
 

 

 

 فقيه در سپاهنمايندگي ولي نشريه روزانه )داخلي( معاونت سياسي
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 العالی(ای )مدظلهامام خامنه

 یکه خدا یرا آن طور ی. زندگدیرا ساده قرار ده یزندگ د،یاسراف قرار نده هیرا بر پا تانیزندگ
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 ها!ادعاها و واقعيت                    روز حرف▼

های هاوس به تشریح دیدگاه در کالب« علی مطهری»

گوناگون خودش پرداخت و مانند همیشه عقاید و نظرات 

خود را صریح بیان کرد. آنچه اما در اینجا موضوع این ستون 

ای بود که آقای مطهری در زمینه حجاب قرار گرفته، نکته

 های اجتماعی به بحث گذاشت.و آزادیاجباری 

های گذشته قرابت آقای مطهری در سال -1 نکات تحليلي:

طلب پیدا فکری فراوانی با برخی افراد و باورهای جریان اصالح

کرده است، اما در زمینه فرهنگی و خاصه حجاب، اعتقاد 

گفتگوی اخیر  دیرین خودش را حفظ کرده است و این را در

خود مجدداً مطرح کرد. موضوع این یادداشت اما بررسی این 

دیدگاه وی نیست. بحث این است که پس از این گفتگو حجم 

ها به سمت مطهری سرازیر شد که در این انبوهی از هجمه

پور تأمل بود. جالئیپور قابلمیان واکنش محمدرضا جالئی

گی که در سیاست کاش مطهری کسری از آزاد نوشت که ای

دارد را در حوزه اجتماعی و بخصوص آگاهی از مسائل جنسی 

حمالت اخیر به آقای مطهری در  -2داد! از خود نشان می

گیرد که وی در دوره اخیر درباره همه شرایطی صورت می

رخدادهای اصلی داخلی و خارجی کشور با جریان اصالحات 

کتر مطهری در ساز همراهی نواخته بود. نقدهای تند به د

حالی است که این افراد بیش از همه مدعی فضای باز سیاسی 

هایی از حاکمیت را و فرهنگی هستند و مدام افراد و بخش

دهند، حاال عقیده یک فردی در خصوص موردنقد قرار می

تابند. از منظر این افراد آزادی خوب است، حجاب را برنمی

دیگران نیز موافق با میل ها باشد و شرط اینکه فقط برای آنبه

پور با مسئله اما به مخالفت جالئی -3و نظرشان رفتار کنند. 

شود. ما با یک فکر و اندیشه در عقیده مطهری خالصه نمی

جریان اصالحات مواجه هستیم که در مقطع کنونی که مسائل 

ها برای ریزودرشت فراوانی وجود دارد، باید پاسخ دهند ایده آن

های فرهنگی، اقتصادی و سیاسی ر در حوزهحل مسائل کشو

چه بوده است؟ ناگفته پیداست که این بخش از اصالحات در 

عرصه فرهنگ به لیبرالیسم فرهنگی و در بخش اقتصادی به 

اندیشند و حل مسائل از طریق مذاکره و سیاست خارجی می

 بینیم!وضعیت فعلی است که میهایی نیز حاصل چنین ایده

های امروز در جمهوری اسالمی نه کسی با آزادی پاياني: تهنک

سیاسی و اجتماعی مخالف است و نه مذاکرات و تعامل با 

غیراز دو استثنا( از دستور کار خارج شده کشورهای مختلف )به

ها، الگوها و است. نکته راهبردی این است که بایستی ظرفیت

ردتوجه واقع شده ها موگیریامکانات بومی و هویتی در تصمیم

 و در عمل به کار بسته شود. )نویسنده: عزیز غضنفری(

 

 

 !ای از اقتدار ماستاين نشانه                               روز گزارش▼

 ۴+1نشست کمیسیون مشترک برجام با حضور هیئت دیپلماتیک جمهوری اسالمی، کشورهای 

شنبه گذشته در وین آغاز شد روپا از روز سهو معاون دبیرکل سرویس اقدامات خارجی اتحادیه ا

 و روز جمعه به پایان رسید.

