
  

  

  

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

  1396 آذر 18شنبه  4716 شماره بیستم ـسال 

   )العالی مدظله(اي  امام خامنه

 ناتوانی و عجز از کنند، اعالم صهیونیستی رژیم پایتخت را قدس خواهند می کنند می ادعا آنها اینکه

 پیروزي ...ببرند پیش را شان اهداف توانند نمی و است بسته آنها دست فلسطین، مسئله در. آنهاست

  .رسید خواهد پیروزي به فلسطین ملت و شد خواهد آزاد فلسطین و است اسالمی امت آن از

)15/9/96( 

  !آذر امسال و چند نکته 16     روز    حرف ▼ 

ها  دانشگاهدر  هایی نشست )دانشجو روز( آذر 16 ساله هر

بر دعوت از  ، افزونها در این مراسم شود که می برگزار

 ها، دانشگاه در آنها سخنرانی و فرهنگی ،سیاسی هاي شخصیت

لبات ها و مطا دیدگاهنیز  دانشجویی هاي تشکل نمایندگان

مانند  ،امسال نیز مراسم روز دانشجو .کنند را بیان میخود 

هاي  هاي گذشته برگزار شد، با این تفاوت که با حاشیه سال

در این . باري همراه بود که جاي نگرانی دارد بعضاً تأسف

  :باره توجه به چند نکته ضروري است

 هیچ دانشگاه و دانشجوبه دور از شأن انجام حرکاتی  ـ1

روز   واقع، فلسفه در. روز دانشجو ندارد  تناسبی با فلسفه

دانشجویان در   مناسبت اقدام استکبارستیزانهدانشجو که به 

گذاري شده است، تالش براي  ، به این عنوان نام1332سال 

هاي  هاي جنبش دانشجویی و سویه آرمانفراموش نشدن 

آن است، حال آنکه با این   گرانه ضد استکباري و مطالبه

شود، بلکه  قبیل کارها نه تنها این فلسفه پاس داشته نمی

مسئولیتی در قبال مسائل  گري و بی نوعی فرهنگ الابالی

  .شود کشور در میان دانشجویان ترویج می

در شرایط جنبش دانشجویی دانشگاه، دانشجویان و  ـ2

که سرگرم  باشندهاي مهمی  دار مسئولیت موجود باید عهده

 ها آن مسئولیت براي جدي مانعی کارها قبیل این به آنها شدن

هاي دانشجویان در قبال  مسئولیت دیگر، عبارت به .است

 نیست 30  هاي دهه به هیچ وجه کمتر از سالمسائل کشور 

گري از  دار مطالبه طالیه شجو بایددان دانشگاه و و اکنون

پاسخگویی مسئوالن  و تحرك کارآمدي، شفافیت، مسئوالن،

  . باشد

یان دانشجویان باید نشاط، فضاي دانشگاه و م در ـ3

وجود داشته باشد و کسی با این قبیل مسائل در ... و پویایی

ئل از مسیر دانشگاه مخالف نیست، اما اوالً باید این مسا

این صحیح خود پیگیري و تأمین شود و ثانیاً در کنار 

 یاندانشجو سیاسی و مسائل باید به تربیت فکري، فرهنگی

و  نیز توجه جدي در همه ابعاد دانشگاه فضاي ارتقاي و

  . شود شایانی

دانشگاه باید پایگاه انقالب باشد و صداهایی که از آن  ـ4

نباید رو، دانشگاه   از این. خیزد نیز صداي انقالب باشد برمی

بلکه  ؛باشدیاسی این جریان یا آن جریان باشگاه فعالیت س

باید هویت مستقل خود را حفظ کرده تا بتواند در هر 

کشور و انقالب هاي خطیر خود در قبال  مسئولیت شرایطی

  . را به خوبی انجام دهد

  !صلح مذاکرات بهتیر خالص                    روز گزارش▼ 

 به همه نیز امروز و برند نمی اي بهره آمریکا و غرب به اعتماد از اسالمی کشورهاي«

 هر .بینند می است، منطقه و اسالم ضرر به که را منطقه در غرب اقدامات نتیجه روشنی،

 کرد، اعتماد اآمریک به اگر کند، می کار اسالم نام به و اسالم براي که جریانی هر و فردي

