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 ییدانشجو جنبش پرتگاه    حرف روز        ▼

 جنبش به که است نیسرزم نیا باشکوه روز ماه آبان زدهمیس

 سال در امام خط رویپ انیدانشجو. دارد تعلق ییدانشجو

 در را هاییکایآمر خانهجاسوس سازخیتار یاقدام در 1358

 چند که باشند یملت خشم دهندهپژواك تا کردند اشغال تهران

! ودندب کرده تحمل یجهان استکبار از را یفراوان يهاظلم دهه

 ییدانشجو جنبش اتیح از يدیجد دور که بود نگونهیا و

 بود. ملت دل از برآمده که گرفت شکل

 چون یمثبت یاتیخصوص با ریاخ دهه چهار طول در جنبش نیا

... و یخواهيآزاد ،یخواهعدالت ،يزیستگانهیب ،یطلباستقالل

 ممتاز، اتیخصوص از یکی نیهمچن. است هشد شناخته

 به دانشگاه که یینحو به است بوده مطالعه و تفکر در یشگامیپ

 یاسیس ـيفکر يهاچالش و آراء تضارب يبرا محل نیترمهم

 از مختلف یاسیس يهاشیگرا رواج و رشد. بود دهیگرد بدل

 نیا طول در برالیل يهاانیجر تا یستیمارکس چپ يهاانیجر

 ندچ هر امر نیهم و است گرفته صورت دانشگاه بستر در هاسال

 به را استیس و شهیاندعرصه  در يجد يهاتقابل و چالش

 و فهم سطح شدت به هاسال نیا طول در اما داشته، همراه

 ره که یینحو به داشت،یم نگه باال را ییدانشجو جنبش یآگاه

 در که ودب آن حیترج افت،ییم ارائه يبرا متفاوت یحرف کس

 و یبررس و نقد مورد و دینما مطرح را آن دانشگاه در یبونیتر

 دهد! قرار ییدانشجو یابیارز

 جذاب يهاجلوه جمله از زین وگو،گفت و مناظره بازار رونق

 یبخش عمق و مطالعه فرهنگ رواج و آراء تضارب در دانشگاه

 مثابه به دانشگاه یفرهنگ ارزش بر که بود انیدانشجو نزد

شبرد یپ و متفاوت يصداها دنیشن و یشیآزاداند يبرا يتربس

 در روزها نیا آنچه اما .داشت دیتأک کشور در يورزشهیدان

 م،یهست شاهد دانشگاه از یبخش در ریاخ اغشتشات يماجرا

 تیهو با ینسب که است ییدانشجو جنبش از متفاوت ياچهره

 سطهوا به را خود اعتبار که یدانشگاه. ندارد آن گذشته

 جمع توسط امروز کرد،یم فیتعر یاسیس ـيفکر يهاجدال

 به کنند،یم یمعرف دانشجو را خود که ییآنها از يمعدود

 هناجوانمردن يهایهتاک و یراخالقیغ يهایفحاش يبرا یبونیتر

 بر چه یبه راست! دارد شرم آن انیب از رسانه که است شده بدل

 نیچن دچار هک است گذشته ییدانشجو جنبش و دانشگاه

 يهاانیبن از برآمده یاسیس يشعارها که است شده یانحطاط

 بدل یدونیم چاله يهانیتوه به متکثر، و متنوع یاسیس ـيفکر

 است؟! شده

 دانشگاه دیاسات و کرد يفکر دیبا اخالقیبی آفت نیا يبرا

 بشجن گرنه و دیآ حاصل یدرمان تا شوند داردانیم دیبا

 از را خود اعتبار و شده انحطاط دچار روز به روز ییدانشجو

 )يدیسع يمهد(         . داد خواهد دست

 

 

 

 

 

 

  

