
    

 

  

  

  فقیه در سپاهنمایندگی ولی نشریه روزانه (داخلی) معاونت سیاسی

1401 آذرماه 14 شنبهدو 2958 شمارهـ پنجوتسیبسال   

  العالی)اي(مدظلهامام خامنه

از قول  گرید دیشنوی! ممیرانیدار مل ت اما طرف ندیگویم یشرمیو ب ياکاریبا کمال ر کایآمر استمدارانیس

اد عا بشد ت  نیخب ا م؛یرانیدار مل ت اما طرف ندیگویم گر؛ید يو جاها يمجاز يدر خبرها و در فضا نهایا

که از انقالب گذشته، چه  يادهه چهار نیاست که شما در ا نیا هاییکایراست. سؤال من از آم شرمانهیب

 )11/08/1401( د؟یکه نکرد دیبکن رانیمل ت ا هیعل دیتوانستیکار م
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  درست فکر کردن         حرف روز ▼

ــه اســتقبال روز  آذر و بزرگداشــت روز  16امســال در حــالی ب

سال از زمانی که خون سه دانشـجوي   69رویم که دانشجو می

ایرانی بر زمین ریخت و فرش قرمـزي بـراي اسـتقبال از ورود    

ریچارد نیکسون، معاون رئیس جمهور وقت آمریکـا بـه تهـران    

رد. امـا اینـک در آسـتانه پاسداشـت رشـادت آن      گـذ شد مـی 

آفـرین، کـه برجسـتگی خردورزانـه و رفتـار      هاي حماسهخون

عقالنی دانشجویان در برابر مداخله و کودتاي آمریکا در ایـران  

و طراحـی   را در تاریخ به نمایش گذاشت، دنیا شـاهد مداخلـه  

 اش درروهاي داخلی و خـارجی دیگري از سوي آمریکا و دنباله

ها به اغتشاشات و سپس روي ها و تبدیل اعتراضایجاد ناآرامی

  آوردن به تروریسم کور در جمهوري اسالمی ایران هستیم. 

به موازات این روند در بیرون، نگاه و نداي دیگري در داخـل از  

سوي تعداد اندکی دانشجونما در چند دانشگاه محدود سر داده 

شـگاه و زبـان از شـدت    ن دانشـجو بـود و نـه دان   أشد که نه ش

نوس بودن ناسزاها از قشـر  أاي از شعارها و نامرکیک بودن پاره

هاي جسـته و گریختـه   دانشجو شرم از تکرار آنها دارد. فعالیت

نمایان هتاك، پـرده از ایـن واقعیـت تلـخ     این قبیل دانشجویان

برداشت که امروز هم هماننـد گذشـته بلکـه بیشـتر، دانشـجو      

ر کانون توجه و سوء استفاده نظام سلطه مورد طمع دشمن و د

پیمانـان آن قـرار دارد. جریـان سـلطه بـا      به ویژه آمریکا و هم

طلـب تـا   هـاي تجزیـه  اش از گروهـک همراهی ایـادي داخلـی  

گرا قصد دارند در پرتو جنگ شناختی هاي سیاسی غربجریان

پردازي و فریـب، دانشـجویان را دچـار    و توسل به نهایت دروغ

حاسباتی نمایند و در بین جوانان، دانشجویان و مردم، اشتباه م

ی ایرانی را که با انقالب و نفس حـق امـامین   یجنبش دانشجو

انقالب توانست خود را از جریان بیمار روشنفکري برهاند و بـا  

رویکرد انقالبی در صفوف فشرده مردمی قـرار دهـد، از روح و   

هـر نـوع    اش، یعنی اعتـراض بـه اسـتعمارگري و   هدف متعالی

سازي بر مسـیر پیشـرفت و رفـاه ملـت     مداخله خارجی و مانع

اي بـدون  ایران و مطالبه کارآمدي تهی نماید. لـذا امـروز عـده   

، دنبال تبرئه »مریکاآمرگ بر «توجه به زمینه و خاستگاه شعار 

و تطهیر چهره مسبب اصـلی مشـکالت دیـروز و امـروز ایـران      

کنند این ند و تالش میمریکاي جنایتکار هستآاسالمی، یعنی 

سازي و بزك نمودن آمریکا را عقالیی جلـوه داده، بـراي   چهره

  جا انداختن آن استدالل منطقی اقامه نمایند.

