
  

  

  

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

  1396 آبان 21 شنبه یک 4700 شماره بیستم ـسال 

  

  

   )العالی مدظله(اي  امام خامنه

راه را گم نکرد، هدف را همواره در مقابل چشم داشت و  دیخرج داد، با  ثبات به دیبا ستاد،یا دیبا

  .خواهد آمد شیپ یدرپ یپ ها يروزیشد، پ نیاگر ا. رفت شیپ دیباطور مستمر   به

)19/10/90( 

  
  !هماهنگی ضد انقالب دفتر      روز    حرف ▼

تواند زمینه  اجازه تأسیس دفتر اتحادیه اروپا در ایران می

در حالی . افزیش دهد را در مسائل کشورمان بیگانگاندخالت 

جمهور اعالم کرده است تأسیس دفتر اتحادیه  که معاون رئیس

هاي  سیبرر ،خارجه قرار گرفتهامور اروپا در دستور کار وزارت 

 زمینه کشورمانکارشناسی گویاي آن است که تأسیس آن در 

فراهم نفوذ و استحاله جمهوري اسالمی را  گیري، ارتباط

  :توان به مواردي اشاره کرد در این راستا می کند؛ می

کمیته  دخالت در امور سیاسی داخلی کشورمان؛ـ 1

خارجی اتحادیه اروپا در موضوعات سیاسی مختلف، از جمله 

کمیته  گفتنی است،. کرده است دخالتنتخابات کشور ما ا

نویس  ي مثبت به پیشروابط خارجی پارلمان اروپا با رأ

جمهوري  اي علیه ایران ادعا کرد که انتخابات ریاست قطعنامه

استانداردهاي «بر اساس  92ایران در خرداد ماه سال 

 .برگزار نشده است» دموکراتیک مد نظر اتحادیه اروپا

هاي اروپا علیه ایران  قوق بشر؛ در یکی از بیانیهحـ 2

وضعیت حقوق بشر در ایران هنوز تحت «: نوشته شده است

پارلمان  ».استنقض سیستماتیک مداوم حقوق اساسی 

کنندگان حقوق بشر در  نقض«: اروپا هم تأکید کرده بود

 !».ایران را تحریم کنید

اتحادیه  ؛گر هاي ضد انقالب و فتنه حمایت از جریان ـ3

هاي ضد انقالب حمایت کرده است؛ براي  از جریاناروپا بارها 

دیدار کاترین اشتون با نرگس محمدي از به توان  نمونه می

اشاره  جایزه ساخاروف به نسرین ستوده اعطايفعاالن فتنه و 

ضد  نیروهاي همهپس از دستگیري وي  گفتنی است،. کرد

هاي وابسته به  انقالب از زهرا رهنورد گرفته تا شبکه

 الملل هاي جاسوسی استکبار و از سازمان عفو بین سازمان

المللی حقوق بشر  تا فدراسیون بین) سوروس جرجوابسته (

از اعضاي سابق شوراي ملی (به دبیري عبدالکریم الهیجی 

ها تا  طلب و از سلطنت) شاهی مقاومت و عامل ساواك ستم

 .ردنداو حمایت ک ازگروهک تروریستی منافقین 

 هاي مختلف اتحادیه اروپا علیه ایران، با توجه به بیانیه

 به شرح ،خواست خواهد آنچه این دفتر از ایرانخالصه 

دیدار با مخالفان سیاسی، دسترسی به زندانیان است؛ ذیل 

، کمک مشورتی )هاي ضد انقالب ها و جریان گروه(سیاسی 

من هاي جامعه مدنی، بازگشایی انج و مالی به سازمان

نگاران، تالش براي اصالح قانون جزایی،  صنفی روزنامه

حقوق بشري در ایران و  هاي سمناندازي نهادها و  راه

که در نتیجه به  موضوعات مربوط به زنان از دیدگاه غربی

  .هاي ضد انقالب منجر خواهد شد ی بیشتر جریانهمگرای

  

  !دروغ خیرخواهی                         روز گزارش▼ 

کنیم، تحریف شده، غیر  بسیاري از آنچه که ما دشمنی آمریکا علیه ایران عنوان می«

؛ این جمله را صادق »واقعی و در بهترین حالت روایتی ناقص و صرفاً بخشی از واقعیت است