 است خودشان کار            گزارش روز                  ▼

 روژهپ به اقدام عمومی افکار تهییج براي انقالب ضدهاي رسانه اخیر، اغتشاشات از پس

 .است بررسی قابل مختلفی جهات از موضوع این که است دهکر دروغین سازيکشته

 کشور این یمسیح دموکرات حزب رئیس و ایتالیا اسبق وزیرنخست مورو آلدو: خبري گزاره

 دعاا که افرادي دست به 1978 سال در وحشت و رعب از پر فضاي و اسارت روز 54 از پس

 بعدها .شد کشته هستند شوروي طرفدار و سرخ بریگاد کمونیستی گروه اعضاي از کردندمی

 هک گالدیوها گروه دست به مورو که نوشت فرهنگی سرد جنگ کتاب در ساندرس فرانسیس

 شد. کشته شوروي بدنامی هدف با و بودند CIA سازمان به وابسته نیروهاي

 ننشا سرد جنگ در خصوصا  دشمنانش با آمریکا مواجهه تاریخ ـ1: تحلیلیهاي گزاره

 شانشمناند علیه شناختی و ادراکی جنگ از نظامی وانت از بیشتر هاآمریکایی که دهدمی

 علیه فیمن اخبار ایجاد است تأثیرگذار شدت به که هایی حوزه از یکی. کنندمی استفاده

 امنیتیهاي سرویس ـ2. است عمومی احساسات برانگیختن براي سازيکشته مانند رقیب

 آلدو رورت مانند سرد جنگ در ويشور علیه حربه این از استفاده بر عالوه غرب و آمریکایی

 اغتشاشات هايکاتالیزور از یکی چنانچه. دندکر استفاده حربه این از هم انقالب از پس مورو،

 نگینر حیوان خون با که شد مشخص بعدا  که بود باطبی احمد خونین پیراهن 78 تیر در

 در آنچه ـ3. بود خیابان وسط در 88 فتنه در آقاسلطان ندا مشکوك قتل یا و شده

 دروغین القاي اب دارد تالش غرب ايرسانه جریان که است این شاهدیم اخیرهاي سازيکشته

 ستفادها نظام علیه جنسیتی تبعیض ادعاي و احساسات و عواطف تحریک از سازي،کشته

 و ومیتق جنسیت، مهم مؤلفه سه شاهد ماهاي رسانههاي سازيکشته اکثریت در. نماید

 جماعا هدف با منفی ذهنیتی دارند تالشها غربی موجود ادراکی جنگ در ـ4. هستیم مذهب

 آورند. پدید تحریم احتماال و نظام علیه

 به را اخیرهاي سازيکشته از کدام هر باید عمومی اذهان در شبهه رفع برايها رسانه قطعا 

 خارج است مهمها روایت جنگ این در آنچه رسدمی نظر به ولی دهند پاسخ مستند صورت

. هاست آمریکاییهاي سازيکشته و ترورها روایت و دفاعی الك از انقالبیهاي رسانه شدن

 و آفریقایی لومومباي پاتریس سریالنکایی، پاندرانیکا سالومون مصري، عبدالناصر جمال کشتن

 سیسیا فضاي رب تأثیر و رقبا حذف هدف باها آمریکایی ترور سیاهه از بخشی دیگر نفر هاده

 باشد. آمریکا سیاه کارنامه بر مروري تواندمی آنها بازخوانی که بوده کشورها

 هستند یکاآمر رقباي »است خودشان کار« بگوید و کرده بلند سر تواندمی که کسی آن قطعا 

 اداي مروزا چند هر است؛ هاییجنایت چنین از مملوها آمریکایی سیاه کارنامه که چرا

 ربیعی) یعقوب(            . نیستند قواره آن در که آورندیم در را هاییجنتلمن

 نیست؟ ایران پسر آرمان               خبر ویژه            ▼

 گرا چطور« :نوشت داخلی سیاسیون وها سلبریتی برخی نقد در اسالمی جمهوري روزنامه

 فرزند شوندمی یفتندب و بگیرد خودشان دامان به افروزندمی که آتشی از یا کند خطا مأموري

 سرخ زمین اگر اما خیزدبرمی آسمان به واویال فریاد و شودمی ترند و شودمی هشتگ و ایران

 براي و کردند پاره هیق اولی، براي آید؟ چطوردرنمی صدایش کسی ها،آرمان خون از شود

 همراه، راگ و اما با و بود مشکوك مهسا مرگ اگر ننشست؟ شانکالم در هم تأسف دومی،

 هیچبی آشکار ستا جنایتی که... و محمديدوست رسول و ورديعلی آرمان کردن کشغریب

 تبدیل غصه به مهسا، قصه تا شدمی مراقبت باید اگر. اگري و اما هیچبی و ايشبهه و شک

 با که بماند دهندنمی مراقبت زحمت خود به مدعیان چرا ـشدمی چنین باید قطعا که ـنشود

 »کنند؟می »کشغریب« را مردم جوان توان تمام

 