رسد بارها الزم است این پاسخ رهبر معظم انقالب را به نظر می

ــهید      ــگاه ش ــجویان دانش ــخ دانش ــش و پاس ــه پرس در جلس

وضاع آشفته، وظیفه ) به این سوال که در ا22/2/1382بهشتى(

یک دانشجوى آگـاه و آمـاده چیسـت؟ مـرور کنـیم و نسـبت       

درست فکر کـردن،  «خودمان را با آن بسنجیم. ایشان فرمودند:

درست تحلیل کردن، تحلیل درست را به دیگران منتقل کردن 

کنیـد ناآگـاه   و سعى در روشن و آگاه کردن کسى که فکر مـى 

  اهللا پریشان) (فتح                                               ».است

  

  

 

 

 

  

 یتوخال يدهایتهد            گزارش روز                  ▼

را اتخاذ کردند که نشان  یمواضع یستیونیو صه ییکایمسئوالن آمر یبرخ ریچند وقت اخ یط

رك مشت شیآن رزما يریباورپذ يمعتبر است و برا رانیا هیعل ینظام نهیدهد، همچنان گز

 ! برگزار کردند.رانیحمله به ا يبرمبنا

سسه ؤدر کنفرانس ساالنه م یموساد در اظهارات سیئر ا،یبارن دیوید -1 :يخبر يهاگزاره

از  ای میبه طور مستق ویآوتل می: اگر رژگفت لییاسرا "شمنیرا"در دانشگاه  سمیمبارزه با ترور

 ،یابتین يروهایمسئوالن فرستادن ن مورد حمله واقع شود، ما رانیا یابتین يروهاین قیطر

در تهران،  نیکرد و ا میو دستور دهندگان را شکار خواه ندکه آنها را مسلح کرد یکسان

با  یپلماسیباب د ی اما معتقد است کهرابرت مال -2کرمانشاه و اصفهان اتفاق خواهد افتاد. 

و ارسال پهپاد به  یفرابرجام يهادرباره درخواست رانیا يهاانتخاب لیباز است اما به دل رانیا

و تمرکز  ستین دیکاخ سف تیبه توافق در اولو دنیرس ن،یاستفاده در جنگ اوکرا يبرا هیروس

 .ستا یداخل يهاو اغتشاش رانیا یحاتیتسل میواشنگتن بر تحر

و همزمان با بحث محور شرارت توسط  يالدیم 2000از سال  -1 ی:لیتحل يهاگزاره

گزاره در  نیشود و از ایم دیتهد یهمواره به حمله نظام رانیا ،ییکایرکاران آمنومحافظه

معتبر  ینظام نهیگز - 2 کنند.یاستفاده م رانیدر حمله به ا یجنگ تیوضع کی جادیجهت ا

 يهاسال یط میرژ نیاست که ا رانیا هیعل یستیونیصه میرژ یاصل يهاياز استراتژ یکی

را  نهیگز نیآن قصد داشته ا يسازیو نظام رانیا ياکردن بحث هستهگذشته و با پررنگ 

 م،یرژ نیاست که ا یدر حال نیدامکلوس داشته باشد. ا ریهمچون شمش رانیا هیهمواره عل

روزنامه جروزالم پست  يخود مواجه است و بنابر ادعا یو نظام یتیامن طیشرا نیاکنون با بدتر

دهد که عمق ینشان م ینیچن نیا يدهایتهد - 3 است. یدرحال فروپاش میرژ نیارتش ا

 ستین ریپذشان امکانيتحمل آن برا گریبوده است که د يابه اندازه رانیآنها از ا يهاشکست

- ییکایخود هستند. البته برنامه محور آمر يرهایمواضع به دنبال جبران تحق نیو تنها با ا

