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 آزادي بیان                         36/چلچراغ ▼

درباره نظام اسالمی به ، تعبیر دقیقی است که رهبر معظم انقالب »مقتدر مظلوم«تعبیر 

ین مظلومیت در عین اقتدار و صالبت، موضوع آزادي بیان و یکی از مصادیق او  کار بردند

هاي مستقل، افزایش چشمگیر آزادي بیان  هاست؛ در حالی که گسترش رسانه گسترش رسانه

آزادي را  .هاي پیش از انقالب با این روزها اصالً قابل مقایسه نیست و اظهار نظر در سال

 1357مند ملت ایران در سال شکوه توان یکی از دستاوردهاي اصلی و قطعی انقالب می

هاي فراوان و دستگاه امنیتی مخوف و  در حالی که از چند روزنامه دولتی با محدودیت دانست؛

اي و ابراز نظر بدون ترس  هاي رسانه گسترده به انتشار صدها روزنامه و مجله و پایگاه

 .گویند د و آزادانه سخن میهاي رسمی دارن هاي گوناگون، تریبون ها و گروه ایم و جریان رسیده

هاي  یکی دیگر از گرفتاري«: فرمایند رهبر معظم انقالب در توصیف این تفاوت می چنانکه

هاي  و وجود خفقان در حکومت» فقدان آزادي«ملت ایران در طول سالیان متمادي، 

صداي هر معترض و ] رژیم پهلوي[«: ویژه در رژیم پهلوي بوده است  دیکتاتوري به

کمترین انتقادي از رژیم ظالم و سفاك با برخوردهاي ... خواهی را در گلو شکسته بود يآزاد

شد و ساواك جهنمی شاه که به وسیله سیاي آمریکا و  رو می خشن و خونین روبه

ترین  ها و مخوف ترین شکنجه هاي ضد بشر سازماندهی و تجهیز شده بود سخت صهیونیست

. دادند، آماده داشت جرئت مقابله با آن رژیم را به خود می ها را براي سرکوب کسانی که زندان

گیري که بر ملت ما حاکم بود، از بین برد، آزادي به این ملت  اختناق نفس] انقالب اسالمی[«

هاي خودشان را بتوانند آزادانه ابراز کنندـ فضا، فضاي آزادي  دادـ آراي خودشان را، حرف

عنوان یکی از اهداف و شعارهاي اصلی خود  می آزادي را به مقابل، انقالب اسال  در نقطه» .شد

اما با وجود این اختالف معنادار و آشکار . برگزید و توانست فضايِ آزادي را در کشور ایجاد کند

که مرور ساده تاریخ ایران و تطبیق آن با شرایط امروز کامالً قابل لمس و درك است، نظام 

المللی به محدود  بیگانه و برخی مجامع به اصطالح بین اي هاي رسانه اسالمی از سوي بوق

  !شود کردن آزادي متهم شده و می

       

  