 

  

   اخبار ▼

 نکنید گوییزیاده

 را حقیقت شانچشم که هستند قدرت توهم در غرق چنان آمریکایی مقامات گفتندمی

 براي هایشوعده تمام چون که است ایران امور در آمریکا ویژه نماینده نوبت حاال بیند،نمی

 بیش حاال رفته، هوا به و شده دود بایدن دوره در سال یک از کمتر در ایران با توافق امضاي

 اینکه بر مبنی ایران تأکیدات به توجه بدون دوشنبه روز مالی رابرت! کندمی خرج کوپنش از

 همانطور شد: مدعی اظهاراتی در نیست، ایران دفاعی دکترین در ايهسته سالح به دستیابی

 از جلوگیري براي شوند، منتهی شکست به هاراه تمامی اگر است، گفته جمهوررئیس که

 نگه میز روي بر را نظامی گزینه آخر چاره عنوان به اي،هسته سالح به ایران دستیابی

 اوکراین جنگ تو االن همین طرف« گفت: مالی راب اظهارات به پاسخ در کاربري. داردمی

 و نیستیم تنش افزایش دنبال که فرستدمی پسغام و پیغام روز و شب آسیا غرب در زائیده،

 اشپستی آدرس به 2 آرش همراه به 136 شاهده ماکت یک. کندمی گوییگنده آیدمی بعد

 »نکند! رويزیاده و بیفتد چشمش کند، شکرخوري خواهدمی وقتی تا بفرستید

 قاچاقچیان با سپاه براي مبارزه قاطع عزم

 شده توقیف قاچاق نفتکش پیرامون سپاه ییدریا نیروي یکم منطقه فرمانده غالمشاهی سردار

 این در و است شده توقیف قضایی مقام هماهنگی با مذکور نفتکش گفت: نیرو این توسط

 این افزود: وي. شدند ارجاع قضایی مقام به و دستگیر متخلف نفتکش خدمه نفر 21 رابطه

 سبک هايورشنا از را سوخت که است یافته سازمان قاچاق باند یک شبکه سر نفتکش،

 از بعد و داشت قرار هوشمندانه اطالعاتی رصد نظر تحت متخلف نفتکش این. کردمی دریافت

 نیروي یکم منطقه گذشته جان از دالوران توسط ها،شناور از قاچاق سوخت کامل تحویل

 معادل نفتکش این در قاچاق سوخت حجم ادامه داد: غالمشاهی. گردید توقیف سپاه دریایی

  شود.می زده تخمین نیسان وانت 500 و هزار پنج و سبک شناور 110 حدود

 سربازان براي میلیاردي 4 وام

 سربازي خدمت خوشایندسازي راستاي در گفت: مسلح نیروهاي کل ستاد در مسئول مقام یک

 سربازان به تومانی میلیارد چهار و تومانی میلیون 150 اشتغال هايوام تا شد آن بر تصمیم

 که است این وام متقاضی سربازان تمامی براي الزم شرط. شود پرداخت شرایط داراي ماهر

 آینده ماه چند تا آن از پس هايسال یا 1397 سال در را خود خدمت پایان کارت حتما

 سود. دارد تنفس نیز سال یک و بوده سال هفت تا پنج وام این بازپرداخت. باشند کرده دریافت

 است. شده تعیین وام این اعطاي براي عامل بانک 18. است درصد چهار نیز وام این

 هاصهیونیست سر بر اشباح سایه

 اعالم »کان« صهیونیستی شبکه که شودمی آغازها صهیونیست انتخابات امروز حالی در

 اسلحه خود با است کرده توصیه صهیونیست نشینانشهرك به صهیونیستی رژیم پلیس کرد

 توسط عملیات انجام از ترس دلیل به هاتوصیه این که کرد اعالم شبکه این. کنند حمل

 که کردند اعالم صهیونیستی خبري منابع. است انتخابات روز در فلسطینی مقاومت نیروهاي

 نوع  از الخلیل، شهر در اربع کریات در گذشته جمعه تیراندازي عملیات در رفته به کار سالح

Tzali M16 بود. رفته سرقت به هاستصهیونی از گذشته ماه که بوده 

 فساد با مبارزه پیگیر وزیرنخست

 سازمان در حضور با عراق وزیرنخست السودانی محمدشیاع عراقیهاي رسانه اعالم طبق

 فساد به مربوط روند از و کرد پیگیري را »قرن سرقت« به موسوم فساد شخصا  پاکدستی

 دولت در مالیاتی امور سازمان از دالر دمیلیار 5/2بر  بالغ مبلغی است گفتنی. کرد وجوپرس