 فایده تنها  نه آمریکا با مذاکره و ...خورد خواهد را اش سیلی و شده مرتکب بزرگی خطاي

 ازهایی از بیانات رهبر معظم انقالب دربارهت فراین جمال »...دارد هم ضرر بلکه ندارد،

براي  درستی آنتجربه برجام  از جبهه استکبار است؛ جمالتی که پس ریکا ومذاکره با آم

؛ برخی همواره به دنبال توجیه بدعهدي طرف مقابل هستند ، ولیاستما روشن شده  همه

بودن و ابتر بودن مذاکرات و اعتماد به دشمن در  نتیجه بی ي ازدیگر اما این روزها نمونه

خواهند  می چگونه بار این ره و سازشمنطقه را شاهد بودیم که مشخص نیست حامیان مذاک

ریکا جمهور ایاالت متحده آم رئیس ،دونالد ترامپ !و تفسیر کنندتوجیه این مسئله را 

سطین شده هاي گذشته میان فلسطینیان و دشمنان فل در سال همه مذاکرات کهبرخالف 

خالف طرح  ه بود و برهایی که میان آنها رد و بدل شد ها و وعده قول همهبود و برخالف 

داد دستور انتقال سفارت آمریکا به قدس را  کرده بود،طراحی و مطرح  آن راکه خود  صلح

 و همهرار داده ق چشم جهانیان در برابررا ها  آمریکایی نبودنقابل اعتماد ز ا ينمونه دیگرتا 

ومت است که معظم انقالب اسالمی و گفتمان مقا که حق با رهبر برساند نتیجهبه این  را

حسن سید نکهچنا. دانند ضر میفایده و م را بی این کشورد به مذاکره با آمریکا و اعتما

شدید قرار  خطر در مسجداالقصی و قدس :گوید می این موضوع اهللا نیز با تأکید بر نصر

 که باشیم آن شاهد و برخیزیم خواب از روز یک که بود نخواهد تعجب جاي هیچ .دارند

 گفتند گذشته روز ،داشتند اعتقاد مذاکرات به که کسانی. تاس شده ویران مسجداالقصی

 .کرد شلیک راتمذاک به را تیر آخرین ترامپ که

  مذاکره مجدد به دنبالطلبان  اصالح                    ویژه      خبر▼ 

در «: نوشت» اروپا را به سمت آمریکا هل ندهیم«شتی با عنوان اروزنامه شرق در یادد

، ترکیه، پاکستان، هند، مصر رژیم صهیونیستیبر ایران، عربستان، امارات،  افزونمنطقه ما، 

اند و در  ها را خریداري کرده این سالح که برخی دارندموشک با برد متوسط یا باال و روسیه 

ایران مورد  به اندازه یک هیچاند، اما  برخی دیگر خود تکنولوژي آن را گسترش داده

زیرا بقیه در سکوت کامل به کار خود مشغول هستند و به دنبال  ؛حساسیت جهانی نیستند

اکنون  با اروپا که هم اگر ایران هم در رایزنی. اعالم مقابله با هیچ کشور دیگري نیستند

ها و نیازهاي امنیت ملی خود را مطرح و مذاکره  مذاکرات مفصلی در جریان است، نگرانی

کند، نیاز به ابراز مواضعی نیست که موجب شود اروپا را با دست خود به سوي آمریکا و 

 این در حالی است که ».و عربستان سوق دهد صهیونیستی رژیمتندروهاي این کشور و 

ایران باید توان دفاعی  ،اند بارها اعالم کرده فرانسه جمهور جمله رئیسمقامات اروپایی از 

 است برده نام که فوق کشورهاي نیست متوجه »شرق« روزنامه گویا و کنار بگذارد را خود

 در را آمریکا اهداف موارد از بسیاري در و اند شده تجهیز آمریکا وسیله به) روسیه جزبه (

 دست به اروپا با زنی چانه در را خودمان امنیت که نگاه این. کنند می دنبال جهان و منطقه

 و استقالل که است موشک به برجامی نگاه همان بپذیریم، را آمریکا سلطه اینکه یا آوریم

 و عالم  آمریکا و اروپا با برجام اخیر مذاکرات رسوایی برد؛ هرچند می بین از را کشور امنیت

 و اروپا با مذاکره خوش خواب در داخلی گراي غرب هاي جریان اما ؛است کرده بیدار را آدم