 یکه ط میار است: الف) تحرگزاره استو ود يهمچنان بر رو رانیمقابله با ا يبرا یستیونیصه

. ب) میابوده يدر حوزه حقوق بشر ژهیشاهد آن در موضوعات مختلف به و ریچند وقت اخ

هستند که  یو مقطع یبیترک يهادنبال اغتشاشها بهییکایها که آمرتمرکز بر اغتشاش

 جادیاهمچون  کوتاه یبازه زمان کیچالش در  يگزاره و موضوعات دارا جادیبارز آن ا یژگیو

 يروند، فشارها نیدار کردن ابا ادامه هبه صورت همزمان است ک یتیو امن يتجمعات اقتصاد

 دهند. شیافزا رانیخود را بر ا

 هیرا عل یاتیکه توان عمل ییاز آنجا یستیونیصه -ییکایگفت که محور آمر دیمجموع با در

را  یافکار عموم قیطر نیاند تا از ادل خوش کرده یواه يدهایندارند، تنها به تهد رانیا

 کایآمر یو ناتوان یاشغال يهانیدولت در سرزم لیتشک عدم زیمتقاعد کنند. نشانه ضعف آنها ن

  (محمدرضا فرهادي)                                       خود در اروپا است. نیمتحد از تیدر حما

 نیدروغ يهانکمپی شکست                             خبر ویژه      ▼

 اردیلیهزار م 15/5شاپرك کاهش  يهادر مهرماه تراکنش ران،یا مرکزي بانک گزارش طبق

موضوع را به اغتشاشات ربط داده و  نیا گرانیاز تحل یداشت که برخ ورینسبت به شهر یتومان

و  افتهی شیافزا دهایخر یلیشروع سال تحص لیدلبه وریمعتقد بودند در شهر گرید یبرخ

شبکه شاپرك به  هايتراکنش رقم ماهآبان در اما است. یعیطب يتاحدود اهن در مهرمکاهش آ

 66به  کیمهرماه رشد نزد يهاکه نسبت به تراکنش دهیتومان رس اردیلیهزار م 771حدود 

شاپرك در آبان، رکورددار سال  يهاتراکنش  نی. همچندهدیرا نشان م یتومان اردیلیهزار م

 جادیاخبار دروغ، قصد داشتند با ا ياندازبا راه یخارج يهارسانه ر،یاخ ايهماه دراست.  يجار

آمارها نشان  نیکنند که ا ریگنیرا زم رانیاقتصاد ا ،یمل يبرندها هیعل یمیتحر يهانیکمپ

  با شکست روبرو شده است. نیدروغ يهانیکمپ دهدیم



 

    

   اخبار ▼

  آزادي یعنی این...

باز از او  يخوشحال شده و با رو ده،یاش دمغازه يرا جلو مهورجسیرئ دار سنندجیمغازه

اش را پخش اند و آدرس و شمارهکرده دشیآنقدر تهد ياستقبال کرده؛ طرفداران شعار آزاد

که  یسیبیبي مجر پورمرحی رعنا . ازکند یبدهد و عذرخواه دئویاند که مجبور شده وکرده

منتشر شد که نسبت به شبکه  یصوت لیفا کیرد، ک تیدروغ فعال انیعمر در خدمت جر کی

 منتشر کرد و فرار کرد! یخداحافظ کردند که پست يداشت؛ با او کار یینقدها نترنشنالیا

 يدئویو منتشر کرد؛ قهرمانش کردند؛ چند وقت بعد يانتقاد ییدئویو يرمدی مهران

 شیربا اتیاز عمل یدرست کردند که او بخش عهیشا شیمنتشر کرد؛ به سرعت برا یعذرخواه

 يدآبادزی احمد شود! ادهیآنها پ يت نکند از قطار اجبارأجر یکس گریبوده! تا د یمیکر یعل

متن در نقد حامد  کیهم باد هواست؛ اما بخاطر  انیدانشجو کیفحش رک گفتیم یحت

 میت کنانیباز هعلی گذاشت و رفت! یخداحافظ کردند که پست دشیچنان تهد ونیلیاسماع

 يجمهور میت نهایو فشار را ادامه دادند که ا دیکردند، و تهد یروان اتیبال آنقدر عملفوت یمل

