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 در سراشيبي دگرديسي                 روز حرف▼

متمادی است که  هایمدت طلباصالحهای فکری جریان بنیان

 اظهارشاهد  هرروزافکن شده و بنیان هایدگردیسیدستخوش 

 تازگیبهاز منسوبین به این جریان هستیم.  عجیبی نظرات

خاتمی و عضو بنیاد باران درباره محمدعبداهلل ناصری یار غار سید

برداشت »دولت اصالحات گفته است:  رئیستغییرات فکری 

امروزم این است که او )خاتمی( هم مثل بازرگان به ناکارآمدی 

 «.حکومت بر پایه شریعت رسیده است!

های پس از جنگ طلبان در طول سالاصالحنکات تحليلي: 

از  تدریجبهتحمیلی، در فرآیند استحاله و دگردیسی قرار گرفتند و 

باب اسالم سیاسی فاصله گرفته و به سمت  خود در ینباورهای پیش

سکوالریسم حرکت کردند. این دگردیسی برآمده از دالیلی بود که 

های بنیان ضعف -0توان برشمرد: را چنین می هاآن ترینمهم

فروپاشی بلوک شرق و به  -2سیاسی؛  –فکری و مبانی اعتقادی

های بستبن -3اه جریان چپ در سطح جهانی؛ محاق رفتن اردوگ

ای زمانه در)ای مشخص برای توسعه کشور تئوریک و نداشتن برنامه

دور ماندن از  درنتیجهو  (وسعه اولویت اول کشور گردیده بودکه ت

دنیاگرایی و تغییر سبک زندگی و تمایل به  -0اقبال مردمی؛ 

انفعال و وادادگی در برابر غرب و  -5لیبرالیسم؛  هایآموزه

لیبرال و عدم مرزبندی  هایجریانمعاشرت با  -6از آن؛  تأثیرپذیری

از خط اصیل نیروهای انقالب و اسالم  جدا شدن -7با اپوزیسیون؛ 

. حاصل این دگردیسی جدایی از خط امام و تعلق یافتن به ناب

چون های مختلفی اسالم سکوالر بود که بعدها آن را با عنوان

چون اکبر گنجی السابقونی  یافرادکردند!  طرحم «انیاسالم رحم»

مانیفست »بودند که در همان دوران اصالحات مقاله 

را نوشتند و از تعارض اسالم و دموکراسی یاد  «خواهیجمهوری

ایشان به موزه تاریخ  هایاندیشهردند و از پیوستن حضرت امام و ک

سخن گفتند! و امروز عبداهلل ناصری مدعی است که خاتمی نیز در 

همان مسیر حرکت کرده و به ناکارآمدی حکومت دینی رسیده 

است! البته باید منتظر بود تا واکنش خاتمی را به این اظهارات 

را به این حقیقت توجه داد که اگر شنید! اما باید اذهان عمومی 

شورای  طلبان در دستگاه نظارتیبخشی از فعالین سیاسی اصالح

 عالی نظام اسالمی همچون مجلس هاینگهبان برای تصدی سمت

شوند، به خاطر آن است و ریاست جمهوری، احراز صالحیت نمی

از نوع  «جمهوری»که دیگر اعتقادی به  هاستمدت هاآنکه 

هایی از قانون اساسی کشور را بخش طبیعتاًآن ندارند و  «اسالمی»

صالحیت خود برای تصدی ، قبول ندارند! لذا مطابق با قانوننیز 

اند! حال انتظار آن است که آن طیف از قدرت را از دست داده

دانند، مرزهای یکه همچنان خود را خط امامی م طلباناصالح

 افکار عمومیتا  نندکاردوگاهی خود را از این جریان سکوالر جدا 

 حساب این دو را یکسان نینگارد! )نویسنده: مهدی سعیدی(

 

 

 در مذاکرات برجامي رانيدست برتر ا                          روز گزارش▼

اند که کرده تأکید یرانیمقامات ا .نداهحاضر شد نیدر وبا دو طرح متفاوت  کایو امر رانیاامروز 

مشترک برجام و  ونیسیدر کم رانیطرح ا نیبنابرا؛ ستندین ییکایحاضر به گفتگو با مقامات آمر

 .مطرح خواهد شددیگر اعضای برجام با  ایحاشیه در نشست کایطرح آمر

در  کشنبهیامور خارجه روز  ریوز یاسیمعاون س یعباس عراقچ -0 :یخبر هایگزاره

 چیه نیما در و»اظهار داشت:  نیمشترک برجام در و ونیسیدرباره نشست امروز کم ییوگوگفت

داشت. ما با  مینخواه میرمستقیصورت غو چه به میمستق صورتبهچه  هاییکایبا آمر یمذاکرات

