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 گ صدا و سیمای آخوندی سند نن  ۱۶افشاء 
 واليت فقیه به تلويزيون رژيم هاي سركوبگر ارگان بسیج و  وسركردگان سپاه دستورات 

 جنگ افروزيصدور ارتجاع و سركوب، تروريزم،  تبلیغ وو حتي زيرنويس كردن مطالب و تولیداتشان پخش  براي
 

اي  وابسته به سپاه پاسداران و دفتر خامنه  تمامًا  آندهد كه نه تنها گردانندگان اصلي  مجموعه اسنادی كه از سازمان صدا و سيماي رژيم بدست آمده، نشان مي
هاي از پيش آماده شده خواستار پخش آنها  كليپبا ارسال  كنند و  ابالغ مي  مستقيمًا  دستوراتشان را  اغلب  ایخامنهباند  هاي سركوبگر  ارگانبلكه سركردگان    ،هستند
 خوانند. صدا و سيماي ما« مي ،ننگ ما  ،»ننگ ما دروغ و دجاليت و خفقان و سانسور را اين منبرجهت نيست كه تودة مردم بي  .شوندمي

   است به اطالع هموطنان ميرساند.  ۱۴۰۰آذر  ۶آبان تا  ۱۱كميسيون امنيت و ضد تروريسم شوراي ملي مقاومت بخشي از اسناد را كه مربوط به فاصلة زماني 
 ۱سند شماره  

  صدا و سیمای رژیمرئیس    زاده فرمانده نیروی هوافضای سپاه به پیمان جبلینامه پاسدار سرتیپ امیرعلی حاجی
 سپاه   موشکی  پیشین حسن تهراني مقدم فرمانده    هالكتسالگرد  دهمین  براي تبلیغ  

 ۱۴۰۰آبان  ۱۱
آبانماه که مصادف با دهمين سالگرد شهادت سردار عاليقدر دانشمند برجسته و پارسای   ۲۱الی    ۱۵»اين نيرو در نظر دارد در بازه زمانی    حاجي زاده مي نويسد: 

اقدام به پخش محتواهای مرتبط   ،باشد و به هفته نيروی هوا فضا منتسب شده است همراه با برگزاری يادواره شهدای نيروتهرانی مقدم میادعا شهيد حاج حسن  بی
هت های مختلف صدا و سيما در جهای الزم در خصوص همکاری شبکه شايسته است دستور فرماييد هماهنگی  با شهيد واال مقام و شهدای نيروی هوا فضا نمايد. 

های پر مخاطب  الزم به ذکر است توليدات مرتبط با اين موضوع برای هماهنگی دستور پخش در شبکه  برگزاری با شکوه تر يادوارده اين شهدای عزيز انجام پذيرد. 
های مختلف تلويزيونی نيز نامهگردد. در ضمن اين فرماندهی آمادگی خود را در خصوص ارائه محتواهای مطلوب برای توليد بردر قالب جدول پيوست تقديم می

  .«دارداعالم می
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 ۲سند شماره  
 « سازمان بسیج مستضعفین» محمد یوسفیان معاون روابط عمومی  سرهنگ نامه پاسدار  

 براي تبلیغ هفته بسیج ضد مردمي     «سیماي جمهوري اسالمي ایران»معاون   آبادیبه شاه
 ۱۴۰۰آبان   ۲۳

به پيوست يك حلقه  “ هاي مختلف سيما در ”هفته مبارك بسيجو پخش از شبكهس هاي امامين انقالب در وصف بسيج جهت زير نويفرمايش»با احترام بدينوسيله 
 .گردد«لوح فشرده حضورتان تقديم مي

 
 

 ۳سند شماره  
 « معاونت فرهنگی هنری سازمان بسیج مستضعفین»نامه مصطفی زیبائي نژاد معاون هماهنگ کننده  

 هاي فرهنگي هنري بسیج« !و »آفرینش  به شاه آبادی براي تبلیغ هفته بسیج ضد مردمي   
 ۱۴۰۰آبان   ۲۳

پيوست مجموعه  » به  اين هفته  بزرگداشت  اهميت  و  بسيج  بودن هفته  به درپيش  توجه  ايراننماهنگبا  ابد  ”تا  ”  “هاي  پرنده،  افسانه“هاقصه  ”شبه  موشن  “،ها، 
 . گردد«هاي فرهنگي هنري بسيج حضورتان ارسال ميدر رابطه با اين موضوع از آثار توليدي مركز آفرينش  “و ”بسيج يك دوست خوب   “بستي” بدون بن  هاگرافيك
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 ۴سند شماره  
 «های دفاع مقدس وابسته به ستاد کل نیروهای مسلحبنیاد حفظ آثار و نشرارزش»از  نامه سرهنگ مجید جوشقاني  

 براي تبلیغ جنگ ضد میهنيبه شاه آبادی    
 ۱۴۰۰آبان    ۲۲

هنا و روينندادها و حماسنه و ايرننار رزمنندگان اسننالم در دوران هشننت »روشننگري و تنننوير افكنار عمننومي بنه وينناه آگناه سننازي جوانننان از كنم و كيننف عمليات
وان نماينننده حضننرت امننام خميننني  رهض مهننم و ضننروري گرانننه و مننرثر رهبننر مقظننم انقننالب اسننالمي بننه عنننسننال دفنناع مقنندص بننه خصننوص نقننش هدايت

 است.« 
 

 
 