  !هستند آمریکا

 



    

  اخبار ▼

  !اما آدم دارد ،یمن حرم ندارد

در واکنش به  و ساکن آمریکا طلب دي از همکاران سابق نشریات اصالحداریوش سجا

 :که گفته است و مجرمان امنیتی 88هاي شاخص فتنه  از چهره زاده تاج مصطفی اظهارات

مرز اسرائیل هم نیست که به اصطالح آقایان  اشغال داعش نیست، حرم ندارد و همیمن در «

گر تقیدتان به ا! زاده اجآقاي ت: نوشت ،»عمق استراتژیک جمهوري اسالمی محسوب شود

صل اید و از ا پشیمان شده خط امام در حضور از تنها تظاهر بود یا 60خط امام در دهه 

زتان تنها طلبی امروورزید و اگر مبناي تجدیدنظر قانون اساسی نیز اعراض می 152

 ییها تان است که براي چنین هذیان انگاري نزد نوباوگان سیاسی به نیت قهرمان ییشاذگو

ترین الزامات اخالق هم  اید که از رویت بدیهی سفانه تا آنجا پیش رفتهمتأ ما وا! زنند کف می

ترین شکل  پناه در مظلومانه هاي بی دارد و آن آدم» آدم«اما ! ندارد حرم یمن! اید عاجز شده

 لژيترمینو در !ندکشتار و گرسنگی و قحطی حال در ديسعو وابسته ارتش به دستممکن 

  !کجاست و چیست هشجایگالت و و منز شأن» آدم«عالی  حضرت

  ننگ ماست ،ها نرود الف عربستان اگر به جنگ صهیونیستائت

کنش به صدر، رهبر جریان صدر عراق در سخنرانی خود در نجف اشرف در وا مقتدي

قدس از آن ماست، سرزمین «: جمهور آمریکا درباره قدس گفت تصمیم دونالد ترامپ، رئیس

کشورهاي عربی و صدر از » .فلسطین سرزمین ماست، روزگار تو چند صباحی بیش نیست

را براي  رژیم صهیونیستیآمریکا را به صورت موقت و سفارت   اسالمی خواست سفارت

خود  مسئولیتوي از سازمان کشورهاي اسالمی و اتحادیه عرب خواست به  .همیشه ببندند

رهبر جریان صدر همچنین . درباره قدس عمل کرده و تنها به محکوم کردن آن اکتفا نکنند

تر پایان داده و ائتالف  خواست جنگ را در یمن، بحرین و سوریه هرچه سریعاز عربستان 

اسالمی تحت رهبري خود را براي آزادي قدس اشغالی به این شهر هدایت کند، در غیر این 

  .صورت این ائتالف ننگ و عاري براي همه و قدس خواهد بود

  شرایط آمریکا، مانند آلمان در زمان هیتلر است

جمهور پیشین آمریکا در  رئیس» باراك اوباما«روزنامه انگلیسی ایندیپندنت، به گزارش 

گرایی در آمریکا  جریان جلسه پرسش و پاسخ در کلوب اقتصادي شیکاگو درباره رشد بومی

در غیر این صورت  ؛اشته باشیمباید به رشد دموکراسی توجه دما «: ابراز نگرانی کرد و گفت

اوباما در این زمینه به شرایط آلمان در دهه » .دیگر به سرعت گسترش خواهند یافت ئلمسا

ي علمی و وجود اشاره کرد؛ دورانی که با وجود سطح باالي فرهنگی و دستاوردها 1930

اوباما در این  اگر چه. ه قدرت رسیدب» آدولف هیتلر«فردي مانند  دموکراسی کاربردي،

وي  ،اما بسیاري معتقدند ؛جمهور آمریکا نبرد رئیس» دونالد ترامپ«سخنرانی هیچ نامی از 

 کرد،شعار وي که آمریکا را بار دیگر بزرگ خواهیم  این این سخنان را در ارتباط با ترامپ و

  .ابراز کرد

  برنامه مکمل عربستان براي فراموش شدن قدس

در  ،داند منطقه را ایران می» دشمن واقعی« صهیونیستی کهتحلیلگر  ،کوهنادي 

در  ،شود و از لندن منتشر می سعود بوده اختیار آل روزنامه اینترنتی ایالف که مالکیت آن در

