
  

  

  

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

  1396 مرداد 29 شنبه یک 4643 شماره بیستم ـسال 

   )العالی مدظله(اي  امام خامنه   

حاال در . بودند کایکه دوست آمر یآن کسان یاعتماد کرد، ضربه خورد؛ حتّ کایبه آمر یهر ملّت

فشار  ریبتواند خود را از ز نکهیا ياعتماد کرد؛ برا ها ییکایکشور ما دکتر مصدق به آمر

به دکتر مصدق  نکهیا يبه جا ها ییکایمتوسل شد؛ آمر ها ییکاینجات بدهد، به آمر ها سیانگل

  )12/8/92.(همدست شدند ها سیکرده بود کمک کنند، با انگل دایآنها حسن ظن پ هکه ب

  سی بی پاتک قوه قضائیه به بی    روز    حرف ▼  

 1332مـرداد   28هـایی کـه از کودتـاي     یکـی از رسـانه  

اي در ایران داشته و بـه منزلـه یـک     تاکنون نقش براندازانه

و وزارت  6بازیگر دوگانـه بـراي دسـتگاه جاسوسـی ام آي     

. سـی اسـت   بی کرده است، شبکه بی خارجه بریتانیا فعالیت 

اي خود  فعالیت رسانه 88در آستانه انتخابات  این شبکه که

سی تقویت کرد، نقش مهمی در  بی را با تلویزیون فارسی بی

خبرنگـار ایـن   » جان الین«اي که  ؛ به گونهداشت 88فتنه 

هاي  به اتهام ارسال اخبار و گزارش 88خرداد  31شبکه در 

طرفــی در اخبــار و  نادیــده گــرفتن بــی  جعلــی و دروغــین،

  حقـوق ملـت ایـران،    گذاشـتن آشوبگران و زیرپا  حمایت از

دامن زدن به اغتشاشات و فریب و تحریک افکـار عمـومی،   

 24با یـک مهلـت   گرفتن منشور اخالقی خبرنگاري   نادیده

ساعته از ایران اخراج شد؛ گفتنـی اسـت، در همـان سـال     

ــه ــو اتحادی ــون و رادی ــاي تلویزی ــین ه ــی ب  ، از)AIB( الملل

. تقدیر کرد ایران انتخابات پوشش دلیل سی فارسی به بی بی

هاي براندازانه این شبکه،  ها و فعالیت با وجود همه شیطنت

جمهوري اسالمی هیچ گونه برخورد با آن نداشته اسـت تـا   

 در سـی  بـی  بـی  جهانی بخش اینکه در روزهاي اخیر رئیس

 152اعالم کرده است  قوه قضائیه اموال و دارایـی   اي بیانیه

را در ایـران   شـبکه  ایـن  پیشـین  و کنـونی  کنـان کار از نفر

ــن فرانچســکا. مســدود کــرده اســت ــدام آنســورث ای  را اق

 سی بی بی پیشین و فعلی کارکنان علیه »هدفمند اي حمله«

 همکـاري  رسـانه  ایـن  بـا  کـه  کسـانی  از شـماري  و فارسی

 برابــري خواســتار ایرانــی مقامــات از و دانســت کننــد، مــی

 سـی  بی بی مدیریت .شد روندانشه دیگر با عده این حقوقی

 قـوه  تـالش  از دیگـري  نمونـه « را دسـتور  ایـن  نیز فارسی

 »طـرف  بی نگاران روزنامه کردن خاموش براي ایران قضائیه

درباره این اقدام قابل تقـدیر قـوه قضـائیه دو نکتـه      .خواند

 می 23 در) آفکام( انگلیس ارتباطات ـ اداره1: گفتنی است

 و ممنـوع  را »وي تـی  پـرس « نـی ایرا شبکه  فعالیت 2011

 از اي ثانیـه  10 گزیـده  پخـش  بـا  وي تـی  پـرس : کرد اعالم

 نقـض  را سـازمان  ایـن  قـوانین  بهـاري  مازیار با اي مصاحبه

مازیار بهاري اعتراف کرده بود، انگلیس در فتنه  .است کرده

سی کار  بی ـ تعداد افرادي که با بی2. نقش داشته است 88

شده که این تعداد افراد به انـدازه   نفر اعالم 152کنند،  می

کل خبرنگاران خارجی مقیم ایـران اسـت و همـین نشـان     

سی صرفاً یک رسانه نیست؛ بلکه یک جعبـه   بی دهد، بی می

  .باروت سیاسی است