از  کنانیاند! بازآخوندها بوده يهااند، انتخابنبوده نهایترستهیشا نهایا ؛یمل میاند نه تیاسالم

 ينشدند و برا یهم راض نیا بهنخواندند؛ اما آنها  یسرود مل يباز کیشدت آن فشارها در 

 را منتشر کردند و نوشتند آه  مردم گرفته! رانوندیب یگرفتند و عکس زخم باختشان جشن

 یبه مرب دهد،یرا م یسیانگل يهارسانه يهايکاریاسیمحکم جواب س روشیک دندید وقتی

  خطاب کردند!! هیفقیول ندهینما شان،هم رحم نکردند و او را در شبکه یپرتغال

  توپخانه یا رسانه؟

در  ییگووطلب در گفتاصالح یاسینگار و فعال سروزنامه نی شمس الواعظماشااهللا

. کندیم کیشل امیتوپ، پ ياست که به جا ياتوپخانه نترنشنالیا رانای هوس گفتکالب

 يمحتوا دیتول يدر تعارض است. اگر رسانه به جا رانیا یهم خصمانه و با منافع مل امشیپ

 از بعد مشخص پا به عرصه گذاشته است. یتیبا مأمور ینعینفرت کند  دیتول ،یستیژورنال

که  یاسم ایهر صفت  میکردند و ما گفت ادینگار زم از او با عنوان روزنامه يردستگی

را خط  ينگاردور روزنامه میدهیاما به خدا قسمتان م دیانتخاب کن شیبرا دیخواهیم

که مردم کوکتل مولوتوف  اموختمین ينگار. من نه در دانشگاه نه در چهل سال روزنامهدیبکش

 یپراناز عمامه نترنشنالیا رانیکه ا دمید را اخی .ستین نیچون کار رسانه ا د،درست کنن

سخنان  نیشود، ا تیرعا یچه مسائل یپرانعمامه يبرا شودیگفته م نکهی. اکندیم يجانبدار

 يدهه هشتاد يهاچهخود ب يحرکت از سو نیدارد؟ خوشحالم که ا یبه خبررسان یچه ربط

خشونت،  غتبلی ندانستند. راضاتاعت یزگیمتوقف شد چرا که خودشان آن را به صالح پاک

تحت عنوان حق دفاع از  هایناآرام به اصطالح مهارکننده يرویمشروع جلوه دادن واکنش به ن

 اریرا به همراه دارد بس یجنگ داخل کی يهانشانه شود،یکه دارد بازتر هم م شیخو

مسابقه  یبه نوع نترنشنالیا رانیاز ترس عقب افتادن از ا یفارس یسیببی است. زیآمخاطرهم

 دیرسانه به مثال  تول کیعقب نماندن از  يخطرناك است که برا نیتن داده و ا یخواهدهیمزا

 يمنابع خبر نیتأم يبه جا عاتیو توجه به شا ينکردن منابع خبر نیو تأم کیف يخبرها

 يهايبندمثل رهبران کومله که در دسته راستانداردیغ ناصراحبه کردن با عمص ایمطمئن 

 رو آورد. شوند،یمحسوب م ستیترور یامروز جهان

 شفافیت دیر ولی در ریل اجرا

می شود این خبري است که رئیس مجلس اعالم کرد.  تیداوطلبانه شفاف يآماده اجرا مجلس

بحث و  تیلحت نظام درباره موضوع شفافمص صیمجمع تشخ راخی جلسه قالیباف گفت در

 بیرا به تصو تیمجلس موضوع شفاف نکهیبا توجه به ا م،یکنیم يریگیصحبت شد و آن را پ

کار را  نیا تواندیم ستمیآنها اعالم شود، س يکه داوطلب هستند آرا یندگانیرسانده و نما