 ما به عنوان مردم اسرائیل در این تحوالت ضد«: نوشتباره  نای اي با همین عنوان در مقاله

اعراب . ذاریمفرق بگ بین بازیگران شن شده است که بایدمان رو امنیتی در منطقه براي

که دشمن واقعی و این پیمان و دوست باشیم، بر اساس توانیم هم بلکه می ؛دشمن ما نیستند

 تکمیل مسلمانان در عمومی افکار انحراف براي جمالت این بیان ».واحد ما ایران است

 هاي رسانه سفانهمتأ که است جعلی رژیم این پایتخت انتقال براي آمریکا شیطانی تصمیم

 مسلمانان اول قبله کردن فراموش در آمریکا اهداف دنبال به اخبار این پوشش با سعودي

  .هستند

  کوتاه اخبار ▼

 مذاهب تقریب جهانی مجمع کل دبیر ،اراکی اهللا یتآ ◄

 جاسوسی هاي سازمان: خط گفت اسالمی در برنامه دست

کید وي تأ. دادند موریتمأ و پول جریان تشیع انگلیسی به

 و گیرند می پول انگلیس و عربستان سفارت از افرادي: کرد

 ها هیئت برخی به هم ایران در و کنند می زنی قمه خرج

 را کار بیشترین: اهللا اراکی در ادامه افزود آیت. دهند می پول

 طور به البته دهد که می انجام ها حوزه در امروزه دشمن

 کار بسیار نجف و قم حوزه علمیه روي اما ؛نیست مستقیم

  .کنند می

طلب در مراسم  ن اصالحمحمدرضا خاتمی از فعاال ◄

یک تشکل ر دانشگاه تهران که دانشجو د بزرگداشت روز 

، انتقادهاي تندي را علیه کرد برگزار آن را طلب اصالح

دار شدن دانشجویان در دولت  جمهور و آنچه ستاره ئیسر

خالف  ،آقاي روحانی: و گفت خواند، ابراز کرد دوازدهم می

 عمل ،قانون و قول و قرارهایی که مردم با شما گذاشتند

زارت علوم و وزارت اطالعات همه اینها در اختیار و ؛نکنید 

  .شماست

 باید تراریخته محصوالت: گفت باقر نوبختمحمد ◄

 توزیع بودن ضرر بی تضمین از پس و باشند داشته برچسب

: گفت مجلس هم درمان و بهداشت کمیسیون رئیس. شوند

 داشته برچسب یختهترار محصوالت که گفتیم مسئوالن به

 این روي بر که بدانند باید مسئول مقامات ؛ از این روباشند

 را آن بودن ضرر بی باید و است سؤال عالمت موضوع

  .دهند توزیع اجازه بعد و کنند تضمین

همدانی با اشاره به اهمیت تشکیل  اهللا حسین نوري آیت◄ 

: گفت ،»امر به معروف و نهی از منکر«اي به نام  وزارتخانه

هاي مختلف مقابله کند و  ارت باید با منکرها در ردهاین وز

بارها : وي افزود. پاسخگو باشد ،هر کس مرتکب منکر است

دیرکرد ربا و حرام است و ربا از گناهان  است بیان شده

  . کنند ها ربا دریافت می ولی بانک ؛شود کبیره محسوب می

: در خبري نوشت »شفق ینی«اینترنتی روزنامه  وبگاه◄ 

ك، روزانه .ك.مکاري نیروهاي پنیروهاي آمریکایی با ه

هزار بشکه نفت را با ایجاد خط لوله قاچاق از  17کم  دست

منطقه حسکه ـ رمیالن سوریه به شهر عین زاله عراق 

میلیون دالري حاصل از این  10منتقل کرده و سود روزانه 

 .کنند قال قاچاقی را میان خود تقسیم میانت

 منصب صاحب افراد علیه جنسی هاي افشاگري موج ادامه در ◄

 ترامپ نیوز فاکس سابق مجري »هادي جولیت« آمریکا، در

 2006 یا 2005 سال در جنسی نامناسب رفتار انجام به را

 جدیدترین ترامپ گفتنی است،. کرد متهم آسانسور در

 فساد علیه ها افشاگري گسترده موج در که است فردي

  .شود می متهم ،قدرت و نفوذ صاحب افراد جنسی

 


