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 يادآوری يک دانش و صنعت مهم           روز حرف▼

که گذشت، فرصتی  ایهفتهو چهارشنبه  شنبهسهروزهای 

ای کشور صنعت هسته هایتوانمندیبرای آشنایی بیشتر با 

 قابلکه در این زمینه به طور خالصه  آنچهآمد.  به دست

توجه به این نکته است که به برکت خودباوری و  ،است بیان

انقالب اسالمی که در دانشمندان و برآمده از  نفساعتمادبه

های ویژه و تاریخی متخصصین ایرانی پدید آمده و حمایت

ای در هسته فنّاوریو  دانش رهبر فرزانه انقالب اسالمی،

بومی شده و کشورمان در تراز چند کشور برتر  کامالًکشور 

 در حال پیشرفت است. ایهستهجهانی در زمینه 

 از مسائل سیاسی در طی متأثرامروز  -1 نکات تحليلي:

عملیات روانی  درنهایتها و های گذشته و وضع تحریمسال

گونه که دشمنان، اهمیت و راهبردی بودن انرژی اتمی، آن

رود برای عموم جامعه چندان روشن و دقیق بیان انتظار می

ای دشمنان القائات رسانه تأثیرتحت  األسفمعنشده است. 

ین صنعت را مانع پیشرفت اقتصادی ملت ایران، حتی برخی ا

 ادن نظام سیاسی و مردم درقرار د-9! دانندمیکشور 

به یک تاکتیک سیاسی  مدتی استها ها و دوگانهدوراهی

کشور و  ایهستهتبدیل شده که بر اساس آن صنعت و دانش 

دوگانه  مثالً در حقیقت منافع ملی دچار مخاطره شده است.

هم چرخ سانتریفیوژ »رت ای و اقتصاد که تحت عباهسته

آمیز شد فاجعه شدتبهدر مقطعی « بچرخد و هم اقتصاد

ای هسته که آثار منفی آن تاکنون نیز ادامه دارد. ایگونهبه

اقتصادی و برای تسهیل در  ،شدن یک کشور در درجه نخست

به  ،بود مدنظراما چون اهداف سیاسی ؛ حیات بشر امروز است

فرانسه بیشتر  نکهیا نمونه، عنوانبه. ناروا این دوگانه ساخته شد

کند و یا می تأمیناز تولید برق خود را از بخش اتمی  %57از 

از این دانش برای مصارف پزشکی،  دیگر استفاده کشورهای

اقدامی اقتصادی و برای زندگی  یقیناًصنعتی، کشاورزی و... 

بازگشت آمریکا برجام و این روزها که  -9 تر مردم است.آسان

 ،برجستگی پیدا کرده است هارسانه، برای افکار عمومی و آنبه 

به نحوی رفتار متولیان امر و مسئوالن کشور ضرورت دارد که 

 ای کشور دچار لطمه نشود.کنند که صنعت هسته

ت اکنون و آینده بیشتر از حاال، دنیا و بشریهم :نکته پاياني

. رفتن به واهد شدخای نیازمند به صنعت هسته ازپیشبیش

ای یک انتخاب نیست، بلکه یک هسته فنّاوریسمت دانش و 

توان جایگاه رسد نمیاست. به نظر می ناپذیراجتنابضرورت 

بدون در نظر  المللبینو آینده درستی از کشورها در نظام 

انرژی اتمی  گرفتن میزان دسترسی و استفاده آن کشورها از

 نویسنده: عزیز غضنفری() به تصویر کشید.

 

 

 !نهيبازگشت بدون هز یويسنار                         روز گزارش▼

 17خطاب به  یاپنجشنبه گذشته در نامه در سازمان ملل کایموقت آمر ندهینما «لزیم چاردیر»

تمام  یایبر اح یکشور مبن نیا نیشیدرخواست دولت پ کایگفت که آمر تیامن یعضو شورا

 .ردیگیسازمان ملل در ماه سپتامبر را پس م تیامن یشورا یهامیتحر

تمام تالش خود را به کار برد تا در چند مرحله با فشار  یترامپ با قلدر -1 :يليتحل هایگزاره

 یهامیتحر ،آن یادوره استیسازمان ملل و ر تیامن یشورا رخانهیحکام آژانس و دب یبر شورا

بازگرداندن  یماشه( را برا زمیمکانخته و سازوکار حل اختالف برجام )سا یرا ابد رانیا یحاتیتسل

که البته با  دیشده بود را فعال نما عیتجم 9991گذشته که در قطعنامه  یهامیتحر تمامی

 یدر جهت اعتمادساز یگام تواندینم عنوانچیهبه سطحی اقدام نوع نیا -9 شکست مواجه شد.