بازگشت  یو خواسته و شرط خودمان را برا میکنیمذاکره م 0+0 یامشترک و کشوره ونیسیکم

 یاول همه تعهدات برجام کایاست که آمر نیکرد. خواسته و شرط ما ا میبه برجام اعالم خواه

و  میکنیم آزماییراستیما  بعدازآنکه گذاشته را بردارد و  ییهامیخود را انجام دهد و همه تحر

 «یستیونیصه میخارجه رژ ریوز» یاشکناز یگاب وز،ینیشبکه اسکا شبه گزار -2. «میگردیبرم

تحوالت درباره  نیآخر انیرا در جر ویآوتل کایامور خارجه آمر ریوز، نکنیبل»نوشت:  یتیدر توئ

 هاستیونیصه .«قرار داده است نیدر و یآت یهاروز یهاگفتگو ویژهبه رانیا یاهسته یهاگفتگو

 یفشار حداکثر استیس دیقرار دارد و با یاساخت بمب هسته ریدر مس رانیهستند که ا یمدع

منافع  رانیگفتگو با ا هرگونههمواره در  کایکند. آمر دایادامه پ رانیا یامقابله با برنامه هسته یبرا

 یهابرنامه زیبار ن نیکند و ا نیرا تضم میرژ نیا تیرا مدنظر قرار داده تا امن یستیونیصه میرژ

برخالف  یخاطر بدهد که توافق نانیاطم هاستیونیهماهنگ کرده تا به صه ویآوخود را با تل

 انجام نخواهد شد. هاآنمنافع 

پرونده  رازیغبه یگرید هایدرخواستکه  اندکردهبارها اعالم  هاآمریکایی -0 :يليتحل هایگزاره

است ایران  یبرنامه موشکو  ایمنطقهازجمله آن اصالح برجام، نقش  ،دارند رانیاز ملت اای هسته

 یبرخ ریاخ یدر روزها -2 د داد.نمذاکره قرار خواه زیم یرا رو هاآن ،و در صورت شروع مذاکرات

، «برجام در فاز دوم یایاح»، «برجام یایآغاز اح» همچون ییترهایتبا  یداخل هایروزنامهاز 

در حال شکسته بست برجام بن» ،«یبرجام یوگوهاشتاب گفت» ،«میرمستقیاما غ حیمذاکره صر»

و  کایآمر کهدرحالی ،و اروپا استقبال کردند کایآمر دیاز طرح جد یزدگو... با ذوق« شدن است

بدون لغو  کایآمر یعنی؛ بزنند دیرا کل هامیبرجام بدون لغو تحر یایآن هستند تا اح یاروپا در پ

در  موضوع نیا .ردیگشکل ب رانیحول تعهدات ا دیجد یوگوهابه برجام بازگشته و گفت هامیتحر

 .آسیب جدی به منافع ملت ایران وارد کند تواندمی صورت تحقق

مطالبات  رییغت یموضوع را به معنا نیا دینبا لیکنکرده  رییتغ هاییکایلحن آمر :يانينکته پا

 یدیموجود و ناام بستبنشکستن  یبرا کایبا توجه به عطش آمر دیبا رانیکرد. ا ریتعب هاآن

کالن  یهااستیسدر چارچوب عزتمندانه و  ،هدفمند یباز، هاشرطپیش لیطرف مقابل از تحم

 )نویسنده: فرهاد کوچک زاده( .پیش ببرددر مذاکرات برجامی را  کشور

 گذاريمبه تصميم ايران احترام ميروسيه:                    ویژه خبر ▼

برگزاری تماس  مسکو از ایده سیاست خارجی اروپا برای »معاون وزیر امور خارجه روسیه گفت: 

غیررسمی میان اعضای برجام و همچنین آمریکا حمایت کرده بود، اما ایران تصمیم دیگری 

واشنگتن احترام  اتخاذ کرد؛ روسیه به تصمیم تهران بر امتناع از مذاکرات مستقیم با  بارهنیدرا

یدیویی سه روز پیش که به نمایندگی از مسکو در کنفرانس و« سرگئی ریابکوف«. »گذاردیم

بر غیرقابل جایگزین بودن برجام  تأکیدایران شرکت داشت، با  ایهستهکمیسیون مشترک توافق 

شد و  المللیبینخواستار تالش هرچه بیشتر همه اعضا برای بازگشت به چارچوب اولیه این توافق 

 خواند.« غیرسازنده»جل برای احیای برجام را األبتعیین هرگونه ضر
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 اخبار ▼

 تعهدی که منفعتش معلوم نيست، اما ضررش واضح است!

