم شکستنو  1332مرداد در سال 

اعتماد   اي براي بازخوانی قابل صنعت نفت ایران و بهانه

هاي ملی شدن صنعت  واقع، در سال در. آمریکا است نبودن

اي ایفا کرد؛ آنگاه که  گانه هاي سه آمریکا نقش نفت ایران،

بحث رقابت آمریکا با انگلیس در میان بود و این کشور 

درصدد بود از نفت ایران سهمی براي خود دست و پا کند، 

با پیروزي . از ملی کردن صنعت نفت ایران حمایت کرد

گري و  نفت، آمریکا در نقش میانجی ملی نهضت

رکت نفت ایران و انگلیس ظاهر گري میان ایران و ش واسطه

مذاکراتی میان طرفین و ارسال  برقراريشد و کوشید با 

هایی به ایران و مذاکره با رهبران نهضت در  هیئت

ن ایران و دولت بریتانیا در باب اختالفات میاکشورمان، 

 ها گري از آنکه میانجی پساما  ؛دهد سئله نفت را پایانم

  .نتیجه نداد، آمریکا برانداز نهضت ملی شد

هاي  هیئتیکی از دالیل نپذیرفتن پیشنهادهاي 

آمریکایی براي حل اختالفات میان ایران و شرکت نفت 

ایران و انگلیس، نپذیرفتن و لحاظ نکردن قانون ملی کردن 

بست اعتماد  بر بن افزوناما  ؛آنها بود یشنهادهايپدر نفت 

به آمریکا، یک نکته مهم در این کودتا، روش اجراي آن 

ا براي کودتا نیز مبتنی بر القاي طرح آنهواقع،  در. بود

ناامیدي در کشور و همزمان به صحنه آوردن مخالفان 

اراذل و ها و  گیري از گروه مصدق و نهضت نفت و بهره

» مخ شعبان بی«مانند شعبان جعفري معروف به  اوباشی،

نکته جالب در اجراي کودتا این است که آنها با . بود

قاي ناامیدي از تداوم حکومت تبلیغاتی و ال ـ  یپاشی روان سم

را در کشور براي کودتا فراهم کرده  اوضاعمصدق، به قدري 

ي که سازمان سیا براي بودند که از آن یک میلیون دالر

تنها با هزینه  نظرگرفته بود، تدارك کودتا در ایران در

نهضت ملی ایران را سرنگون  توانست هزار دالر 75حدود 

اي  رسانه ـ ز عملیات روانیبخشی ا ،وان گفتت می. کند

دشمن علیه جمهوري اسالمی نیز مبتنی بر همین ترفند 

کنونی نیز باید  اوضاعنکته مهمی که در رو،   از این. است

این  ،ندرکاران و مسئوالن مختلف باشدا توجه دست مورد

اي عمل نکنند که سبب ایجاد یأس  به گونه ،اوالً است که

تا نه به دست دشمن ندهند بها ،در مردم شوند و ثانیاً

  .اي خود را علیه کشورمان اجرا کند ـ رسانه عملیات روانی

  

  یک نمایش و سه نکته                           روز گزارش▼ 

آمد، که هفته پیش به اجرا در نمایش و سناریویی» اعتصاب غذاي مهدي کروبی«

 ؛ردکنکته مهم را بیش از پیش هویدا  هسو  نمایشی که فارغ از هدفش بسیار روشنگر بود

اي مشخص شد، درستی سیاست  که در جریان این بازي رسانه اي کتهنترین  مهماولین و 

در صورت برداشته شدن  ینکهال حصر براي سران فتنه در هفت سال گذشته بود، اعما

 بار دیگرطلب  اصالح يهاي تندرو میان سران فتنه و چهره رتباطااز ها و آغ محدودیت

مهدي کروبی  همین چند روزي که ؛ زیرا طیاین افراد آغاز خواهد شد يها انگیزي فتنه

با  به بهانه عیادت توانستند روهاي تند هچهر برخی ري بود وبستبیمارستان  دربراي درمان 

نمایش اعتصاب و مباحث پیرامون آن و  هرا آغاز کرددهی  بالفاصله خط ،وي ارتباط بگیرند