های خود علیه جمهوری اسالمی ایران را در ها آیا تحریماینکه آمریکایی -1 های تحليلي:گزاره

تر این است که آمریکا پس این دور از مذاکرات بر خواهند داشت یا نه، مهم است؛ اما از آن مهم

این  -2شرط ایران کنار بیاید. ار حداکثری و ناکامی، حاضر شده با دو پیشاز یک دوره فش

تواند منافع الملل است که هر بازیگری قدرت بیشتری داشته باشد، بیشتر میواقعیت نظام بین

ای از اقتدار ایران است که غرب را وادار کرده که با واقعیت کنونی خود را استیفا کند. این نشانه

یقیناً تغییر رفتار آمریکا محصول دیپلماسی هَپروتی یا تضمین یک امضا نیست،  -3. کنار بیاید

گیران کاخ سفید این برآورد استوار شده که ادامه بلکه بر اساس این ادراک ذهنی در تصمیم

زمان دریافت های غرب و هموضع فعلی مساوی است با عبور جمهوری اسالمی از کمند تحریم

و فرابرجامی؛ به عبارتی، طرف مقابل به این درک رسیده که جمهوری  برجامیپاسخ درون

اکنون اتخاذ مقاومت  -۴عملی است.  اسالمی در مقابل فشارها ایستاده و در حال دادن پاسخ

سازی فشارها بوده و نمود آن در قانون فعال که مبتنی بر مقاومت ملی، انسجام داخلی و متوازن

ها(، اقدامات فرابرجامی و برنامه همکاری راهبردی لغو تحریم مجلس )اقدام راهبردی برای

کنندگان را پر کرده و ای دست مذاکرهالعادهبلندمدت با چین و روسیه تعیّن یافته، به شکل فوق

هرچند در این دور از مذاکرات نتیجه خاصی حاصل نشد، اما  -۵در حال نتیجه دادن است. 

در مقابل اراده جمهوری اسالمی ندارد؛ زیرا که جمهوری الجرم طرف مقابل راهی جز تسلیم 

اسالمی در این دور با دست برتر به مذاکره آمده و این در حالی است که طرف مقابل دیگر 

 چیزی برای فشار مضاعف بر ایران در چنته ندارد.

شکی نیست که مسیر پیموده شده بسیار سخت و دشوار بوده، اما به شکل  بندی:جمع

المللی ایران العاده بر اعتبار و جایگاه بینصورت فوقزمان بهبخش است و همای نتیجهقهساببی

افزوده است. اکنون جمهوری اسالمی در پرتو اتخاذ مقاومت فعال، طرف زورگو را وادار به مذاکره 

مهم،  آزمایی از ناحیه ایران نموده و اینهای خود و متعاقباً راستیبر مبنای پذیرش رفع تحریم

دهد که جمهوری اسالمی نگاه راهبردی به جز انعکاس اقتدار ایران نیست. این واقعیت نشان می

ها و موضوعاتی همچون سیاست خارجی دارد و نخواهد گذاشت منافع ملی خرج جریان

ای به نام قدرت باقی ها شود که اگر غیرازاین بود دیگر از ایران انقالبی مؤلفهزدگیسیاست

 د. )نویسنده: احمد بنافی(ماننمی

 تنها گزينه ايران در مذاکرات برجامي                    ویژه خبر ▼

هایی که باید تحریم» های برجامی گفت:کننده ایران با طرفعضو هیئت مذاکره، «آبادیغریب»

های داخل برجام که آمریکا مجدداً آن را اعمال صورت کامل برداشته شود، اوالً تمام تحریمبه

شده ای وضعهای غیرهستههایی که به بهانهتحریمهای دولت ترامپ؛ ثالثاً کرد؛ ثانیاً تحریم

آزمایی یعنی قراردادهای نفتی ایران منعقد و نفت صادر شود و درآمد از طریق راستی باشد.می

ها های بانکی به داخل منتقل شود و یا مصارف دیگری را برای آن در نظر بگیرد و تراکنشکانال

وگوها این موضوع هم در حال بررسی است ن در گفتهای مالی مختلف انجام شود. اآلاز کانال

اگر آمریکا بعد از بازگشت به برجام خلف وعده کند، چه اقداماتی در تعهدات فنی ایران »که 

گونه نباشد که فقط ایران از قبل به تعهداتش عمل کرده باشد. موضوع تا این« انجام شود

ده است؛ تنها گزینه روی میز ایران، لغو عملی وگوها مطرح هم نشوجه در گفتهیچگام بهبهگام

 «.ها و راستی آزمایی استهمه تحریم
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 اخبار ▼

 هنگامه ايفای نقش ملي، تاريخي و تمدني ايرانيان!