طلب در صفحه خود در شبکه اجتماعی توئیتر منتشر کرده  هاي اصالح زیباکالم از چهره

گرا در دوران پسابرجام و با  هاي غرب ردن آمریکا از طریق چهرهتا مشخص شود بزك ک! است

اي که بر کرسی  وجود تجربه گزاف برجام نیز تمامی ندارد، البته صادق زیباکالم چهره

تدریس علوم سیاسی و تاریخ  ایران و انقالب اسالمی تکیه نیز زده، توضیح نداده است  کدام 

شود ناقص یا تحریف شده است، براي نمونه حمله  یک از مواردي که در این باره ذکر می

فارس و به شهادت رسیدن چند  موشکی ناو آمریکایی به هواپیماي مسافربري ایران در خلیج

هاي دیگري دارد؟ کجاي این ماجرا تحریف شده است که  صد نفر از هموطنان ما چه بخش

و سرنگونی دولت مصدق به دست مرداد  28آیا کودتاي ! دانند؟ دانیم و آقاي استاد می ما نمی

ها پناه برده بود  به آمریکایی ها ها در حالی که  دولت آقاي مصدق از شرّ انگلیسی آمریکایی

ها چه بخش  هاي متعدد جمهوري اسالمی و ملت ایران در این سال دروغ است؟ تحریم

یات نظامی در اي دارد؟ حمایت آمریکا از صدام حسین براي حمله به ایران، عمل مغفول مانده

شان ناقص و  طبس و موارد بسیاري دیگر که روایت آنها مثنوي هفتاد من الزم دارد، کدام

 به اصطالح خیرخواهیآنچه در این میان خالف واقع است، اما ! خالف واقع هستند؟

هاي آمریکا را بر ملت و کشور  ها و ظلم ها، دسیسه هایی است که با وجود آنکه توطئه چهره

کنند  بینند، اما باز تالش می ها پیشتر می ه تنها در دوره انقالب اسالمی، بلکه از سالایران ن

هاي  ها و خیراندیشی به راستی، دوستی. کشور را به دوستی و اعتماد به استکبار تشویق کنند

گویند آمریکا علیه ما نیست که  این افراد تحریف شده و دروغ است؛ چرا که آنها در حالی می

 متخصص »لئون جوزف ویلمر«هاي منصف در ایاالت متحد همچون  ز چهرهبرخی ا

، »شعار مرگ بر آمریکا سر دهند«گویند ایرانیان حق دارند  سیاسی می علوم آمریکایی

 .گویند آمریکا روزي را بدون توطئه و دسیسه علیه ایران پشت سر نگذاشته است می

  !ایران بازار در صهیونیستی رژیم تولیدات    اخبار ویژه      ▼ 

 معروف برندهاي از یکی جدید تولید با به تازگی بهداشتی و آرایشی محصوالت خریداران

 مواجه ،شود می فروخته آنها به) اسرائیل( صهیونیستی رژیم عنوان ساخت با فرانسوي که

برند که تولید کشور فرانسه  این محصوالت از یکی. است شده آنها نگرانی سبب که اند شده

 تولید با اکنون هم رسید که می فروش به ایران بازار در »مو سرم« عنوان با گذشته در ود،ب

 شده تولید محصوالت که است تعجب جاي .شود می ارائه کشور بازار در رژیم صهیونیستی

 دسترس در آسانی به تهران بزرگ بازار در ندارد، ایران با تجاري ارتباط هیچ که برند این

 وارد ایران به ترکیه یا عراق کردستان از قاچاق صورت به محصول این، تگفتنی اس .است

  .است شده

  سلیمانی سردار به بارزانی محرمانه نامه درباره ادعایی

  نامه بارزانی مسعود است گفته االخبار به بغداد در آمریکا سفارت به نزدیک منبع یک

 از که منبع این .است نوشته ایران قدس سپاه فرمانده سلیمانی، قاسم ژنرال به اي محرمانه

 ممکن که کرده بسنده نکته این ذکر به نداده، فقط ارائه اطالعاتی نامه این محتوا و جزئیات

 همکاري شاهد آتی مرحله در و بپذیرد را بارزانی عذرخواهی نزدیک آینده در ایران است

 این تأیید ضمن قانون دولت ائتالف رهبران از یکی »الزیدي کامل« .باشیم بارزانی با تهران

  .کند پا و دست نجاتی ریسمان خود براي کند تالش می بارزانی است که گفته خبر،



  
 