کارشناس برجسته مسائل اقتصادی با اعالم احمد توکلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و 

در جلسه چهارشنبه پیش روی مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی   FATFاین خبر که

را به  یرأ دوسوماین موضوع در صحن مجمع بتواند  کنمینمخواهد شد، اظهار کرد: من فکر 

اری که تحت جدی مطرح است که آیا فش سؤالدست آورد و تصویب شود. وی ادامه داد: این 

خیلی  رسدمییا خیر؟ به نظر  شودمی برطرفبر اقتصاد کشور تحمیل شده است   FATFعنوان

. این دهدمیرخ  ایمعجزه  FATFندارد. اشتباه است که اگر بپذیریم که با تصویب تأثیری

موضوع هم مثل برجام است. این فعال سیاسی گفت: باید دید درست و غلط کدام است. 

؛ مگر کاری مانده شودمی، نگوییم. وضع از این بدتر نآیدنمیز فوایدی که به دست ا یخودبی

 FATF کهدرحالیبکنند که نکردند؟ وی افزود:  خواستندمی کارچهکه علیه ما نکرده باشند؟ 

بر  تربیشتصویب نشود. منفعتش معلوم نیست؛ ضررش خیلی  کنیممینیست؛ توصیه  آورالزام 

در راستای استقالل ملی ما و بهبود وضعیت مردم  یهیتوجباید  FATF تصویبما واضح است. 

 کار است. نیتردرستداشته باشد. من هنوز قانع نیستم که این 

 در برجام هاطرفمتناقض  یهایريگموضعاز  هاپژوهشگزارش مرکز 

غیرمستقیم  دام مذاکرات»های مجلس در گزارشی با عنوان دفتر مطالعات سیاسی مرکز پژوهش

نشست مجازی کمیسیون مشترک برجام که در »آورده است؛ « ایران و آمریکا در چارچوب برجام

 0011ماه فروردین 03سطح معاونین و مدیران وزرای امور خارجه کشورهای عضو برجام در 

ی اندازی مثبت بازنمایی شد، ولی بررسی دقیق بیانیه پایانبرگزار شد، اگرچه این نشست با چشم

این نشست و انطباق آن با مواضع ایران و آمریکا نشان از ابهام جدی درباره پروسه آغاز شده 

مفاد بیانیه پایانی نشست کمیسیون برجام و  بر اساسهای مجلس گزارش مرکز پژوهش«. دارد

گیری مقامات دو طرف، این موارد را برخالف سیاست قطعی جمهوری اسالمی ایران و موضع

این گزارش اگرچه دو طرف  بر اساسراهبردی مجلس شورای اسالمی دانسته است.  قانون اقدام

نظر دارند، ولی در ظاهر درباره شکست سیاست فشار حداکثری و بازگشت دوجانبه به برجام اتفاق

دهد تفاهم و تلقی تناقض در بیانیه کشورهای اروپایی و مواضع مقامات آمریکا و ایران نشان می

 جزئیات این دو موضوع نزد طرفین وجود ندارد.مشترکی درباره 

 اعتماد کرد شودميشبکه آمريکايي: به آمريکا ن

باید به اصالح « جو بایدن»سی آمریکا در تحلیلی نوشت، دیپلماسی بیاناسپایگاه خبری ام

تنها به استناد »جمهور پیشین این کشور بپردازد. در این تحلیل آمده است: اشتباهات رئیس

توان گفت که سیاست می ترکوچکشده یا  تربزرگای ایران اکنون همین اصل که برنامه هسته

این پایگاه تصریح کرده که برجام بعد از آنکه آمریکا دنیا «. کثری شکست خورده استفشار حدا

ساز است شکل گرفته، اما این توافق که تدوین آن ای ایران مشکلرا مجاب کرده برنامه هسته

با تصمیم ترامپ متالشی شده است. این پایگاه  210۲نزدیک به یک دهه شکل گرفته در سال 

توانند این را انکار کنند که وضعیت فعلی های آمریکایی نمیدیپلمات» خبری نوشته است:

مکرراً تأیید کرده بود که ایران  210۲المللی انرژی اتمی تا سال تقصیر آمریکا است. آژانس بین

ما » نکهیرازایغای پایبند بوده است. برای خروج از این توافق، هیچ توجیهی به مفاد توافق هسته

 «.مذاکرات مبتنی بر حسن نیت است برخالفوجود نداشت و این  «خواهیمبیشتر می

 ها از ستاد کروناهيئتي مندیگله

مردم از »رئیس کانون مداحان کشور با گالیه از تصمیمات دوگانه ستاد کرونا، نوشت: « واعظی»