 !سازوکار ناسازگار         روز    حرف ▼

اند، دوباره  در حالی که مردم ایران برجام را تجربه کرده

اي درصددند امیدواري کاذب را این بار ازطریق  عده

INSTEX )در حوزه اقتصاد به ) سازوکار مالی جدید اروپا

بیانیه . وجود بیاورند؛ اما هدف این سازوکار اقتصادي نیست

یا سخنرانی پیش  INSTEXاروپایی در روز اعالم  سه کشور

دهد، این بار هدف یا امنیتی است یا  و پس از آن نشان می

 :از این رو به سه نکته اساسی باید توجه کرد. سیاسی

ـ پس از خروج آمریکا از برجام، اروپا درصدد برآمد 1

ایران را در برجام نگه دارد و از این رو وعده تأمین منافع 

طبق برجام . دي ایران را طبق مفاد برجام اعالم کرداقتصا

شد که اروپا  ها علیه کشورمان برداشته می باید همه تحریم

رفتار اتحادیه اروپا . نیز در این زمینه نقش محوري داشت

دهنده آن بود که آنها درصدد القاي مستقل بودن این  نشان

هان نگه اتحادیه از آمریکا هستند و از سوي دیگر همواره خوا

داشتن جمهوري اسالمی ایران در برجام براي دستیابی به 

اي و در نتیجه زمینگیر کردن صنعت  اطالعات هسته

  .اي بودند هسته

ـ فشار سیاسی جمهوري اسالمی ایران به سه کشور 2

هاي خروج ایران از برجام، اروپا  اروپایی و مطرح شدن زمزمه

سازوکار پشتیبانی از به را به رفتار عملی وادار کرد که اعالم 

اصطالح مبادالت تجارت در این راستا بود؛ اما بررسی دقیق 

موضوع حاکی از آن است که سه کشور اروپایی در کمال 

اعتنایی به تعهدات برجامی خود، به دنبال گرفتار کردن  بی

. اي، مانند غذا و دارو هستند کشور در موضوعات غیر هسته

قالب اسالمی در حوزه امنیت امروز کشور ما به برکت ان

آلی دارد و در حوزه صنعت دارویی  غذایی وضعیت بسیار ایده

تولید بیش از . شود نیز جزء ده کشور برتر جهان محسوب می

دهد، ایران در آینده بسیار  درصد دارو در کشور نشان می 97

. نزدیک جزء صادرکنندگان اصلی دارو در جهان خواهد بود

در حوزه غذا و دارو خودکفا باشد، بدون  بنابراین کشوري که

المللی به راحتی مقاومت  شک در برابر همه فشارهاي بین

بر  INSTEXها در  خواهد کرد؛ از این رو تمرکز اروپایی

روي غذا و دارو به معناي وابسته کردن ایران در غذا و دارو 

  .است

3- INSTEX  نشان داد، آنها در عین اینکه همچنان

ایران را در برجام نگه دارند، به دنبال تحمیل خواهند  می

سیاستی که نشان . هاي دیگر به کشورمان هستند برجام

دهد، اروپا با هماهنگی آمریکا درصدد ناکارآمدي انقالب  می

اسالمی است و از این رو تغییر نرم در اولویت این 

 .کشورهاست

  

  
  

  
  

 !ي از رأس فتنهناامیدي مرحوم عسگراوالد            ویژه اخبار ▼

حضور دشمن مسجل است، درباره   88دوست با اشاره به اینکه در فتنه سال  محسن رفیق

شان رو  من هم مانند مرحوم آقاي عسگراوالدي معتقدم که این دو نفر از اطرافیان: سران فتنه گفت

دس قبل از شروع شمارش آرا به آقاي مهن) زاده سیدمصطفی تاج(دست خوردند؛ یعنی کسی که

موسوي گفت که تو پیروز انتخابات هستی، بعد خودش اعالم کرد که من این سخن را به دروغ 

دوست با اشاره به لجاجت سران فتنه در  محسن رفیق. گفتم؛ نوار این موضوع نیز موجود است

والدي کمی قبل از رحلت، پیش آقاي مهندس آقاي عسگرا«: و پس از آن، افزود 88ماجراي سال 

و اتفاقاً شاید من یکی از اولین افرادي بودم که بعد از این مالقات با آقاي عسگراوالدي  موسوي رفت

من را ) موسوي(وگو کردم؛ من در دفتر ایشان منتظر بودم تا بیایند و وقتی آمد، گفت که او  گفت

  ».هایی را که کردم، از من نپذیرفت ناامید کرد و نصیحت

 !روند خروج آمریکا از افغانستان                                      

ها  زنی آمریکا در سخنانی، گمانه» سوارتمور«استاد علوم سیاسی در دانشگاه » دامنیک تیئرنی«

سناریوي خروج  عملی شدن: درباره خروج نظامیان آمریکایی از افغانستان را نادرست خواند و افزود

هاي خود، از جمله  و کاخ سفید بسیاري از اهرم دائمی نظامیان آمریکایی از افغانستان بعید است

را  در این کشور هاي اقتصادي و مسائل دیپلماتیک حمالت هوایی، عملیات نیروهاي ویژه، کمک

خروج : این عضو ارشد مؤسسه تحقیقات سیاست خارجی آمریکا تصریح کرد. حفظ خواهد کرد

ه ممکن است پیش از رسیدن زمان نظامیان آمریکایی از افغانستان چنان آهسته خواهد بود ک

 !خروج نیروها جنگ دیگري آغاز شود

 



  
  

 روز گزارش ▼

 تعبیر رویاي بی

اي  اي و به موازات نفوذ منطقه برنامه دفاع موشکی ایران اسالمی حاال پس از برنامه هسته

ن در شا ها انجام حداقلی تعهدات هاست و اروپایی جمهوري اسالمی ایران مورد توجه آمریکایی