 

 

 

 اخبار ▼

  !ساختاري تغییرات براي الریجانی و روحانی توافق

 قواي سران نشست به اشاره با مجلس اجتماعی کمیسیون عزیزي، رئیس عبدالرضا 

 ایجاد درباره روحانی حسن و الریجانی علی جلسه این در :گفت قضائیه، قوه در گانه سه

 باره این در ضمنی توافقات به و وگو کردند با یکدیگر بحث و گفت دولت ساختار در تغییرات

 و مسکن وزارتخانه دو به شهرسازي و راه وزارت توافق، این براساس: افزود وي .رسیدند

 وزارت به کشور وزارت از ها شهرداري انسازم و شود می تقسیم راهداري امور و شهرسازي

 این براساس: اظهار داشت مجلس اجتماعی کمیسیون رئیس .شد خواهد منتقل مسکن

 نام و شود ملحق نفت وزارت به و جدا نیرو وزارت از برق به مربوط امور تا شد بنا توافق،

 شد توافق همچنین: کرد خاطرنشان عزیزي .کند تغییر انرژي وزارت به نفت وزارت

 وي .کند رسیدگی کشور روستاهاي به مربوط امورات به تنها که شود ایجاد اي وزارتخانه

و   آب بخش و طبیعی منابع همچنین و زیست محیط سازمانبراي  این، بر افزون: افزود

عزیزي در  .دهند تشکیل را دیگري وزارتخانه اي منطقه  آب و روستایی و شهري فاضالب

 وزارتخانه دو براساس این توافق، قرار شد به تجارت هم و معدن صنعت، توزار: ادامه گفت

 در و منفک شده وزارت ورزش از جوانان نیز حوزه شود، تقسیم بازرگانی و صادرات توسعه

  .دهد ادامه خود کار به جوانان ملی سازمان قالب

 ها از وزیر جهاد کشاورزي عجیب اروپایی  درخواست

اتحادیه اروپا و هیئت همراه در دیدار خود با وزیر جهاد فیل هوگان، کمیسیونر 

توان به صادرات  هاي عجیبی از حجتی داشت که می کشاورزي و معاون آن درخواست

گوشت گاو بدون محدودیت سنی، لبنیات، شیرخشک و میوه تازه، از جمله کیوي اشاره 

کشاورزي و هیئت همراه از  در این دیدار کمیسیونر اتحادیه اروپا خطاب به وزیر جهاد. کرد

خواهم  می: برنامه ایران براي پیوستن مجدد به شوراي جهانی زیتون پرسید و اظهار داشت

پیوندید یا خیر؟ همچنین براي صادرات  بدانم که آیا بار دیگر به شوراي جهانی زیتون می

. و حل کنیم ایم که باید در نشستی آن را بررسی روغن زیتون به ایران با مشکل مواجه شده

وي درخواست کرد، صادرات گوشت گاو از اتحادیه اروپا بدون محدودیت سنی از سوي 

مشکالت سر راه صادرات میوه تازه به در نهایت وي از وزیر خواست . ایران تسهیل شود

  . ایران حل شود

  است گرفته فاصله اصالحات جریان بدنه از روحانی

 طلبان اصالح از برخی هاي صحبت درباره اصالحات پیشرو حزب دبیرکل صوفی، علی

 حتی و دارد صحت مسئله این: گفت خود، حامیان جریان از دولت گرفتن  فاصله بر مبنی

 اظهار آمده وجود به مسائل با مواجهه در اکنون بودند، دولت سرسخت حامیان از که آنهایی

 حتی انتخابات دوران در که جمهور رئیس حامیان از بسیاري: افزود وي .کنند می نگرانی

 دانستند، نمی ضروري اصالحات جریان اصلی کاندیداي کنار در نیز را سایه کاندیداي وجود

 تشکیل اي کابینه و گرفته فاصله اصالحات جریان بدنه از روحانی که دارند اذعان اکنون

 ثیمباح نیز اکنون: کرد تصریح صوفی .دارد بسیاري فاصله وي رأي عقبه با که است داده

 برخی حتی که است آمده میان به الریجانی ـ روحانی پیمان و 1400 انتخابات بر مبنی

   .اند گذاشته صحه آن بر و پذیرفته را پیمان این نیز طلبان اصالح

  !سلمان در لبنان هاي محمدبن به آتش کشیدن عکس

 اريشم دهد می نشان که است شده منتشر اجتماعی هاي شبکه در ویدئوهایی و تصاویر

 آتش به را سعودي عهد ولی »سلمان محمدبن« تصاویر لبنان طرابلس و الشمال در افراد از

 سلمان، بن تصاویر شدن  کشیده  آتش به پی در دادند، گزارش لبنانی هاي رسانه. کشند می

 خواستار و گرفت تماس الشمال استاندار »نهرا رمزي« با لبنان کشور وزیر »المنشوق نهاد«