 فاجعه در سایه سکوت                       روز گزارش▼ 

د، سازمان ملل شمار گذر ماه از آغاز حمله نظامی رژیم سعودي به کشور یمن می 28

ها به یمن را طی دو سال  سعودي سرکردگیقربانیان حمالت عربستان و ائتالف عربی به 

 484هزار و  503اکنون . هزار زخمی اعالم کرده است 40گذشته بیش از ده هزار کشته و 

نفر در یمن مظنون به ابتال به ویروس وبا هستند و تنها ظرف دو ماه گذشته این بیماري 

درباره وضعیت سالمت کودکان در این کشور  نیز یونیسف .یمنی را گرفته است 1500ن جا

ثانیه یک کودك  35هر تأکید کرده است،  یگزارش و با انتشارو شیوع وبا هشدار داده 

را در یمن کودکان تشکیل  درصد قربانیان این بیماري 40شود و  یمنی به وبا مبتال می

متوسط روزانه چهار نفر از آنان جان خود را به دلیل ابتال به کودکانی که به طور  دهد، می

سانی اي از اوضاع کشور یمن است که در آن فاجعه ان این خالصه. دهند وبا از دست می

ها فاصله بگیریم و به فضاي  اما کمی از این آمارها و گزارشبزرگی در حال وقوع است؛ 

؛ جلسات شوراي بیندازیماسی نگاهی اي بیاییم، به مباحث مطرح در محافل سی رسانه

هاي جهان را مرور  المللی را نظاره کنیم، رسانه امنیت سازمان ملل و نهادهاي دیگر بین

کنیم و ببینیم تیتر چند رسانه به بحران یمن تعلق دارد؟ چند دولت در جهان نگران 

ق بشر در المللی نگران نقض حقو اند؟ کدام یک از نهادهاي بین وضعیت مردم یمن شده

یمن هستند؟ شوراي امنیت سازمان ملل براي توقف تجاوز نظامی به این کشور چه کرده 

است و چند تحریم را به دلیل نقض حقوق بشر علیه رژیم سعودي به تصویب رسانده است؟ 

  !پاسخ یک کلمه است؛ هیچ

که تنها چیزي  رو هستیم المللی روبه هاي بین ها و سازمان مداران، رسانه آري؛ ما با سیاست

المللی، به دالرهاي  آنها تنها به منافع بین. هاست شان اهمیت ندارد، جان انسان که براي

 .دهند و ال غیر سرشار سعودي و سیاست کشورهاي قدرتمند و استکباري اهمیت می

  کردند شورش زندان در »مرصاد عملیات« با همزمان منافقینخبر ویژه      ▼ 

 کل بازرسی سازمان رئیس هنگامی که در مقاماطالعات  سبقا وزیر فالحیان، علی

 عملیات در منافقین با درگیري محل( چهارزبر منطقه و کرمانشاه در مسلح نیروهاي

 67 سال در منافقین اعدام ماجراي خام، خشت برنامه با وگو گفت در داشته، حضور) مرصاد

 فهمیده منافقین گرفت، ورتص مرصاد عملیات وقتی ،67 سال در :گفت و را تشریح کرد

 این سر بر .بود خطرناك خود نسبت به و عملیات عجیب این. شد شورش زندان در و بودند

 حاال همین که کسانی به ویژه اید؟ داشته نگه را اینها چرا :گفتند) ره(امام. شد بحث موضوع

 ـ زنم می را ماش بیفتد، من دست مسلسل هم باز و کنید رها مرا که اگر گویند می زندان در

 نگه. کنید اعدام هستند موضع سر که فرمودند اینهایی امام گفتند ـ می صراحت همین به

 شد قرار .گذاشتند نمی و آوردند فشار آقایان از برخی باز اما ندارد، معنایی آنها داشتن

 قاضی که کسانی و دادستانی و وزارت از] رئیسی و پورمحمدي نیري،[ سه نفره گروهی

 عفو قابل کسانی اگر ببینند و کنند نظارت اینها و شود تعیین واردند، بحث به و دهستن

 اعدام حکم اینکه نه بود این گروه، این کار. نشوند اعدام نکرد، شان اعدام شود می و هستند

 خودشان هستند موضع سر هنوز افراد آیا ببینند) سه نفره گروه( آنها شد قرار .باشند داده