بی در ماه مبارک مواجهه غیرکارشناسی دولت در خصوص برگزاری مجالس دینی و مراسم مذه

ها بودند از ها در رعایت پروتکلهای دینی که جزو بهترین گروهمندند. مجموعهرمضان گله

ها را رعایت پروتکل باوجوداینکهشوند اما مراکز گردشگری و تفریحی برگزاری مراسم منع می

های با بلیط نکردند. سفر به ترکیه و آنتالیا باوجود وضعیت قرمز منعی ندارد و حتی مسافرت

ارزان مهیاست اما سفر به کربال که وضعیت آن زرد هم نیست، ممنوع شده است. این 

 «.اعتمادی بیشتر به ستاد کرونا و دولت خواهد شدهای دوگانه باعث بیگیریتصمیم

 اخبار کوتاه

 سیرئ توانيم بايد کار را در دست بگيرند/: اصحاب ما مييسيرئ ◄

که برخی آقایان جلسه  یقدرآناگر »قوه قضائیه گفت: 

ها امتیاز بگیرند، اگر برای رفع موانع تولید گذاشتند که از غربی

گذاشتند خیلی از مشکالت حل شده بود و بسیاری از وقت می

« توانیمما می»صحاب کارخانجات تعطیل فعال شده بود. ما ا

فائق « توانیمما نمی»دانیم این فرهنگ بر فرهنگ هستیم و می

باید بر بستر گام دوم « توانیمما می» اصحاب خواهد آمد.

 «.انقالب کار را در دست بگیرند

روزنامه  زديد، نه مردم!/پيامک هشدار کرونايي را به روحاني مي ◄

وزارت بهداشت برای هشدار درباره کرونا و »کیهان نوشت: 

زد و نه به جلوگیری از شیوع آن، باید به آقای روحانی پیامک می

به نظر من پیک » گفت: 1100فروردین  7روحانی در  !مردم

 اآلنماه تا  00کرونا پایان یافته است. مقابله با این بیماری از 

جمهور تأثیر این نوع سخنان رئیس« تر شده است.تر و آسانسهل

 سازی شرایط کرونایی در میان مردم داشت.زیادی در عادی

وزیر  يک ريال هم استقراض نکرديم/ 44دژپسند: برای بودجه  ◄

از  ۹۹ودجه سال دولت یک ریال برای اجرای ب»اقتصاد گفت: 

بانک مرکزی استقراض نکرده است و بانک مرکزی تنها برای 

ایفای تعهدات برخی از اجزای بودجه، ارز را خریداری کرده و 

رئیس  ازاینپیشدر مقابل پول تزریق کرده است. گفتنی است 

بانک مرکزی در برنامه تلویزیونی اذعان به تأمین بخشی از 

ول کرده و اذعان کرده بود که بودجه سال گذشته با چاپ پ

 این امر بر تورم کشور تأثیرگذار بوده است.

کننده ، تهیه«مهدی فرجی» /3در نون خ  مؤدبانه هایشوخي ◄

گفت: سریال نوروزی امسال  ترینپرمخاطب، «3نون خ »

این بود که « غیررسمی»توصیه مقام معظم رهبری در مستند 

سعی کرده است از « خ نون»شوخی بشود اما مؤدب باشد و 

هایش هم مؤدبانه ظرفیت کمدی استفاده کند و شوخیهمین 

 است.

وزیر بهداشت گفت:  زنند/رهبر معظم انقالب واکسن ايراني مي ◄

ون واکسن نزده حتی یک نفر از مسئوالن جمهوری اسالمی تاکن»

 «.زنندکردند که واکسن ایرانی می تأکیدو رهبر معظم انقالب هم 

جیمز جفری، فرستاده  دارايي استراتژيک آمريکا در سوريه!/ ◄

 هیئت نظامیشبهویژه سابق آمریکا برای سوریه گروه 

النصره شناخته ههجب عنوانبه سابقاًالشام سوریه را که تحریر

ای بر «یک دارایی»و وابسته به القاعده است،  شدمی

 استراتژی فعلی آمریکا در سوریه خواند.

معاون استاندار کردستان در واکنش ريم!/ بر ندازن کوله ◄

بر در مناطق مرزی استان زن کوله 051به انعکاس خبر وجود 

 هایگزارشبنا به »کرد:  خاطرنشانو شهرستان مریوان، 

فرماندار شهرستان مریوان، وجود چنین امری  تأکیدموجود و 

 «.های بیگانه استرسانه وپرداختهساختهصحت ندارد و تنها 


