
  

 

 
 

 فقيه در سپاهنمايندگي ولي نشريه روزانه )داخلي( معاونت سياسي
6011آذر  65شنبه سه 6565 شمارهـ  چهاروستيبسال   

 العالی(هامام خامنه ای )مدظل

 عد ازچهار ماه ب باًیتقر دند،یکه در آن سه نفر دانشجو به خاک و خون غلت ۲۳آذر در سال  ۶۱

آذر در  ۶۱ .رانیآمد ا کایآمر جمهوررئیسمرداد اتفاق افتاده؛ چرا؟ چون معاون  ۳۲ کودتای

است،  کسونیضد ن یآذر مال دانشجو ۶۱شناخته شود.  دیمختصات با نی، با اهاسالهمه 

 www.basirat.ir      (۳2/۹۰/۶۲۲1)ضد سلطه است.  یدانشجو کاست،یضد آمر یدانشجو

 رسالت جنبش دانشجويي            روز حرف▼

تثبیت حرکت جنبش دانشجویی در ریل  غازسرآآذر  شانزدهم

فردای پیروزی درست در استبداد است. گری و مبارزه با انقالبی

 حاکمیت فصلکه  ۶۲۲۳ مرداد ۳۲ آمریکایی -کودتای انگلیسی

 بود، رسیده سر خواهانآزادی و انقالبیون سرکوب و استبداد مطلق

پرچم مبارزه با اولین این دانشگاه و جنبش دانشجویی بود که 

دار جنبش دانشجویی امروز میراثگرفت. را در دست  داستبدا

ینه سها که در برابر استبداد همان ؛جنبش دانشجویی دیروز است

سپر کردند و پیشگامان مبارزه بودند! امروز در دهه پنجم انقالب 

 اسالمی رسالت سنگینی بر دوش جنبش دانشجویی است.

 در جهاد تبیین داریمیداننگری و مقوله روش -۶ ت تحليلي:نکا

وظایفی است که از جریان دانشجویی پیشرو  ترینمهمیکی از 

رود. امروز در عرصه جنگ نرم دشمن و با توجه به انتظار می

ها و فضای مجازی، فرصت مناسبی گسترش و عمومی شدن رسانه

مده است که مقابله با برای هجمه به همه باورهای انقالبی فراهم آ

 مثابهبهکند که دانشجویان طلب می جانبههمهآن جهادی عظیم و 

آرایی و مبارزه قرار افسران جوان جنگ نرم، در خط اول این صف

مهمی که در مسیر تقویت و فراگیر نمودن  یکی از وظایف -۳ دارند.