 نیا یبه عبارت ؛گردد یتلق کایآمر یهدات درون برجامبه تع یبخشمحسوب شده و دال بر تحقق

ند »اظهارات  -9 است. یاز مواضع قبل ینینشو عقب یحیشکست تلو هاعتراف ب صرفاًاقدام 

 یخارج استیدعوت مسئول س متحدهاالتیاکه گفته  کایوزارت خارجه آمر یسخنگو «سیپرا

 ریاخ هیانیب نیو همچن رفتیرا خواهد پذ رانیو ا 1+7جلسه گروه  شرکت در یاروپا را برا هیاتحاد

به برجام قبل از انجام  کایخواسته شده از بازگشت آمر رانیکه در آن از ا ییاروپا یکایتروئ

 کیدر چارچوب  صرفاً د،یاجتناب نما یاتعهداتش استقبال کند و از کاهش تعهدات هسته

 .ابدییمعنا م رانیا هیعل ییکایرو آم ییطرف اروپا انیمشترک م یطراح

به برجام و آغاز  کایآمر نهیبازگشت بدون هز یتالش برا صرفاًمشترک  یطراح نیا :سخن پاياني

 یجبران یگام عنوانچیهبه کایآمر یمنظور اقدام کنون نیاست. به هم رانیکردن ا زهیپروژه نرمال

 اماتبه اقد یبا وانمودساز خواهندیم یبه عبارت ؛شودینم یتلق رانیا یهامیبر لغو تحر یمبن

 طیبر مح یرگذاریتأثبا ، کایآمر دیدولت جد تیمتفاوت همراه با حسن ن یریتصو ،اعتمادساز

 ناًیقیفشار آورند.  در تغییر راهبرد خویش یاسالم یبه جمهور، للالمنیب طیو مح رانیا یداخل

ندارد،  یاسالم یجمهور یبرا یاآورده چیبوده و ه عملی تین سنفاقد ح نکهیا رغمیاقدام عل نیا

 یزمان کایآمر ی. اقدامات جبراناستتله بزرگ  کی یسوبه رانیا تیهدا یبرا یامقدمه صرفاً

و  دیبدون ق هامیلغو تحر یخود برا یبه تعهدات درون برجام ردیکه بپذ شودیمحسوب م یواقع

 (ی: احمد بنافسندهی)نو شرط عمل کند.

 به قدرت ايرانرژيم صهيونيستي  اعتراف                      ویژه راخبا ▼

 :گفت ،یاهسته توافق بهبا اعالم نگرانی از بازگشت بایدن  کایآمر در یستیونیصه میرژ سابق ریسف

 ویآوتل سابق ریسف «دانون یدن» .است شده قدرتمندتر اریبس شیپ سال پنج به نسبت اکنون رانیا»

 درباره «کیوزوین» وبگاه با مصاحبه در کود،یل حزب المللنیب بخش یکنون سیرئ و واشنگتن در

 مسائل نیا از( کایآمر) هاآن»: شد یمدع رانیا یاهسته توافق درباره یستیونیصه میرژ یهاینگران

 عنوان به را هاآن ای گردندیبازم توافق هب و گذارندیم کنار را هاآن که نجاستیا سؤال. هستند آگاه

 هاآن امروز متأسفانه. ستین 9۲1۲ سال رانیا همان ،9۲91 سال رانِیا. دهندیم قرار شرطشیپ

 میرژ وزیرینخست دفتر حالدرعین«. هستند یترشرفتهیپ اریبس اریبس طیشرا در( رانیا)