  .را طراحی و عملیاتی کردند

گویا برخی چرا که  ؛بود 88ز پیش روشنگري درباره سال ضرورت بیش ا ،ومین نکتهد

بلکه به دلیل  ،اعتراض به نتایج انتخابات لتعنه به  اعمال حصر، ه اساساًک اند کردهفراموش 

 در کشورهاي منطقه آن و حرکات مسلحانه همزمان با انقالب به فاز براندازي افراداین  ورود

ها و گستاخی  آشوب ،ها شورش مههنظام  اند کردهفراموش بود،  89هم در بهمن ماه سال 

 ن افتادندایرا سازي کرد تا آنکه آنها به دنبال سوریهماه تحمل  18شان را  این افراد و حامیان

و ارتباط شد  اعمال نمی حصر 89سؤال مطرح است که اگر در بهمن ماه سال و امروز این 

هاي خیابانی این افراد و  ها و آشوب شد، فراخوان سران فتنه با بدنه این جریان قطع نمی

حامیان آنها تا کجا ادامه داشت؟ موضوعی که با توجه به شرایط حساس و ویژه منطقه در 

 منجر چه اتفاقات و شرایطی براي کشور و نظام اسالمیبه  معلوم نبودهاي گذشته  لسا

  .شد می

و باز شدن ابعاد پیچیده و پنهان سران فتنه ضرورت محاکمه روشن شدن  ،ن نکتهومیس

بود اگر محصوران پیش  خواهد یظلم بزرگ .اي مردم و براي ثبت در تاریخ استبر 88فتنه  

 فراهم شود که بابرخی این فرصت براي فوت کنند و  در حصرو پاسخگویی از محاکمه 

روایت  وارونه براي آیندگانها را  واقعیت از محصوران، نمایی آنان و مظلوم از سازي قهرمان

آنان را فراهم ات محاکمه مقدم بایدبه ویژه قوه قضاییه  ،ولمسئوالن و دستگاه مسئ. کنند

 .کرده و به مطالبه عمومی مجازات این افراد پاسخ مثبت دهد

 داعش اعضاي گري وحشی علتکشف                ویژه      خبر▼ 

 از ناشی را ها داعشی جنایتکارانه و گري وحشی خوي غربی هاي رسانه که حالی در

 داعش اعضاي قساوت دریافتند آمریکایی پژوهشگران دانستند، می آنها تعصب و اعتقادات

 انستیتوي در آمریکایی پژوهشگران .است نکپتاگو روانگردان هاي قرص مصرف از ناشی

 ترکیبی کپتاگون. شدند روانگردان ماده این از رمزگشایی به موفق اسکریپز، حقیقاتیت

 در گري وحشی خوي القاي و خود امر تحت نیروهاي مسخ براي ها داعشی که است صناعی

 تولید آسانی به و است ارزان کپتاگون روانگردان هاي قرص. کنند می مصرف و تولید آنها

 ها قرص این. است یافته رواج نیز عربستان همچون کشورها، برخی در به تازگی و شود می

 استفاده بسیار آن از سوریه جنگ هاي میدان در داعش نیروهاي که است آمفتامین نوعی

 تصور کننده مصرف فرد که اي گونه به ؛هستند زا توهم شدت به ها قرص این. کنند می

 به کپتاگون مصرف. دارد حمالت این دفع در سعی و گیرد می قرار حمله مورد مرتباً کند می

 ها قرص این مصرف از پس ها برخی که جایی تا امدانج می وخونخوارانه آمیز جنون رفتارهاي

  .کنند می پیدا تمایل ها انسان دیگر بدن دریدن به

  



  
  

  

  اخبار ▼

  راهکارهاي حل معضل بیکاري

که این  ،گسیخته را بگیردهاي افسار دولت باید جلوي بانک: شیرازي گفت اهللا مکارم آیت

و از سود  فرستندنمردم براي من نامه روزي نیست که  .رکن اول حل مسئله بیکاري است

 وي. ه کرده استها ورشکست ها را این بانک خیلی از کارخانه. ها شکایت نداشته باشند بانک