ئله مسویان است، های انقالبی و روحیه انقالبی بر عهده دانشجارزش

و شعارهای  هاآرماندانشجویان وظیفه دارند تا  ؛سازی استگفتمان

 هایمؤلفهگری و ویژه ابعاد مفهوم انقالبی طوربهانقالب اسالمی و 

آن را در جامعه بسط و گسترش دهند و این انتظاری است که امروز 

های مختلف و حضور در عرصه -۲. روداز جنبش دانشجویی می

انتظاراتی است که از  ترینمهماعالم مواضع انقالبی یکی از 

هایی دانشجویی وجود دارد. امروز حوادث مختلفی در تشکل

افتد های گوناگون سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی میعرصه

 –و فارغ از تعلقات سیاسی  هاآرمانکه اعالم نظری برخاسته از 

توان یکی فسادستیزی را می -2 بسیار راهگشا خواهد بود. ،جناحی

های تاریخی جنبش دانشجوی دانست. دانشجویان دیگر از رسالت

خواهی بودند عدالت دارپرچمهمواره در طول تاریخ انقالب اسالمی 

اند. تداوم این وضعیت و و با مظاهر اشرافیت و فساد مقابله کرده

ز مطالباتی است که بارها توسط امام پیشگامی در این عرصه یکی ا

مقوله بنیادین  -5 قرار گرفته است. تأکیدجامعه اسالمی مورد 

دیگری که بدون شک جزو وظایف ذاتی دانشجویان و جنبش 

. است "افزارینرم جنبش" و "تولید علم" مسئلهدانشجویی است، 

 ترینمهم از یکی ایرانی -اسالمی الگوی و پیشرفت مسئله امروز

 و جامع طرحی چنین ارائه که است اسالمی جمهوری لسائم

 علمی -فکری جهاد نیازمند اسالمی هایآموزه بر مبتنی جانبههمه

ان نیز مید این در دانشجویان که است دانش مختلف هایحوزه در

 )نویسنده: مهدی سعیدی( وظیفه کلیدی بر عهده دارند.

 

 

 
 

 
 

 رانيشدن مواضع امارات در قبال ا نرم                  روز گزارش▼

، یشمخان یو با عل تهران آمدبه  (آذرماه ۶5دیروز ) امارات یمل تیمشاور امن« دیبن زا نونطح»

کرد. با توجه به آنکه کشور امارات  دارید کشورمان جمهوررئیسو  یمل تیامن یعال یشورا ریدب

ر د یادیز سؤاالتو عربستان در منطقه بوده است،  کایآمر هایسیاست رودنباله ریاخ هایسالدر 

 سفر مطرح است. نیخصوص اهداف ا

 یتییبا انتشار تو «یامارات متحده عرب سیرئ یاسیمشاور س»انور قرقاش  -۶ :یخبر هایگزاره

با  یامارات متحده عرب هایتالش یبه تهران در راستا دیطحنون بن زا خیسفر ش»اعالم کرد: 

 -۳ .«انجام شده است یدر منطقه و حفظ منافع مل یو همکار یارتباط هایپل تیهدف تقو

واکنش به در  در موسسه واشنگتن( یو انرژ فارسخلیج استیبرنامه س ریهندرسون )مد مونیس

خود را  هاآن. داندمی انهیخود را مرکز خاورم رانیا: »سفر این مقام اماراتی به ایران گفته است

 ازنظرو  بینندمی تررگبز تیجمع ازنظرخود را  هاایرانی .دانندمی انهیکشور مسلط بر خاورم

کشور مسلط بر  زین یتیو موقع یعیطب ازنظرایران است.  تربزرگایران  زینفت و گاز ن ریذخا

 بندیپا رانیموضوع آگاه باشند و به ا نیاز ا زین گرید یکشورها خواهندیم هاآن. است فارسخلیج

 ومیالیروزنامه رأ ریسردب ،نعطوا یعبدالبار -۲. «است هیدر حاش فارسخلیجباشند. امارات در 

است  تیحائز اهم جهتنیازا رانیبه ا دیسفر طحنون بن زا: »سدینویمخود  دیدر مقاله جدنیز 

و  یخارج استیس ریاخ هایسالدر  است. رانینرم شدن مواضع امارات در قبال ا انگریکه ب

محاصره  دیبر تشد یقطر(، مبتن یتثنااس)به فارسخلیج یهمکار یشورا یکشورها یامنطقه

کشورها به اهداف  نیکه ا یکشور بوده است. زمان نیدر ا یو آشوب داخل یناآرام جادیو ا رانیا

دنبال بهبود روابط اند و بهموقت کنار گذاشته به شکل یمذکور خود را حت استیس دند،یخود نرس

 .«هستند رانیبا ا

قرار  موردبررسیاز دو جنبه  توانمیرا به تهران امارات  یمل تیمشاور امن سفر :يليتحل گزاره

 کی عنوانبه کایکه آمر اندرسیده جهینت نیبه ا فارسخلیج هیحاش یاول آنکه کشورها ؛داد

 یکشور در حال سقوط توان دفاع از کشورها عنوانبه یستیونیصه میابرقدرت در حال افول و رژ

در جنگ  یستیونیصه میشکست رژ از افغانستان و کایآمر ج. خرونداردرا  فارسخلیج هیحاش

 ییتا کشورها همنطقه سبب شددر قدرت محور مقاومت  شیالقدس در نوار غزه در کنار افزافیس

