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 ...دانشجو بیدار است        روز    حرف ▼ 

آذر روز دانشجو بود؛ روزي که دانشجویان بیدار  16دیروز 

ایران در اعتراض به سفر ریچارد نیکسون، معاون وقت 

جمهور آمریکا به میدان آمدند و با تقدیم سه شهید در  رئیس

اي بر  کف دانشگاه تهران براي همیشه خط قرمز ممنوعه

دانشجویان . کشیدند خود مملکت سرنوشت در انگانبیگ مداخله

گري خارجی و دیکتاتوري داخلی  در منازعه مردم با سلطه

سمت مردم ایستادند تا شیرینی جشن نماینده نظام سلطه و 

ترین  استعمار با شاه مستبد را به مناسبت برکناري مردمی

عیار  دولت ایران تا آن موقع و هموارسازي مسیر مداخله تمام

 . ریزان تلخ کنند شیطان بزرگ در آینده ایران به کام خون

و  ستیزي خواهی، ظلم مداري، عدالت این روحیه مردم

به جنبشی مبارك به نام  بخش هاي شکل یاري مؤلفه مظلوم

در کشور شد که تا امروز نیز سعی کرده » جنبش دانشجویی«

 است با وجود همه تفسیرهاي مزورانه، ترفندهاي خائنانه و

گر، نفوذي و  سازان فتنه مساعی و محاسبات غلط زمینه

طلب براي ایجاد انحراف در مسیر حرکت دانشجویی و  آشوب

نمایی حرکت امروزین دانشجویان، با صداي رسا بگویند  وارونه

. که دانشجو بر همان عهد ایستاده و صداي واقعی مردم است

مصداق اتم آن، حرکت هوشمندانه و بصیرانه دیروز 

اي شدند  گر توطئه انشجویان در دانشگاه تهران بود که خنثید

به  1398که جریان ضد انقالب در تحوالت پساآشوب آبان 

ها با جنبش  کرد و آن، پیوند زدن آشوب جد آن را دنبال می

ها این بار با استفاده  آذر و تداوم ناآرامی 16دانشجویی در روز 

نافذ دو جا خودش را  این بصیرت. از نام و نان دانشجویی بود

  :نشان داد

تجمع چند ده نفره مشکوکی که با شعارهاي تند و در عین 

حال محیطی آزاد در داخل دانشگاه شکل گرفت و هر چه 

ها و  شان افزوده نشد و دومی گله تالش کرد کسی بر جمع

هایی که باز با آزادي تمام و بدون لکنت زبان در دیدار  اعتراض

بیان شد و به زبان گویاي مردم در مطالبه رئیس دستگاه قضا 

بحق حل مشکالت و معضالت جامعه به ویژه در حوزه 

خواهانه  صداي عدالت همان این .شد تبدیل معیشتی و اقتصادي

و مسئوالنه جنبش دانشجویی است که با درد مردم به درد 

آید؛ اما دهان گشوده استعمار جدید براي بلعیدن ایران  می

بیند و با درك و فهم مالحظات نظام دینی و  میعزیز را نیز 

آمیز دشمنان خونی انقالب و مردم ایران  هاي توطئه طراحی

مطالبات خود را که همان مطالبات مردم و صداي جامعه 

گران  دهد که وسیله استثمار سلطه اي بازتاب می است، به گونه

  . نشود

  

 

 

 

 !ي همیشهیک بار برا                      روز گزارش ▼

 خواهد بر سرنوشت خود حاکم باشد یم ،خواهد مستقل باشد ملت ایران تنها به جرم آنکه می

هاي فراوانی را تحمل کرده،  ها و سختی دشواري رود، ار استعمار و سلطه خارجی نمیزیر ب و

اما در میان همه این فشارها و سختی همواره . ها ترین تحریم سابقه از جنگ تحمیلی  تا بی

هاي آشکار به ملت ایران یک فرصت و نعمت  ک جمله تکرار شده است و آن، اینکه ظلمی

هایش و با  شود جنگ با همه خرابی اما معناي این کالم چیست؟ چگونه می. براي ما هستند

ها  چطور ممکن است تحریم! گرفتن جان جوانان این مرز و بوم یک نعمت و فرصت باشد؟

ر قرار داده و مشکالت اقتصادي به بار آورده، یک فرصت باشد؟ که اقتصاد کشور را تحت فشا