 ۵سند شماره  
 نامه سرهنگ مجید جوشقاني به شاه آبادی براي 

 در جنگ ضد میهني   «سالروز عملیات طریق القدس  »گرامیداشت  
 ۱۴۰۰آذر    ۶

ن براي ملت شريف ايران، دستور فرماييد كليپ پيوستي روزهاي يكشنبه آ»خواهشمند است به منظور گراميداشت سالروز اين عمليات بزرگ و ماندگار و يادآوري  
 . آذرض از شبكه هاي سراسري سيما پخش و اطالع رساني شود« ۸و  ۷  و دوشنبه
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 ۶سند شماره  

 «معاونت فرهنگی و آموزشی بنیاد شهید و امور ایثارگران»نامه یعقوب سلیمانی  
 ۱۴۰۰آبان    ۲۹

 به مناسبت گراميداشت هفته بسيج  به پيوست يك حلقه لوح فشرده حاوي تيزر بسيج جهت پخش از شبكه هاي سيما تقديم ميشود« »

 
 

 ۷  سند شماره
 آبادی براي پخش به شاه  (های جنایتکارلباس شخصی)  «هیأت رزمندگان اسالم»نامه علی اکبر مداحی مدیر ستاد مرکزی  

  ن و افق سیما«  آنوبت از شبكه هاي اول و دوم و سوم و پنجم، قر   ۵كمیل در كربالي معلي روزانه  »تیزر مراسم دعاي  
  ۱۴۰۰آبان  ۱۶
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 ۸سند شماره  
  اسالمي   های فرهنگی و هنر مساجدکشور از وزارت فرهنگ و ارشادرضا ارزانی رئیس ستاد هماهنگی کانوننامه حبیب

  در شبكه هاي پرمخاطب«  “مسجدبراي پخش »تیزر تبلیغاتي ”بچه هاي 
 بخشي در مسیر ترغیب و تشویق و اقناع جوانان و نوجوانان«! به منظور »جذابیت

 ۱۴۰۰آبان  ۲۲

 
 
 

 ۹  سند شماره
 آبادی شاهبه    صدا و سیما«  ج س مركز بسیئی ر  یرحمتمهدی    محمد نامه 

 ۱۴۰۰آبان    ۲۹
 

 حضور ميگردد« جهت بهره برداري تقديم  “روز شمار هفته بسيج” تيزر به پيوست»
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 ۱۰  سند شماره

 نامه رئیس مركز بسیج صدا و سیما 
 «ماهمه« با موضوع »جشنواره مالک اشتر بسیجبرنامه »براي پخش  

 ۱۴۰۰آبان    ۲۹

 
 

 ۱۱  سند شماره
 بسیج   هفته  براي تبلیغ  رئیس مركز بسیج صدا و سیمانامه  

 «موضوع سبك زندگي شهدا»با  
 ۱۴۰۰آبان   ۳۰

   گردد.«...تقديم حضور ميقسمت ميان برنامه از مجموعه تحت عنوان »يك تكه از ماه« با موضوع سبك زندگي شهدا  ۵» يك عدد سي دي حاوي 
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 ۱۲سند شماره  
 تیزر اطالع رساني   براي پخش   رئیس مركز بسیج صدا و سیمانامه  

 »دومین جشنواره ملي افتخار من« 
 ۱۴۰۰آبان   ۲۶

 
 

 ۱۳  سند شماره
 نامه رئیس مركز بسیج صدا و سیما 

 و تبلیغ افكار ارتجاعي خمیني همه«  برنامه »ما  پخش براي  
  با موضوع »تجدید میثاق با آرمانهاي امام«!

 ۱۴۰۰آذر   ۱
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 ۱۴سند شماره  

 بسیج صدا و سیما    نامه رئیس مرکز
 محسن فخري زاده   سالگرد  براي تبلیغ درباره

 ۱۴۰۰آبان    ۲۹

 
 

 ۱۵سند شماره  
 باطات و رسانه نامه سید حسام الدین حسیني مدیر كل ارت

 محسن فخري زاده    درباره سالگرد  
 ۱۴۰۰آذر    ۳

 مزار آن شهيد تقديم ميگردد« .محسن فخريزاده بر سر ...فرزند   شقرخواني حامد فخري زاده... »به پيوست نماهنگ
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 ۱۶سند شماره  
 دی استان تهران   ۱۰و   ۹و ستاد برگزاری مراسم  نامه سید محسن محمودی رئیس شورای تبلیغات اسالمی  

 دوازدهمین سالگرد  در    ۸۸سال  ضد قیام    بر   تبلیغ  براي 
 ۱۴۰۰آذر   ۱

اسننت كنه هننزاران كفنن پننوي وراميننني بنا پنناي پيناده مقابنن  بيننت  ۱۳۸۸در محكوميننت فتنننه سنال  ...ينادآور حركننت مانندگار كفننن پوشنان  ۱۳۸۸دي  ۹»
 .  ..دي در مقاب  بيت مقام مقظم رهبري اوج واليتمداري خود را به نمايش گذاشتند ۱۰مقام مقظم رهبري حاضر شده و در 

كنه توسنط رسنانه ملني تهينه شنده بنه منظنور   ۱۳۸۸دي    ۱۰و    ۹تكنرار تناريب بنا موضنوع حركنت منردم تهنران و ورامنين در  به پيوسنت سني دي مسنتند  
 «دي روز ميراق امت با واليت تقديم ميگردد. ۹هاي سيما در روز پخش از شبكه

 

 
 
 

 شوراي ملي مقاومت 
 كمیسیون امنیت و ضد تروریسم

  ۱۴۰۰ اسفند  ۱۰
 
 