 کهازآنجایینکته آنکه  نیهمچون امارات در فکر کاهش تقابل خود با محور مقاومت باشند. دوم

 ژهیومنطقه به یکشورها با روابط توسعهحفظ و  یخود را بر مبناخارجی  استیس زدهمیدولت س

وجود و امارات به رانیا نیب بیشتریتعامل  ی، فضاتعریف کرده است فارسخلیججنوب  یکشورها

 ان،یعبداهلل بن زائد آل نه خیو ش انیرعبداللهیام نیحس نیب یتلفن یوگوها. گفته استآمد

 فیتعرباز ریمس ،یوظبخارجه به اب ریوز یاسیمعاون ساخیر و امارات و سفر  رانیخارجه ا یوزرا

مشاور در  ریاظهارات دوستانه انور قرقاش وز گرید ی. از سوه استروابط دو کشور را هموارتر ساخت

 ،ستیمنطقه ن یاز کشورها کیچیهبه سود  رانیدولت امارات که گفته بود تنش با ا یامور خارج

 برده است. یات منطقه پدر حفظ ثب رانیا رگذاریبه نقش تأث یخوببهکه امارات  دهدینشان م

 )نویسنده: فرهاد کوچک زاده(

 شود یبا وقت ما در وين باز ميدهينموزارت خارجه: اجازه  یسخنگو        خبر ویژه   ▼

که دادیم براى رفع  ییهاسینوشیپ اساس بر وین در» :اعالم کرد یزاده در نشست خبر بخطی

که عضو  طرفی مطرح نیست. هامیتحر گامبهگامبه نام توقف  ی، چیزمیکنیممذاکره  هامیتحر

ت به تعهدات خود بهتر اس هاآن .مطرح کند ینیست که اظهارات یبرجام نیست در جایگاه

هند، نه تعجیل نیست که مردم ایران بخوا یشان چیزغرب در انجام تعهدات حداقلی نگاه برگردند.

 «.شود یبا وقت ما در وین باز میدهیمداریم و نه اجازه 

http://www.basirat.ir/


 

 

  

 اخبار ▼

 !هاميتحراست نه  یخواررانتغرضي: مشکل گراني داخلي ناشي از 

درباره ارزیابی مذاکرات وین گفت:   ۶۲۰۳جمهوری در سال کاندیدای ریاست  «محمد غرضی»

متفاوت  هرکدامو باالجبار باید مذاکره کنند ولی اهداف  اندنشستهرو به روی هم  اعتمادیبدو »

هم مسائلی مثل بمب اتمی را مطرح  هاآنرا بردارند،  هامیتحرباید  هاآن دیگویماست. ایران 

این فعال سیاسی نزدیک به «. مذاکره خیلی فاصله وجود داردبنابراین بین طرفین  کنندیم

معتقدم کار به نتیجه نرسیده است. جریان آمریکایی : »کندمیاضافه  طلبیاصالحجریان 

تحریم کردند، از  هاآنرا بیان کند چون  اشخواستهد توانمیو ن خواهدیماز ایران چه  داندمین

وقتی رو به  اعتمادیب، دو رسدینم ییجابهمذاکرات  .ستاین طرف ایران هم مظلوم واقع شده ا

. معتقدم با به نتیجه نرسیدن مذاکرات، رسندینم، به نتیجه رندیگیمروی هم برای مذاکره قرار 

باید حکومت مشکل گرانی داخل  ردیگیم. ایران تحت ظلم آمریکایی قرار افتدینمهیچ اتفاقی 

ساله مردم  ۲ بیبعد از فر«. است یخواررانتناشی از را حل کند چون مشکل گرانی داخلی 

در  یلیخط تحل نیا زیدولت که البته هنوز ن یحام طلباصالح انیتوسط دولت سابق و جر

چهره  یبار غرض نی، اشودیمدنبال  انیجر نیمشهور ا یهاچهرهو  طلباصالح یهارسانه

 دیبا کهنیاو از  دیگویمه برجام سخن از اشتباه بزرگ گره زدن اقتصاد ب انیجر نیبه ا کینزد