ترین  اگر امروز ائتالف قدرتمند. پاسخ را باید در بازدارندگی نظامی امروز کشورمان یافت

جرئت و توان فکر کردن به تعرض به ایران اسالمی را ندارند، نتیجه  هم هاي جهان ارتش

اري صنعت دفاعی است، به این دلیل است که جنگ گذ تجربه ما از دوران دفاع مقدس و پایه

که اي  مسئله زارهاي دفاع بومی و ملی را آموخت؛تحمیلی به ما ضرورت در اختیار داشتن اب

اگر امروز اقتصاد ایران در حال جدا شدن از نفت است، به . ها نیز صادق است درباره تحریم

هاي سیاسی  ت با گرایشهاي متفاو دولت. ها و مشکالت فروش نفت است دلیل تحریم

هاي پس از انقالب شعار جدا کردن بودجه کشور از نفت را دادند؛ اما در  مختلف در سال

این  امانهایت در حالی کشور را تحویل دادند که بودجه بیش از گذشته آغشته به نفت بود؛ 

تواند  ه میها گامی بلند در اقتصاد ایران در حال برداشته شدن است ک روزها به واسطه تحریم

البته نباید فراموش کرد که این مسائل . اي روشن را پیش روي اقتصاد کشور قرار دهد آینده

هرگز به این معنا نیست که باید از تحریم استقبال کرد یا از تالش براي پایان دادن و از بین 

یرانی و گونه که با قدرت دفاعی ا اما در شرایط حاضر باید همان! بردن تحریم فروگذار کرد

هاي اقتصادي و  پیشرو سایه جنگ براي همیشه از سر کشور برداشته شد، با اصالح ساختار

زا و غیرنفتی ابزار تحریم را یک بار براي همیشه از دست دشمنان ملت  ایجاد اقتصادي درون

  .   ایران گرفت

   !گویی پاسخ از ها دولتی فرار            اخبار ویژه       ▼

 از فرار درصدد خود با همسو اي رسانه جریان از استفاده با و حامیان آنها مسئوالن دولت

 اعتراضات مدافع را خود و بنزین هستند زمینهدر  دولت اخیر تصمیم به نسبت گویی پاسخ

 طرفدار دولتهستند   مدعی روحانی نزدیکان و کابینه اعضاي از برخی !کنند می معرفی مردم

 مسئوالن گوش به را خود اعتراض ها خیابان در حضور با بتوانند باید مردم و است اعتراض حق

 گونه این به اما به نظر می رسد باید نسبت ،علیرغم اینکه اعتراض حق مردم است. برسانند

، معتقدند کارشناسان برخی. اندیشی شود چاره ها دولتی و طلب اصالح جریان هاي طلبی فرصت

 و عربستان ،آمریکا تقالي و رو پیش فضاي پیچیدگی ها رسانه از استفاده با انقالبی جریان باید

  .را تبیین کنند ایران در درگیري و آشوب ایجاد براي انقالب ضد جریان

  بودند شده سازماندهی و اشرار و آشوبگران هدفمند

 سازماندهی صورت به و هدفمند کامالً قبل برخالف اشرار اخیر در اغتشاشات است، شده گفته

 عملیات نقشه و محیط با کامالً آنها دهد، می نشان اولیه هاي بررسی. اند شده صحنه وارد شده

 هاي شیوه با آشنا و کامل اطالع و آگاهی با شرایط، به مسلط کامالً افرادي. اند داشته آشنایی

 سرپرستی به حمله درصدد قبلی هاي  هماهنگی با اشرار. اند بوده خیابانی هاي جنگ مختلف

 در اغتشاشگران. اند بوده نظامی  نیروهاي سالح خلع و ها فرودگاه مسیر مسدودسازي ها، بانک

 ها بنزین پمپ و ها بانک زدن آتش با و شده درگیر شهر گوناگون نقاط در نفره پنج هاي گروه قالب

 !کردند می رسانی اطالع اشرار هاي گروه دیگر به را خود عملیاتی پیروزي خبر دود عالمت و
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  اخبار ▼