که آیا تأکید برخی رؤسای مبنی بر ایندر پاسخ به سؤالی طلب ندای ایرانیان دبیرکل حزب اصالح

، تأثیری در کاهش مشارکت مردم در انتخابات خواهد داشت، گفت: شاندم اختیارجمهور بر ع

انواع و اقسام شعارها را  ،آیند با قدرت و تمرکزشود در ابتدای هر انتخاباتی همه میچطور می»

شان رو به اتمام کنیم ولی وقتی دورهکنیم و آن کار را میگویند ما این کار را میدهند و میمی

خواهند مشکل را به گردن کسی دیگر بیندازند و به گویند ما اختیار نداریم... میرسد، میمی

صادق خرازی افزود: «. !هایی هستند تا بگویند او نگذاشت ما کارمان را انجام بدهیمدنبال سوژه

ل دلسرد کسانی در داخل کشور برای منافع شخصی، جناحی و باندی خود به دنبامتأسفانه »

کردن و کاهش مشارکت مردم هستند و کسانی هم در خارج کشور، دل در گروی بیگانگان نهاده 

نتیجه انتخابات برای ها خادم کشور و ملت نیستند. خوانند! اینو مردم را دوری از انتخابات فرامی

ک مسائل و حل آینده کشور اهمیت حیاتی دارد. باید کسانی وارد عرصه شوند که قدرت در

مشکالت جامعه را داشته باشند. برنامه داشته باشند، به خرد جمعی به نخبگان و به مردم نجیب 

کشور ایمان داشته باشند. باید نشان دهیم که مشارکت حداکثری مردم در انتخابات ضامن 

هرکس که دغدغه آینده این سرزمین را ، دهدامنیت، رفاه و زندگی مردم است. قهر جواب نمی

دارد، هرکس اندیشناک آینده فرزندان و مردم، خرد و بزرگ از هر قوم، منطقه و نژاد و دین و 

 «.مذهب است، اکنون هنگامه آن است که نقش ملی و تاریخی و تمدنی خود را ایفا کند

 ورای کشهای هستهجزئيات بازديد وکالی ملت از سايت

از و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی  «ابوالفضل عمویی»

ای اصفهان، نطنز، خنداب و فردو خبر داد و گفت: نماینده مجلس در چهار سایت هسته 12حضور 

نی مجلس شورای اسالمی و روند این بازدید روزهای چهارشنبه و پنجشنبه در راستای نظارت میدا»

های ها رخ داد که عمده نمایندگان حاضر از کمیسیوناجرای قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم

نمایندگان مجلس در سایت اصفهان از واحدهای ». وی ادامه داد: «امنیت ملی و انرژی بودند

روند رو به تکمیل کارخانه  های سوخت بازدید داشتند. همچنین در سایت مذکور،تولیدی و صفحه

 ۵آلومینیوم فلزی مشاهده شد. بر اساس ماده چهارم قانون اقدام راهبردی برای تکمیل این کارخانه 

. سخنگوی کمیسیون امنیت ملی درباره بازدید نمایندگان از «ماه زمان در نظر گرفته شده است

ون اقدام راهبردی، اخیراً هزار قان 3بر مبنای ماده »مجتمع شهید احمدی روشن نطنز توضیح داد: 

ماهه  3در مهلت  ۶تایی از سانتریفوژهای نسل  1۶۴و همچنین یک زنجیره  IR2mسانتریفیوژ 

کارشناسان پرتالش سازمان انرژی ». عمویی تصریح کرد: «قانونی، در این سایت نصب شده است

زنجیره از  2ردنیاز کشور، شده مواتمی کشورمان در سایت نطنز، برای افزایش ذخایر اورانیوم غنی

وی درباره بازدید از سایت «. اندبرداری کردهشده بهرهرا در تولید اورانیوم غنی IR۴سانتریفیوژهای 

زنجیره  ۶قانون در  1درصد، طبق ماده  20شده روند تولید اورانیوم غنی»فردو گفت: 

سازی مایندگان از روند بهینهن»عمومی گفت: «. با دقت جریان دارد IR1سانتریفیوژهای نسل اول 

سازی این رآکتور خواسته نمایندگان پارلمان بر راکتور خنداب اراک بازدید داشتند؛ تکمیل بهینه

 «.رودقانون اقدام راهبردی است که با سرعت خوبی پیش می ۵اساس ماده 

 جي به کشور ممنوع است؟چرا بازگشت سامسونگ و ال

جی و معاون قضایی دادستان کل کشور در پاسخ به سؤالی در خصوص برگشت شرکت ال

این دو »های اقتصاد مقاومتی گفت: خانگی ایران با اشاره به سیاستسامسونگ به بازار لوازم

دهیم این نوع سخت مردم را تنها گذاشتند و در حوزه قضایی ما اجازه نمی شرکت در شرایط

طور حتم امکان فعالیت برای این دو برند در کشور ما ها بخواهند به کشور بیایند و بهشرکت