سرشان به سنگ  یاو ک فیطهم یهاچهره گرید ستیدر داخل بود. معلوم ن هاشهیربه دنبال 

مبتنی  عملیاتی ارائه راهکارهای فکربه بردارند و  حاصلیب ییگراغربخواهد خورد تا دست از 

 مشکالت مردم افتند!با منافع ملی برای حل 

 !شرکت تقريباً خنثي هستند 051؛ سود دهده و های دولتي زيانشرکت ترينمهم

و  وبودجهبرنامهبا حضور در کمیسیون  محاسبات کل کشور وانید رئیس «بذرپاش مهرداد»

ی بودجه پیشنهادی محاسبات مجلس شورای اسالمی، گزارش دیوان محاسبات کشور از ارزیاب

. وی در انتفاعی وابسته به دولت را ارائه کرد مؤسساتو  هابانکدولتی،  هایشرکت ۶2۹۶سال 

 ۶2۹۶سال  یشنهادپی بودجه در»بخشی از گزارش خود به وکالی ملت اظهار داشت: 

شرکت مندرج  ۲11 مجموع ازوابسته به دولت،  یانتفاع مؤسساتها و بانک ،یدولت یهاشرکت

گاز  یمل» ،«رانیا یدولت یبازرگان»، «نفت آبادان شیپاال»شرکت  1، تعداد ۶2۹۶سال  در

 5۹از  شیب «رانینفت ا یمل»و  «رانیا یبانک مل»، «بانک سپه»، «نفت اراک شیپاال» ،«رانیا

از  ن،ای بر افزون .ندادرصد کل درآمدها را به خود اختصاص داده 5۶از  شیو ب هانهیدرصد هز

بانک » یهاشرکت به نام 5، تعداد ۶2۹۶در سال  شدهینیبشیپ دهانیشرکت ز ۳2مجموع 

و  «یاسالم یجمهور ییمایشرکت هواپ» ،«رانیا یبانک مل» ،«صداوسیماسازمان »، «سپه

در  نایها را دارند. شرکت انیدرصد از سهم کل ز ۰۱از  شیب «یاجاده ونقلحملو  یراهدار»

نفت  یمل» یها، شرکت۶2۹۶مندرج در سال  سود دهرکت ش ۶52است که از مجموع  یحال

 یمعدن عیمعادن و صنا یتوسعه و نوساز» ،«یانوردیبنادر و در» ،«رانیگاز ا یمل» ،«رانیا

، «نفت اراک شیپاال» ،«یمیپتروش عیصنا یمل» ،«یاسالم یجمهور یبانک مرکز» ،«رانیا

 ،«رانیا یمواد معدن دیو تول هیته»و  «رانیا ینفت یهاپخش فرآورده» ،«رساختیارتباطات ز»

 .«انددرصد از سودها را از آن خود کرده ۰5از  شیب ییتنهابه

 دالالن در بازار ارز ينيآفرابزار تنش ،ييمعامالت فردا

متأسفانه بانک مرکزی » :خواست کرددر مجلس وبودجهبرنامه ونیسیکم عضو« محسن زنگنه»

گذشته به بازارهای فردایی همچون سکه یا دالر هرات و تهران رسماً مشروعیت داده  هایسالاز 

ایم باید بساط بازار کاذبی همچون فردایی که فقط به شکل کالمی و کاغذی بارها تذکر داده .بود

سابقاً به شکل آزمایشی  .شود، برچیده شودمی قیمت دالر در یراقتصادیغباعث ایجاد نوسانات 

موقت تعطیل و فیلتر شد و بالفاصله  طوربههای مرتبط با این بازار ها و سایتچند روز کانال

است اما  مایسامانه نکشور،  یارز رذخای دماسنج .پس از این اتفاق، شاهد کاهش نرخ دالر بودیم