 شما و دارم قبول را سازمان من گفت می فرد که بود این هم بودن موضع سر مالك نه؟ یا

 را ها پرونده یک به یک نفر، سه این .جنگم می شما علیه شوم، رها اگر و ندارم قبول را

 ـ  بود اعدام شان حکم اینکه با ـ نبودند موضع سر اگر و کردند می مصاحبه افراد با و بررسی

 .نبود هم الزم اصالً کار این که یدر صورت خوردند؛ می عفو



  
  

  اخبار ▼

  2017 نخست ماه هفت در فلسطینی خانه 105 تخریب

 پایان تا جاري سال آغاز از صهیونیستی رژیم نیروهاي: کرد اعالم قدس المللی بین بنیاد

 و روستاها در را تجاري و مسکونی تأسیسات و خانه باب 105 به نزدیک گذشته ماه

رژیم  ارتش کرد، نیروهاي تأکید فلسطینی نهاد این. کردند ویران اشغالی قدس هاي شهرك

را صادر  فلسطینی هاي خانه تخریب اخطاریه مورد 2014 زمانی بازه این در صهیونیستی

 هفت مذکور زمان مدت در صهیونیست اشغالگران آمده است، گزارش این در. کردند

 یهود نشینان شهرك و کردند شان هاي خانه تخریب به مجبور را المقدس بیت فلسطینی

 صهیونیستی دشمن گزارش، این طبق. درآوردند خود تصرف به را فلسطینی خانه باب شش

 نفر 1458 و رسانده شهادت به را قدس فلسطینی 17 جاري سال نخست ماه هفت در

رژیم  از سويانجام این اقدامات ضد بشري  ،گفتنی است .کرده است اسیر را دیگر

المللی و کشورهاي مختلف صورت  هاي بین صهیونیستی نه تنها در سکوت سازمان

  .هاي کشورهاي غربی را نیز همراه خود دارد بلکه حمایت ؛پذیرد می

  !بدان را خودت حد بدهد؛ درس ما به خواهد می ها آلمانی خارجه وزیر

 هاي نشانه مایشن آخرین در و دارد ادامه آلمان و ترکیه مقامات میان لفظی تنش

 خارجه وزیر »گابریل زیگمار« به ترکیه جمهور رئیس »اردوغان طیب رجب« خصومت،

 که شد آغاز آنجا از ها تنش. بداند را خود حدود و خواست، حد وي از و تاخت آلمان

 آنگال« حزب به رو پیش انتخابات خواست در آلمان تبارهاي ترك از گذشته هفته اردوغان

 یعنی اش، کابینه خارجه وزیر و مرکل. شود داده آنها به بزرگی درس تا دندهن رأي »مرکل

 میان داخلی تقابل ایجاد و جویانه مداخله را آن و دادند نشان واکنش سخن این به گابریل

 داد و گابریل زیگمار به تندي جواب اردوغان. کردند توصیف آلمان جامعه مختلف اقشار

 حدود و حد. داند نمی را خود حدود و حد که دارند اي خارجه وزیر) آلمان( آنها حاال«: گفت

  »چیست؟ تو سابقه. بدهد درس ما به که دارد سعی او! بدان را خود

  کند نمی همراهی ایران علیه را آمریکا الملل بین جامعه

 ترامپ اگر حتی  :گفت آمریکا اطالعات مرکزي سازمان پیشین معاون کوهن، دیوید

 همراه ایران علیه آمریکا هاي تحریم با المللی بین جامعه کند، رد را برجام به ایران پایبندي

 از پشتیبانی براي اطالعاتی به اینکه بدون ترامپ رسد می نظر به :گفت وي .شد نخواهد

 حالی در این: کرد تأکید کوهن. کند می گیري تصمیم ایران درباره یابد، دست خود نظرات

 که اطالعاتی و کشور این محرمانه اطالعات هاي مجموعه همه به آمریکا تحلیلگران که است

 اي هسته انرژي المللی بین آژانس اطالعات همچنین و اند کرده آوري جمع آمریکا متحدان

 اگر ترامپ پایبندي ایران به برجام را رد کند، آمریکا اینکه به اشاره با وي. دارند دسترسی

 دست از ایران با ارتباط در را چین و روسیه پایی،ارو متحدان المللی، بین جامعه همراهی