  برود بین از باید فسادزا ساختارهاي

 کجاي هیچ در نباید را فساد«: قضائیه در جمع دانشجویان دانشگاه تهران گفت قوه رئیس

 جمهوري .نیست سازگار نظام گستري عدالت شاخصه با فساد کرد، قبول اسالمی جامعه

 اشتباه و خطا امکان اما است؛ وظایف به عمل و دینی احکام بر مبتنی نظامی ایران اسالمی

 رئیسی االسالم والمسلمین حجت .است دیگري امر فساد است، امر یک اشتباه است، ممکن

 گویند می بعضی کنند مبارزه فساد با کشور در ها دستگاه همه باید امروز تا«: کرد تأکید

 هم برخورد و است مفسدین با برخورد ما وظیفه بله، .کند می ببند بگیر و فقط قضا دستگاه

 از بعضی .برود بین از باید فسادزا ساختارهاي«: کرد وي اضافه» .کرد خواهیم

  ».است المال بیت و مردم اموال دادن فنا بر جدي صورت به ها سازي خصوصی

  منتشر نکنیم لیست در انتخابات است ممکن

 انتخابات پیروز نیست همم ما براي«: گفت ملت اتحاد حزب کل دبیر »راد شکوري علی«

 دولت اگر. بیاییم صحنه به حزب یک عنوان به داشتیم وظیفه ما بخوریم، شکست یا شویم

 بردارد، مردم هاي خواسته جهت در قدم چند حاکمیت و دهد انجام مثبت هاي کار بتواند

 زا رأي ریزش اینکه دلیل به باشد، هم پایین مشارکت اگر حتی. رفت خواهد باال مشارکت

 این از بتوانند طلبان اصالح که هستیم امیدوار همچنان ما باالست، خیلی اصولگرایان

انتخابات را تحریم «: طلب در ادامه گفت این فعال اصالح» .بگیرند خوبی نتیجه انتخابات

 وارد بخواهد خاتمی آقاي اینکه. دهیم  انصراف لیست دادن از است ممکن کنیم؛ اما نمی

  ».است خودشان کنند، تصمیم یتحما و بشود میدان

  کنیم می استفاده آمریکا دادگاه حکم با مقابله براي ابزارها همه از

 ایران به کمک در خود جرم به باید هالک بانک ترکیه  است، داده حکم آمریکا در دادگاه یک

 که ترکیه »بانک هالک«این در حالی است که  .کند اعتراف آمریکا هاي تحریم زدن دور در

 تمام از است کرده اعالم است، کشور این دولت اختیار در آن سهام از توجهی قابل خشب

 بانک هالک .کرد خواهد استفاده آمریکا در دادگاه اخیر حکم با مقابله براي قانونی ابزارهاي

 ادعاي براي مبنایی قضایی نظر از آمریکا دادگاه که چرا است؛ خود از دفاع خواستار: گوید می

 آمریکا در فیزیکی فعالیت و شعبه هیچ بانک هالک و ندارد بانک این علیه هشد مطرح

 در رسمی حضور هرگونه از تاکنون اي ترکیه بزرگ بانک گفتنی است، این .است نداشته

  .است کرده پرهیز اتهام این قالب

  گرفته است پیشی خود زمان از یمن نظامی صنایع

 »المسیره« روزنامه با وگو گفت یمن در ملی تنجا دولت دفاع وزیر »العاطفی محمدناصر«

 زمان از حتی یمن نظامی صنایع«: گفت کرد و توصیف العاده فوق را کشور این نظامی قدرت

 این در ما از پیشتر سال 20 که شده رقابت وارد کشورهایی با اکنون و گرفت پیشی خود

 صهیونیستی رژیم نظامی اهداف  کوي با بیان اینکه بان ».اند کرده آغاز را خود فعالیت زمینه

 درنگ آن دادن قرار هدف ارتش در دهد، دستور فرماندهی اگر« :داریم، گفت اختیار در را

 کشور این نیروهاي هاي توانایی از یمن نظامی مقامات نیز گفتنی است، پیشتر» .کرد نخواهد