 السودانی شیاع محمد که کنندمی تأکید آگاه است. منابع رفته سرقت به الکاظمی مصطفی

 هايپرونده عراق نظارتی و قضایی هايدستگاه کمک با آتی روزهاي در عراق وزیرنخست

 کرد. خواهد دنبال را متعددي فساد

 

  اخبار کوتاه ▼

 /هاصهیونیست وزیرينخست به اهونتانی بازگشت ◄

 صهیونیستی، رژیم) پارلمانی( کنست انتخابات براي گیريرأي

 آغاز) اشغالیهاي سرزمین محلی وقت به( امروز 7 ساعت راس

 که دهدمی نشان اشغالی فلسطین در هانظرسنجی. شد خواهد

 براي سابق وزیرنخست »نتانیاهو بنیامین« پیروزي شانس

 عربی احزاب از یکی اگر. است بیشتر یريوزنخست تصدي

 بیشترین نتانیاهو کند، تصاحب انتخابات در را الزم آراي نتواند

 داشت. خواهد دولت تشکیل براي را شانس

 در ایران کنندهمذاکره تیم مشاور مرندي /ندارید فرقی ◄

 اظهارات به راشاتودي با وگوگفت در وین مذاکرات

 جوزپ نژادپرستانه سخنان گفت: بورل جوزپ »نژادپرستانه«

 نقاط اکثر و است باغ یک اروپا اتحادیه که این درباره بورل

 هايلیبرال نخبگان که دهدمی نشان جنگلند، جهان دیگر

 راست جناح نخبگان یا خام کاراننومحافظه با فرقی هیچ غربی

 گرایانهبرتري هايدیدگاه فقط. آنها ندارند بولتون جان مانند

 .کنندمی بیان بیشتري احتیاط با ار خود

 کمیته /شود نابود بایدها صهیونیست ايهسته سالح ◄

 که کرد اعالم آرا اکثریت با ملل سازمان عمومی مجمع بدوي

 کند نابود را خود ايهسته هايسالح باید صهیونیستی رژیم

 انرژي المللیبین آژانس نظارت تحت آن فعالیت هرگونه و

 نوشت هیوم سرائیلا زبان عبري روزنامه. گیرد انجام ايهسته

 کشور 5 تنها و موافق رأي درخواست این به کشور 152 این

 دادند. مخالف رأي آن به

 :ندگفت انگلستانی هايرسانه /درآمد زرد که ادعایی ◄

 ایرانی اصال و اندشده خریده آنالین روسی پهپادهاي قطعات

 اوکراینی، نظامیان زا جمعی نوشتندها رسانه این. نیستند

 شد مشاهده و کردند بررسی را روسی پهپادهاي داخلی قطعات

 آمریکا، ـجهان مختلف کشورهاي ساخت آن قطعات همه که

 ندارند. ایران با ارتباطی اساسا و هستند ـغیره و چین لهستان،

 جابر هشام /هاصهیونیست ترس و اهللاحزب موشک ◄

 نظامی قدرت اینکه بیان اب لبنان ارتش بازنشسته ژنرال

 گفت: شد صهیونیستی رژیم و لبنان جنگ از مانع اهللاحزب

. شد اسرائیل و لبنان جنگ از مانع اهللاحزب نظامی قدرت

 عجله لبنان با دریایی مرزهاي ترسیم مذاکرات در اسرائیل

  بفرستد. اروپا به را خود گاز تا داشت

 »قاسم نعیم« شیخ /گلوله یک شلیک بدون پیروزي ◄

 نخستین براي که کرد تأکید لبنان اهللاحزب دبیرکل معاون

 لبنان آمریکا، و صهیونیستی رژیم با منازعه تاریخ در بار

 گرفت.بازپس را خود حق گلوله، یک حتی شلیک بدون

 براساس اسبیسی شبکه /کنگره پیروز خواهانجمهوري ◄

 خواهانجمهوري که کرد بینیپیش گرفته صورت نظرسنجی نتایج

 در نمایندگان مجلس اکثریت ايدورهمیان انتخابات در پیروز با

 گرفت. خواهند اختیار