 .است» گذاري در خارج از کشور عدم سرمایه«رکن دوم از بین بردن بیکاري : ادامه داد

اند تا از سودش  هاي خارجی گذاشته داران همه سرمایه خویش را در بانک برخی سرمایه

قرآن در آیات متعدد این کار را مذمت کرده و آنها را  الی است کهاین در ح بهرمند شوند،

استاد و مفسر قرآن کریم  این	. ن جهنم وعده داده استبه عذاب عظیم و آتش سنگی

دولت براي حل بیکاري : را سومین رکن حل معضل بیکاري معرفی کرد و گفت» دولت«

. هاي مردم ثروتمند را قطع کند و در گام بعدي یارانه ردهکباید هزینه زیاد خودش را کم 

م احتیاج کنید، بیش از نیمی از مردام، مشکل این یارانه را حل  بنده بارها به مسئوالن گفته

   	. شود ها سبب رونق اقتصاد کشور می قطع یارانه ؛واقعی به یارانه ندارند

  اروپا راه در ها تروریست

 در جنگ براي را خود اروپایی کشورهاي که افرادي پراودا، روسی تارنماي به گزارش

 امکان و هستند شان میهن به بازگشت حال رد بودند، کرده ترك ها تروریست دیگر کنار

 افزایش داعش تروریستی گروه شکست اعالم با اروپا به بازگشتی هاي تروریست شمار دارد

 سوریه، و عراق جنگ در شرکت براي که هایی اروپایی از سوم یک کارشناسان، گفته به. یابد

 پلیس نظر تحت آنها یشترب. اند بازگشته شان وطن به بودند، کرده ترك را خود کشورهاي

 یشترب رن، مرکز محققان گفته به. اند شده نظارتی تیررس از فرار به موفق برخی اما هستند،

 خشونت شاهد اینکه یا اند مشارکت کرده رحمانه بی حمالت در ینکها دلیل به ها تروریست

 نیروي هزار 42 از بیش گزارش، این براساس. اند شده روحی هاي ضربه متحمل ،دان ودهب

 و پیوستند ها تروریست صف به 2016 سال تا 2011 سال از کشور 120 از بیش از خارجی

 ترك را اروپایی کشورهاي داعش، هاي تروریست کنار در مبارزه براي نفر هزار نجپ حدود

 .کردند

 نفره سیا به مراسم اربعین 500ماجراي اعزام تیم 

میلیونی اربعین،  20پیمایی  راه :وزیر سابق اطالعات گفت ،االسالم حیدر مصلحی حجت

 500سال گذشته حدود . است) ع(احساسات پرشور مردم نسبت به امام حسین دهنده نشان

پیمایی اربعین حضور داشتند  انشگاه آمریکایی به درخواست سازمان سیا در راهنفر از یک د

یت تهدیدي بندي آنها این بود که این جمع پرسیدند که جمع را از مردم می هایی ؤالسو 

 14با  ،جویی در اینترنت انجام دهیمو اگر جست ،در همین زمینه. براي نابودي آمریکاست

ها  شویم که خود آمریکایی وپاشی مواجه میآمریکاي در حال فر ربارهدمیلیون مقاله 

ابودي آمریکا، انقالب اسالمی به این موضوع اشاره دارند که منشأ ن آنها بیشتراند و  نوشته

  .اي در ایران این حرف را قبول ندارند در حالی که متأسفانه عده ؛است

  گیري خواهد کرد نارهک به زودي ترامپ

 پیش ترامپ: نوشت توئیتر شبکه در خود صفحه در نگار آمریکایی ، روزنامهشوارتز تونی

 انتخابات در روسیه دخالت درباره خود تحقیقات آمریکایی وکیل ،مولر رابرت آنکه از

 گیري ز سمت خود کنارها کند، آغاز راثیرگذاري بر انتخاب وي و تأ آمریکاجمهوري  ریاست

 ترامپ اگر :گفت ست،ا» The art of deal« کتاب اننویسندگ از یکی که وي. کرد خواهد

 براي نزدیک آینده در ترامپ معامله از شوارتز. است تعجب جاي ،بماند باقی خود سمت در

 کنگره آنکه از پیش دهد؛ می استعفا او: نوشت و گفت سخن استعفا برابر در قضایی مصونیت

 یشپ یا آینده پاییز در ترامپ ،ردک بینی پیش وي. نگذارند باقی برایش دیگري گزینه مولر و