داشته باشند  لیماکه ت یندگاننمای آن را دارد. یمجلس آمادگ یانجام دهد و بخش فن

 ریموضوع درباره بخش مجلس بود و درباره سا نیبمانند. ا یمنتظر نظر مجمع باق توانندیم

  خواهد شد. يها، روال مجمع سپردستگاه

  

  اخبار کوتاه ▼

فالن  یطالفروش یلیتعط  اند؟/گستاخ شده هانیچرا ا ◄

 کیبه  يرا که کنار هم بگذار یشمال هیو کامران یتیسلبر

 يزیچه چ هیعل هانی. ثروتمندتریرسیم بیقض عجتنا

تمام مال و ثروت و امکانات  کنند؟یو اعتصاب م انددهیشور

بلند است.  شانیدر آمده و باز هم صدا هانیکشور به خدمت ا

را باز هم به نفع طبقه  یفعل تیوضع هیحاال که شورش عل

 نیبه ا نیکه مسئول میدواریام د،یکنیبرخوردار خودتان تمام نم

از سه روز طول  شتریب دیحتما با یلیتعط نیفهم برسد که ا

را هم به جنگ با  گرانیو د دیبکشد. اگر قرار است اعتصاب کن

مقرون  دیهم با اتتانمجاز د،یکشور دعوت کن يساختار اقتصاد

 يآقا دیباشد. موافق یفعل تیو متناسب با وضع یجنگ طیبه شرا

  و همسر محترم؟ یتیسلبر

معاون اغتشاشات/  یتومان اردیلیم 1700 تخسار ◄

هزار  17 ریکشور گفت: در اغتشاشات اخ ریوز یو انتظام یتیامن

اشخاص،  ،یو خصوص یدولت يهاخسارت به مکان الیر اردیلیم

تومان  ونیلیم 50خودروها، منازل و... وارد شد. حمله به مأمور

مات خد تفرص ای یپناهندگ طیافراد شرا يکشتن مأمور برا ای

ها و . مشوقکردیرا در خارج از کشور فراهم م یقابل توجه

 کیو تحر جییتا افراد را ته شودیداده م يشنهادیمسائل پ

  کنند.

برخورد با  لمیدر واکنش به ف يکاربر /ستین رانیا نجایا ◄

 ‼ستیقطر ن نجاای ‼ستین رانیا نجایدر اروپا نوشت ا نیمعترض

کشور  نیا التیا 14خانه در  90از  شیآلمان به ب سپلی حمله

 نیبه اتهام توه يمجاز ياز کاربران فضا یبرخ يریدستگ يبرا

به خشونت در  کیو تحر یپراکن عهی)، شااستمدارانی(به س

 يو رسانه سعود نهایبود ا رانی. اگر ايمجاز يو فضا هارسانامیپ

  کردند؟یچه م

 یمحب يسفارش مولو  هست/ ادتانی دیعبدالحم يآقا ◄

از نکات جالب  دیعبدالحم يبزرگان اهل سنت به مولواز 

 دیآیم ادتانینوشت:  یمحب يروز گذشته بود. مولو يارسانه

و ما علما  آمدیخان م يبرا یکه در زمان شاه اگر مهمان خاص

و ماساژ  همهمان را شستشو داد يو پا میتا برو کردیرا احضار م

  .میرام هستبه لطف خدا امروز صاحب عزت و احت ؟میده

 ای نستاگرامیا ای تاكکیفسادزا هستند، ت کدام ◄

است که به قلب  يتاك خنجر کیگفته ت وزیفاکس ن  هردو!؟/

هشدار  استمدارانیمتحده نشانه رفته و کارشناسان و س االتیا

مطالب  نی. اکندیم» را فاسد ییکایجوانان آمر«که  دهندیم

 ناسانناسان و روانشاز کارش ياریکه بس شودیمطرح م یدرحال

 یافسردگ یو باعث و بان فسادزا یرا عامل نستاگرامیجهان ا

 يهایتیتن از سلبر نیو چند دانندیاز جوانان م ياریبس

پلتفرم آن را رها  نیمعروف جهان بخاطر مضرات فراوان ا

  اند.کرده