کرات درباره توان موشکی ایران ابرجام و اجراي آن در یک سازوکار ناقص خود را مشروط به مذ

ها و در پی آنها کشورهاي اروپایی نسبت به برنامه موشکی ایران  اند؛ اما چرا آمریکایی کرده

کارشناس ارشد » سباستین رولین«توان در یادداشت  حساس هستند؟ پاسخ این پرسش را می

هاي ضد  اگرچه تمام ناوهاي آمریکایی به سیستم«: نویسد او می. گاه جرج تاون مشاهده کرددانش

فارس توانایی تهدید  برد سپاه در خلیج هاي کوتاه هوایی مجهز هستند؛ اما با این حال، موشک

یاي ها آن هم از زوا عالوه بر این، استفاده همزمان از تعداد باالیی از این موشک. آمریکا را دارند

توان گفت ناوهاي  با این شرایط می. تواند کار ناوهاي آمریکایی را یکسره کند مختلف می

که با تازگی رونمایی شده [ فاتح موشک هاي ایرانی هستند و آمریکایی کامالً در تیررس موشک

فارس  تواند تهدیدي جدي براي آمریکا بوده و ناوهاي این کشور را به قعر خلیج می ]است

بینند که مزیت و برتري  پیمانان اروپایی می واضح است وقتی سران کاخ سفید و هم» .بفرستد

توانند با تهدیدهاي نظامی منافع خود را تأمین کنند  اند و نمی خود را در برابر ایران از دست داده

شته دانند آنها هیچ نقشی در پیشرفت ایران ندا تر اینکه، می و مهم! و مواضع تهران را تغییر دهند

تنها راه باقی مانده ! توانند هیچ کنترلی در زمینه پیشرفت ایران داشته باشند و عمالً نمی

آنها این خیال . هاي ظالمانه علیه ایران است هاي فریبکارانه و تحریم شان مذاکره و سیاست براي

ظام اسالمی را ن! ها در داخل ن ابزارها و کمک برخیتوانند در کنار ای پرورانند که می را در سر می

 .رؤیایی که البته هرگز محقق نخواهد شد .متوقف کنند

  اخبار ▼

 !تسلیحات آمریکایی در اختیار القاعده

آمریکا با انجام تحقیقی، فاش کرد تسلیحات آمریکایی، که » ان ان سی«شبکه تلویزیونی 

ست جنگجویان گذارد، به د ـ اماراتی در یمن می واشنگتن آنها را در اختیار ائتالف سعودي

ان در عین حال ادعا کرده است، برخی  ان سی. رسد هاي تندرو می وابسته به القاعده و دیگر گروه

ـ اماراتی در یمن  تسلیحات آمریکایی نیز در دسترس انصاراهللا قرار گرفته که علیه ائتالف سعودي

براي کسب  طبق این تحقیق، عربستان سعودي و امارات از تسلیحات آمریکایی. جنگند می

این تحقیق افزود، یکی از مسئوالن در وزارت . برند نظامیان یا قبایل یمنی بهره می حمایت شبه

خواستار تحقیق در زمینه اقدام عربستان سعودي و امارات به انتقال ) پنتاگون(دفاع آمریکا 

  .تسلیحات آمریکایی در یمن شده است

  !اینستکس لطف اروپا به ترامپ

 کار و ساز این پوشش گستره اگر: درباره اثر واقعی اینستکس نوشت گزارشی در »المانیتور«

 آن ارائه در سعی مریکاآ دولت که بود خواهد روایتی به کمک صرفاً نرود، فراتر انسانی اقالم از

 ]مریکاآ جمهور رئیس[ ترامپ دولت به لطفی اروپا تجاري کانال :این رسانه آمریکایی نوشت. دارد

 پایان در پایگاه این .ایران توسط آمریکا است با انسانی غیرممکن شدن مبادالت و رفع اتهام

 را خود تجاري ابزار این خواهند می آیا که بگیرند تصمیم باید ها اروپایی اکنون«: است نوشته

 دریابد باید هم ایران مقابل، در. نه یا شوند مواجه متحده ایاالت با تقابل ریسک با و دهند توسعه

  ».هاست اروپایی وجهه حفظ براي روشی صرفاً یا است واقعی امري]سازوکار[ این آیا که

  دهیم از عراق علیه ایران استفاده کنند اجازه نمی

جمهوري آمریکا  سیدهاشم الموسوي، سخنگوي جنبش النجباء عراق درباره اظهارات رئیس

ما همچنان بر موضع : ایران گفتدر قبال باقی ماندن نظامیان آمریکایی در عراق براي نظارت بر 