  .دهد استعفا آن از
  

  

  

  کوتاه اخبار ▼

 اجتماعی رفاه و کار تعاون، کل مدیر ،حاتم شاکرمی◄

 در کار جویندگان درصد 78 با بیان اینکه تهران استان

 کارورزي طرح اجراي: گفت ،دارندن فنی هاي مهارت تهران

 ویژه به ،کار جویندگان فنی مهارت ارتقاي محوریت با

 خورده کلید کشور سراسر در دانشگاهی آموختگان دانش

 دانشگاهی، التحصیالن فارغ کارورزي طرح چهار شامل که

 توسعه( تکاپو طرح ،)جوانان اشتغال کارانه( کاج طرح

 محیط در آموزي مهارت طرح و) پایدار اشتغال و کارو کسب

  .است کارو کسب واقعی

 نامگذاري مراسم در تهران شهردار قالیباف، محمدباقر◄

 این: گفت فسنجانیر هاشمی اهللا آیت نام به نیایش بزرگراه

 و ملی هاي سرمایه حفظ یادآوري و براي ها نامگذاري

 به اشاره با وي. گیرد می صورت ما مذهبی هاي شخصیت

 ایشان: کرد کیدتأ رفسنجانی، هاشمی اهللا آیت نوشته دست

 هم کردم خدمت هم و هستم روستازاده یک من فرمودند

 خطا؛ هم و کردم خدمت هم تهران شهر در نیز من ؛خطا

  .باشد ما آخرت براي خدمت هللاءااش ان

 استنباط: گفت مجلس والیی نمایندگان فراکسیون عضو◄

 پیشنهادي وزیر دو یا یک که است این مجلس فضاي از ما

 بررسی به اشاره با مصري عبدالرضا. آورند نمی رأي

 دولت براي جمهور رئیس پیشنهادي وزراي صالحیت

 خوب موعمج در کابینه ترکیب: داشت اظهار دوازدهم

 ما و باشد این از تر قوي توانست می اقتصادي تیم اما ؛است

  .داشتیم تري قوي اقتصادي تیم انتظار نیز

 قم جمعه نماز هفته این هاي خطبه در سعیدي اهللا آیت◄ 

 مهریه بارهدر حججی شهید همسر پدر سخنان به اشاره با

 هزار 124 حججی شهید همسر مهریه: گفت دخترش

 هک بود معانی با قرآن حفظ و محمد آل و محمد بر صلوات

 که شکلی به را قرآن از نیمی شد موفق حججی شهید

 .کند حفظ ،بود کرده شرط همسرش

ا ب روسیه اقتصاد :کرد اعالم روسیه فدرال آمار اداره◄

 دوم ماهه سه در کشور، این علیه آمریکا هاي تحریم وجود

 و رشد گذشته، سال در مشابه مدت به نسبت 2017 سال

 طبق: نوشت آلمانی روزنامه یک. است داشته افزایش

 هاي بخش در يچشمگیر هاي پیشرفت ،دریافتی هاي گزارش

هاي  روسیه در ماه وساز ساخت صنایع و تولید نظیر ،مختلف

  .اخیر رخ داده است

 در روسیه دفاع وزارت المیادین، شبکه اعالم بنابر◄

 در حاضر ريسو مسلح هاي گروه همه :کرد اعالم اي بیانیه

 معرفی »معتدل و رو میانه« را خود که دمشق شرقی غوطه

بر اساس . اند کرده موافقت بس آتش به پیوستن با اند، کرده

 جبهه به وابسته »الرحمن فیلق« ،توافق به عمل آمده

بس در غوطه شرقی دمشق  به توافق آتشنیز  النصره

 .پیوسته است