 علیه فشار بازگرداندن در جهان کشورهاي دیگر و آمریکا بین شکافی: کرد تأکید دهد، می

  .شد خواهد باز ایران

  امروز جهان در صلح براي تهدید ترین بزرگ آمریکا

 در را آن که خود یادداشت آخرین در جهان هاي رسانه ارشد تحلیلگر زوئس، اریک

 ناامیدي دهنده نشان که را اي سنجی نظر آخرین است، کرده منتشر »استراتژیک فرهنگ«

درباره این  وي. است را شرح داده آن مختلف ابعاد و کرده آمریکاست، تحلیل از جهان مردم

 طور به جهان در آمریکا هاي سیاست به نسبت اعتمادي بی این چرا که داده مطلب توضیح

 نگاه از همواره آمریکا: نویسد در این باره میزوئس  .است افزایش حال در اي فزاینده

 شده می محسوب کشورها دیگر امور در دخالت و ناامنی عامل آسیا غرب منطقه هاي ملت

 از جهان مردم از توجهی قابل تعداد و شود نمی محدود منطقه این به البته که نگاهی. است

 را متحده ایاالت آمریکایی، مؤسسهیک  ظرسنجین آخرین اساس بر مختلف کشورهاي

  .دانند می جهان امنیت علیه تهدید ترین جدي

  کوتاه اخبار ▼

 با تهران شهر وپرورش آموزش انسانی نیروي معاون◄ 

: گفت جاري سال در نفر هزار چهار بازنشستگی به اشاره

 تهران شهر در معلم استخدام براي یافته اختصاص سهمیه

 سال ازچهاربند،  اسفندیار گفته طبق .است نفر 255

 بازنشسته معلم نفر هزار 640 حدود 1399 سال تا 1380

 هزار 320 امروز به تا که داشت خواهیم وپرورش آموزش در

 15 اندازه به آینده سال طی چهار و اند شده بازنشسته نفر

  .داشت خواهیم بازنشسته وپرورش آموزش در گذشته سال

 ترکیه تلویزیونی هاي سریال دراتصا از حاصل درآمد◄ 

 .رسید خواهد دالر میلیون 370 از بیش به 2017 سال در

 یک طی ترکیه در تلویزیونی هاي سریال ساخت صنعت

 از ترکیه درآمد. است داشته چشمگیري رشد گذشته دهه

 10 تنها 2008 سال در تلویزیونی هاي سریال صدور

 300 به 2016 سال در میزان که این بود دالر میلیون

 500 از بیش حاضر، حال در .یافت افزایش دالر میلیون

  .هستند کار مشغول ترکیه در تولید شرکت

 با وجود: کرد اعالم روسیه انرژي وزیر نواك، الکساندر◄ 

 گاز انتقال لوله خط مسکو، علیه جدید هاي تحریم اعمال

 به موقع به استریم ترکیش به موسوم ترکیه به روسیه

 است لوله دو شامل لوله خط این .رسید خواهد داريبر بهره

 کرده منتقل ترکیه بازار به مستقیم طور به را گاز یکی که

  .کرد خواهد منتقل اروپا به را آن ترکیه از گذر با دیگري و

 کشتی با عراقی تجاري کشتی یک برخورد اثر در◄ 

 هاي آب در واقع عبداهللا خور آبراهه در دیگر تجاري

به . شدند کشته عراقی چهار فارس، خلیج در عراق اي منطقه

 در »مسمار« عراقی کشتی عراق، نیوز گزارش السومریه

 جمهوري پرچم با که »آرسنال رویال« کشتی با برخورد

 در) کارائیپ دریاي در اي جزیره کشور( وینسنت سنت

 شده غرق و کرده برخورد داشته، تردد عبداهللا خور آبراهه

 . است

 تذکري در تهران طلب اصالح نماینده سینی،ح فاطمه◄ 

 دالیل درباره جمهور رئیس سازي شفاف و توضیح خواستار

 ماده به استناد با وي. شد کابینه در زن وزیر نکردن انتخاب

 وزراي معرفی زمان در جمهور رئیس: گفت نامه آیین 206

براي  را زن سه که کرد مطرح را موضوع این پیشنهادي

 از ما. نشد دالیلی به ولی بود؛ کرده انتخاب وزارت

  .کند سازي شفاف باره این در خواهیم می جمهور رئیس

 هیمالیا در »دوکلم« فالت بابت هند و چین بین تنش◄ 

 شرکت پانصد از یکی هواوي، شرکت است شده موجب

 کند، می تولید الکترونیکی کاالهاي که جهان مهم

 .کند اخراج رانته در دفاترش از را خود هندي کارمندان

 ایران در خود هندي کارمندان اخراج درباره هواوي شرکت

 .تاس نداده نشان واکنشی هیچ