ها اقدام خوبی بود زیرا در صورت ادامه حضور البته خروج آن»وی افزود: «. وجود نخواهد داشت

سعید «. های ایرانی نبودیمگاه شاهد پیشرفت فعلی کارخانهایران، هیچ ها درو فعالیت آن

سازی زنی، قطعهعمرانی با بیان اینکه تولیدکنندگان ایرانی با طراحی، مهندسی، ساخت، قالب

اگر برند محصوالت ایرانی را با »اند، گفت: های خوبی رسیدهخانگی به پیشرفتدر حوزه لوازم

 «.شود که این محصول خارجی استتغییر دهند، قطعاً باورمان می یک برند معروف خارجی

 اخبار کوتاه

جمعه امام کند/الهدی: امام رضا)ع( معجزه غيرمعقول نميعلم ◄

مشهد در واکنش به انتشار فیلم کوتاهی در فضای مجازی که 

کند در حرم در آن یک روحانی به زائران امام هشتم توصیه می

ها خواهد بود، تأکید المتی آنماسک نزنند و امام رضا ضامن س

امام رضا)ع( والیت مطلقه الهی دارد اما کرامت حضرت » کرد:

گیرد. کسی بگوید در حرم به یک جریان غیرمعقول تعلق نمی

میرد؛ بینم، اتفاقاً میاگر خودم را از ارتفاع بیندازم صدمه نمی

تواند شما را حفظ کند اما معجزه غیرمعقول امام رضا)ع( می

کسی که آلوده است و حرم را بوسید، آن را آلوده  کند.ینم

پرور شود. حرف افراد خرافهکرده و نفر دوم که ببوسد مبتال می

 «.گویند در حرم ماسک نزنید را باور نکنیدکه می

وزیر بهداشت  /سفرهای نوروزی و صف مرغ کار خودش را کرد! ◄

در مکاتبات گونه که همان» ای به معاونین خود گفت:طی نامه

تر و بینی از ارتفاع موج جدید، سنگینقبل یادآور شدم، پیش

تر از امواج قبلی است. آنچه همکارانم در روزهای اخیر از حجیم

های قبل از سفرها توجهیبینند ناشی از بیموارد بستری می

فشرده های طوالنی و درهمخصوص بازارهای شلوغ، صفبه

فزایش تصاعدی موارد سرپایی حاکی از مرغ و غیره است و ا

اثرات سفرهای نوروزی است. از روزهای آینده باید منتظر 

 «.افزایش موارد بستری باشیم

 های آمريکا عليه ايران بايد فوراً لغو شود/چين: تحريم ◄

سخنگوی وزارت خارجه چین گفت: دولت قبلی آمریکا از 

اعمال کرد و این  برجام خارج شد و فشار حداکثری را بر ایران

ای های پایدار کنونی پیرامون برنامه هستهسیاست ریشه تنش

آمریکا باید بدون قید و شرط به این توافق بازگردد  ایران است.

های فراسرزمینی های مربوطه ازجمله تحریمو همه تحریم

در این صورت، ایران نیز باید  های ثالث را بردارد.علیه طرف

 «.به برجام را از سرگیردمتقابالً پایبندی 

، رئیس کمیسیون «فریدون عباسی» مذاکرات غيرشعاری!/ ◄

در دوره  1+۵انرژی مجلس با اشاره به مذاکرات کشورمان با 

ریاستش بر سازمان انرژی اتمی، با اشاره به اینکه مذاکرات 

ما قبول کردیم تنها »زمان ما، مذاکرات شعاری نبود، گفت: 

درصد که به آن نیازی نداشتیم  20سازی یک زنجیره غنی

خاموش شود تا در مقابل، تحریم بانک مرکزی برداشته شود نه 

 «.درصد را تعطیل کنیم 20سازی اینکه کل غنی

روزنامه االخبار گزارش داد  آمادگي برای پذيرش شکست!/ ◄

اماراتی اواسط هفته گذشته به -که ائتالف متجاوز سعوی

قیمانده سالح سنگین موجود در عناصر خود دستور داد که با

های عملیاتی اطراف مأرب را خارج کنند که ازجمله این جبهه

« اوشکوش»توان به خودروهای زرهی آمریکایی ها میسالح

اشاره کرد. رویکرد جدید ریاض در خارج کردن خودروهای 

دهد که وجود این خودروها نتوانسته است زرهی نشان می

در میان مزدوران وابسته به ریاض و  باعث کاهش تلفات انسانی

 ابوظبی در جنگ علیه ملت یمن شود.