 .«شده است لیتبد اریبه مع ییاستانبول و بازار فردا چهارراه دان،یماکنون سبزه

 اخبار کوتاه

 «ییعمو» و آمريکا بردارند!/ 6+0ي که بايد يهاميفهرست تحر ◄

 :گفت مجلس یخارج استیو س یمل تینام ونیسیعضو کم

ناسازگار با برجام  ،یکارزار فشار حداکثر لیذ یهامتحری همه»

 یشورا ۳۳۲۶آن و قطعنامه  ۳۰و با هدف نقض پارگراف 

گروه  میتصم یهاهیاز پا یکی دیبا نای اند.شده یطراح تیامن

 هیعل هامیبه توافق و رفع تحر یبندیپا یبرا کایو آمر ۶+2

 .«اندرا گرفته هامیتحر نای فهرست هاآن باشد. رانیا

 !/شدند اثريب رسماً گازی  سوآپقرارداد  با که ييهاميتحر ◄

 توجه کسی» :در توئیتی نوشت اقتصاددان «یشاکر دمجی»

 آذربایجان و ترکمنستان با قبل هفته که نفتى وزارت کرد

 تگ تحریم هم ،کرد امضا علنی و رسمی یالمللنیب قرارداد

SDGT هم تگ  داشتIFSRز جانب ؟ و هیچ معافیتی هم ا

شده ولی از اول دی اجرایی داد صادر نبرای این قرار یدارخزانه

 IFSRاست و تگ  سمیمربوط به ترور SDGT تگ! شودیم

 «.است رانیا ینظام مال یهامیتحرمربوط به 

 /بورس تيوضع يبررسبرای دستگاه قضا  سيرئ ژهيودستور  ◄

در جلسه ( آذرماه ۶5دیروز ) ایاژهمحسنی  االسالمحجت

در حوزه بورس اگر  اشاره به این که،با  شورای عالی قوه قضائیه

و  بخششقابل وجهچیهبهصورت گرفته است  یتخلف و جرم

و متعارف در  یروال عاد کی دیگومی واهدش و ستیاغماض ن

 توسطموضوع  نیبه ا یدگیرسخواستار  خورد؛یبورس رقم نم

 شد. سازمان بازرسی و دادستان کل کشور

روزنامه  /بيشتر بر ايرانفشار اعمال سخت بايدن برای راه  ◄

برای « جو بایدن»های پیش روی به دشواریژورنال  تیاستروال

. دو کشور جهت فشار بر ایران اذعان کرده استهمراه کردن 

ها علیه ایران تحریم بعدازآنکهمدعی شده چین  تیاستروال

به تهران برای تثبیت  ،خروج آمریکا از برجام احیا شد جهیدرنت

 به به نوشته این رسانه، پکن عالوه بر این، .اقتصادش کمک کرد

ها و تجارت کاالهای دیگر از قطعات زدن تحریم ایران برای دور

 .ریلی کمک کرده است وسازساختخودرو گرفته تا 

 /ورود ارز به کشور در شرايط خوبي هستيم ازنظر: یآبادصالح ◄

ورود ارز به کشور  ازنظر، کهنیابا اعالم  یبانک مرکز کلسیرئ

ین است که بینی من ادر شرایط بسیار خوبی هستیم و پیش

 ابتدای از»، افزود: روددر آینده نزدیک اوضاع رو به بهبود می

 مایدر سامانه ن یرنفتیغامسال برگشت ارز حاصل از صادرات 

که در کشور در  یارز نیتأم. دالر بوده است اردیلیم ۳۳22

دالر بوده که  اردیلیم ۲۱خصوص تمام کاالها صورت گرفته 

 .«کرده است دایپ شیز افزانسبت به کل سال گذشته عرضه ار

معاون فنی  /های هوشمندجزئياتي از اجرای طرح محدوديت ◄

اجرای طرح »مرکز سالمت محیط و کار وزارت بهداشت گفت: 

آغاز شد و در  (آذرماه ۶5امروز )های هوشمند از محدودیت

برای  یشهربرونگام نخست بلیط خطوط ریلی، هوایی و 

 .«دشوینمها فروخته واکسن نزده
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