دهیم عراق به سکو و مرکزي براي  رسمی و ملی و شرعی خود مبنی بر اینکه هرگز اجازه نمی

کنیم و به آن پایبند  ي میپافشار ه و جاسوسی علیه ایران تبدیل شود،تهدید کشورهاي همسای

 .یکا نیستما قبالً هم به صراحت اعالم کردیم عراق برده آمر: وي افزود. هستیم

  

  

  کوتاه اخبار ▼

معاون بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت از  ◄

هزار تن گوشت قرمز به عنوان ذخیره  25ذخیره بیش از 

احتیاطی شب عید خبر داد که به گفته او، این حجم حدود 

قبادي . هاي گذشته است هزار تن بیشتر از ذخیره سال 10

ا بر تسهیل واردات گوشت همچنین با اشاره به تصمیم اعض

اعضا تأکید کردند، وزارت جهاد کشاورزي : گرم و منجمد گفت

مدت و دام مولد براي  واردات دام زنده براي برنامه کوتاه

 .بلندمدت را در دستور کار قرار بدهد

  مازیار بیگلو، دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه ◄

 4سهیالت خودروهاي کشور ضمن بیان چگونگی پرداخت ت

دو خودروساز بزرگ : سازان گفت هزار میلیارد تومانی به قطعه

سازان  سازان فهرستی از قطعه کشور با نظارت انجمن قطعه

هاي عامل به  اند و کنسرسیومی از بانک کشور تهیه کرده

ریاست بانک ملت تشکیل شده که هر بانک عامل تعهد داده 

  . پرداخت کند سازان است بخشی از این مبلغ را به قطعه

بندي  بیژن نامدارزنگنه، وزیر نفت درباره سرنوشت سهمیه ◄

بنزین و در پاسخ به اینکه آیا دولت براي افزایش قیمت یا 

کمیسیون تلفیق : اي دارد، گفت بندي بنزین برنامه سهمیه

پیشنهاد را در این حوزه بررسی کرد که هیچ یک  10مجلس 

هایی در زمینه  بحث در دولت نیز. از آنها رأي نیاورد

بندي یا افزایش قیمت بنزین مطرح شده، اما تاکنون  سهمیه

  .تصمیمی در این حوزه اخذ نشده است

سالمی، عضو کمیسیون تلفیق الیحه  محمود نگهبان ◄

از موافقت رهبر معظم انقالب با برداشت  1398بودجه سال 

یه ونیم میلیارد دالر از صندوق توسعه ملی براي تقویت بن یک

طبق مصوبه کمیسیون تلفیق، : دفاعی کشور خبر داد و گفت

میلیارد تومان براي فرهنگیان،  3500، 1398در سال 

سازي بازنشستگان، معیشت نیروهاي مسلح و  همسان

  .یابد ها اختصاص می دانشگاه

هزار  50رئیس قوه قضائیه از شمول عفو گسترده بر حدود  ◄

رخی براي به حاشیه بردن ب: نفر از محکومان خبر داد و گفت

این اقدام بزرگ، از آزادي زندانیان سیاسی و منتقدان سخن به 

آورند، در حالی که ما اساساً محکومی تحت عنوان  میان می

 .نداریم» زندانی سیاسی«

  

  

  

  

 

  
  

  .رسان سروش دنبال کنند در پیام) basirat_fa@(و بصیرت ) ssweekly@(ها را در کانال صبح صادق توانند نشریه اخبار و تحلیل مندان می عالقه

 

  ...دانید جمهوري اسالمی ایران آیا می

  .هاي انتقال برق در جهان است ومین تولیدکننده دکلس *

  .در زمره هشت قدرت فضایی دنیا قرار دارد* 

  .نخستین کشور داراي دانش ساخت پروتز عصبی در جهان است* 

ي ساخت نیروگاه خورشیدي در جهان رسومین کشور داراي فناو* 

  .است

اي در  مرحله دهنده ناي و زیست مصنوعی تک کشور پیوند نخستین* 

  .جهان است

هاي  چهارمین کشور در دستیابی به فناوري نوین درمان بیماري* 

  .روابط زناشویی در جهان است