 در را آن اقدام، این کردن محکوم با المنشوق. شد مذکور مناطق در تصاویر همه آوري جمع

 و کردن بحرانی هدف با خاص هاي گروه از سوي که خواند مشکوك حساس، برهه چنین

  . است گرفته صورت بیشتر بحران سمت به کشور کشاندن

  

  کوتاه اخبار ▼

محمد حسینی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه و ◄ 

با اشاره به باال بودن ی ت مجلس شوراي اسالممحاسبا

در شش ماه نخست : هاي جاري کشور، تصریح کرد هزینه

میلیارد تومان درآمد از  500هزار و  111امسال دولت 

محل فروش نفت، مالیات و فروش اوراق کسب کرده، در 

میلیارد تومان هزینه جاري  900هزار و  111حالی که 

 400، دولت در این مدت با این وضعیت. داشته است

میلیارد تومان از خزانه قرض کرده است تا بتواند حقوق، 

 .مزایا و هزینه داخلی ادارات دولتی را تأمین کرد

 که تهرانشهردار  ،شنیده شده است محمد علی نجفی ◄

 شده، تشدید کمرش دیسک جمهور رئیس با مالقات روز از

با  ته استنتوانس دلیل همین به و شده بستري منزل در

 با. کند سفر عراق به اربعین براي قبلی، رسانی اطالع وجود

 تأیید ضمن تهران شهردار به نزدیک منابع حال، این

 دیسک به نجفی دکتر که کردند اعالم نجفی، شدن بستري

 اسپاسم دچار وي نوشتند، منابع این. نیست مبتال کمر

  . نکرد سفر عراق به دلیل همین به و شد عضالنی

اسپوتنیک، کارشناسان چینی خبرگزاري  به گزارش◄ 

اکنون آماده است تا به پشتوانه طال پروژه  معتقدند پکن هم

وارد کردن یوآن به قراردادهاي نفتی خود را کلید بزند و 

کارل وینبرگ، کارشناس ارشد . خطر آن را پذیرفته است

بینی  هاي فرکوینسی اکونومیکس پیش اقتصادي مؤسسه

تا  600گذاري نفت از دالر به یوآن  معیار قیمتکرد تغییر 

میلیارد مبادالت نفتی سالیانه را از سلطه دالر خارج  800

  .خواهد کرد

 »کارگزاران حزب« رسمی ارگان »سازندگی« نامه هفته◄ 

  به روانچی تخت مجید زودي به شد مدعی خبري، انتشار با

 جمهور رئیس دفتر سیاسی معاون ابوطالبی حمید جاي

 امور وزارت آمریکاي و اروپا معاون روانچی تخت. شد خواهد

 کشورمان اي هسته کننده مذاکره تیم اعضاي از خارجه،

سفیر ایران در سوئیس  84 تا 80 هاي سال در که است

 .دارد آشنایی آلمانی و فرانسه انگلیسی، هاي زبان به بوده و

 حبیب طاهرخانی، معاون وزیر راه و شهرسازي با بیان◄ 

سازي در  ها براي شهرك اینکه هفته گذشته با چینی

به زودي دو   :شهرهاي جدید ایران وارد مذاکره شدیم، گفت

شهر سیراف و تیس با هدف افزایش جمعیت در سواحل 

هزار نفر و  150جمعیت سیراف  .شوند جنوبی ایجاد می

  .بینی شده است هزار نفر پیش 175جمعیت شهر تیس 

عه صادرات وزارت جهاد کشاورزي مدیر کل دفتر توس◄ 

 10اتخاذ سیاست بازار در ازاي بازار، افزون بر رشد : گفت

 9، موجب کاهش 95درصدي صادرات سیب تازه در سال 

میلیون دالري  46جویی ارزي  درصدي واردات موز و صرفه

 . در این سال شده است