  .بودند داده خبر صهیونیستی رژیم احتمالی حمالت و تجاوزها با مقابله براي

  معبدند کاهنان سعود آل درباري علماي

 ارتکاب سبب را سعود آل درباري علماي فتواهاي سخنانی، یمن در علماي انجمن دبیرکل

 ارشد علماي آنها«: گفت و کشورهاي اسالمی دانست و عرب جهان در جنایت هزاران

 درباري علماي« :کرد تأکید »الوجیه عبدالسالم شیخ» «.معبدند کاهنان از بلکه نیستند،

 در قربانی هزاران آنها شده صادر فتواهاي و اند شده منحرف اسالم دین از عربستان سعودي

ایاالت متحده  منافع خدمت در فتواها این«: کرد تصریح وي» .گرفته است اسالم جهان

! دارد بستگی آمریکا مواضع به اي مسئله هر در مسئله یک کردن حالل و حرام و آمریکاست

  ».مبراست فتواها گونه این از اسالم دین اما

  

  

  کوتاه اخبار ▼

مشاور رئیس دولت اصالحات در » محمدرضا تاجیک«◄ 

طلب باید  هاي اصالح ژنرال«: گفت» ایران«مصاحبه با روزنامه 

تاجیک پیش از این نیز در » .به تعطیالت و استراحت بروند

ایی و طلبان مومی از اصالح«: اظهارنظري مشابه گفته بود

جوشند و به تاریخ  اي که دیري است نمی فسیل شده

اي  طلبی در گوشه اند و مجسمه خود را در موزه اصالح پیوسته

اند، از اینها امیدي  نهاده و خود به مناسبات قدرت پیوسته

تر از آن هستند که بشود به آنها براي حرکت و  فسیل. ندارم

 ».تغییر و یک فضاي جدید دخیل بست

با بیان اینکه وحدت اصولگرایان » ی میرسلیممصطف«◄ 

کند و به فهرست واحد منتهی خواهد  روند مثبتی را طی می

رئیس . از طرف حزب مؤتلفه اسالمی کاندیدا شدم: شد، گفت

شوراي مرکزي حزب مؤتلفه اسالمی در پاسخ به پرسشی در 

فهرست : زمینه فهرست انتخاباتی اصولگرایان اظهار داشت

هاي مؤثر  ز تهیه نشده است؛ ولی از شخصیتائتالف هنو

وحدت : وي افزود. نویسی کنم ائتالف به من پیشنهاد شد نام

  .کند میاصولگرایان روند مناسب و مثبتی را طی 

عضو حزب کارگزاران سازندگی درباره » حسین مرعشی«◄ 

و بقیه » سرا«طرح : طلبان گفت سازوکار وحدت اصالح

اي  قبري است که در آن جنازهها مثل گریه کردن سر  طرح

بینی است؛ اما من  همه اینها بر مبناي یک خوش. وجود ندارد

منفی رأي من به این طرح . گویم در این قبر جنازه نیست می

  .بوده است و بحثی هم ندارم

شرکت مخابراتی : وزارت دادگستري آمریکا اعالم کرد◄ 

نده اریکسون سوئد توافق کرده است براي حل و فصل پرو

فساد علیه این شرکت یک میلیارد دالر به آمریکا جریمه 

از جمله اتهامات وارد شده به شرکت سوئدي پرداخت . بدهد

  .رشوه به مقامات دولتی کشورهاست

به دلیل غفلت : آژانس هوانوردي فدرال آمریکا اعالم کرد◄ 

 133بوئینگ در تأیید کیفیت برخی قطعات هواپیما که در 

ي ساخت این شرکت نصب شده است، قصد فروند هواپیما

دارد بوئینگ را به پرداخت سه میلیون و نهصد هزار دالر 

 .جریمه محکوم کند
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 صبح صادق  925شماره 

  .منتشر شد» آرامش فردا«همراه با پرونده ویژه 

  :خوانید آنچه در این شماره می

مشارکت حداکثري  /اي منطق فرمان رأفت اسالمی امام خامنه

از  یگزارش /سواران بدلی موج/ داکثريدر برابر فشار ح

پاسداري  ؛سپاه نوابستگا هاي کانون مسئوالن ياسرسر همایش

  !بازنشستگی ندارد

را از این شماره  صبح صادقآزمایشی نسخه صوتی 

  .دنبال کنید رسان سروش و ایتا در پیام توانید می