 به را رانیا ریمس یمیقد توافق نیا به بازگشت است معتقد لیاسرائ»: کرد ادعا زین یستیونیصه

 «.دارد کینزد تماس متحدهایاالت با مورد نیا در لیاسرائ. کندمی هموار یاهسته زرادخانه سمت

 زبان به یتیتوئ در کشورمان خارجه امور وزارت یسخنگو ،«زادهبیخط»!/ ندارد وجود 9+9 ◄

 است؛ ۴+1 و رانیا تنها اکنون .ندارد وجود 7+1 برجام، از کایآمر خروج لیدل به» :نوشت یسیانگل

 خوب نینماد حرکات .کند منفجر را آن کرد تالش و ترک را[ برجام] اتاق ترامپ د،یاوریب ادی به

 نیا داد، میخواه پاسخ زین ما .بردارد را هامیتحر: کند عمل دیبا کایآمر ،7+1 یایاح یبرا اما است

 «جلسه–  اقدام - تعهد: است یدیکل بیترت
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 اخبار ▼

 !را درک کنيد رانيا يتيامن هاینگراني :ييکاياستاد آمر

 با یآ ستیا دلیم هینشر در ایمقاله در ،واشنگتن یمل دفاع دانشگاهاستاد  «بغات جودت»

 اصرار به اشاره با «دهد؟ گسترش را خود یموشک برنامه است مصمم رانیا چرا» عنوان

 برجام به مربوط مذاکرات در رانیا یموشک هایبرنامه گنجاندن یبرا ییکایآمر مقامات

 کردن متوقف هرگونه تهران اما است، واشنگتن یاصل هاینگرانی از یموشک مسئله» :نوشت

 و ترینبزرگ تهران، یموشک زرادخانه ر،یاخ هایسال در. است دانسته یمنتف را برنامه نیا

 هایقدرت. است نبوده هاآن نیمرگبارتر و نیدوربردتر اما ،بوده انهیخاورم در آن ترینمتنوع

 دیتول بر عالوه آویوتل. اندکرده کسب یقو یموشک هایتوانایی هم لیاسرائ رینظ منطقه گرید

 و بوده کایآمر هایکمک کننده افتیدر ترینبزرگ تاکنون گذشته دهه نیچند از موشک،

 ،یفناور و ینظام عرصه در کایآمر یرهبر به یغرب یکشورها تمام دریغبی هایحمایت تقریباً

 در یموشک هایزرادخانه ترینپیشرفته از یکی لیاسرائ شودمی تصورت. اس شده آن شامل

 گسترده التیتشک کایآمر یهمکار با آویوتل حال، نیهم در. دارد اریاخت در را انهیخاورم

 یبرا زین متحده یعرب امارات و یسعود عربستان. است داده رشگست را خود یموشک دفاع

 هایقدرت کا،یآمر .اندکرده معامله کایآمر با شرفته،یپ یموشک دفاع توان از یبرخوردار

 در دیبا. کنند درک را رانیا یتیامن هاینگرانی دیبا هاآن ایمنطقه متحدان و ییاروپا

 حاتیتسل ترینپیشرفته رانیا ایمنطقه یرقبا. کرد مذاکره ایمنطقه ینظام توازن خصوص

 .«دارند اریاخت در را ییاروپا و ییکایآمر

 صادرات گاز و برقترانزيت، در حوزه  رانيا یاقتصاد هایمزيت

 یشرق بنادر اتصال پروژه یطراح»اظهار داشت:  یمقاومت قتصادا شیهما در «یلیجل دیسع»

 یجنوب -یشمال دوریکر جادیا ران،یا ریمس موازات به اهیس یایدر بنادر سمت به خزر یایدر

 الجورد ریمس یطراح ران،یا ینوبج -یشمال دوریکر با موازات در انهیم یایآس یکشورها انیم

 تیظرف با کاال ونقلحمل یمواز یرهایمس ازجمله رانیا یغرب-یشرق دوریکر موازات در

 که میدار اریاخت در را جهان یگاز ریذخا %15 ما .است ریاخ یهاسال یط در رانیا یتیترانز

 نشان گاز صادرکنندگان انیم در رانیا هجدهم رتبه اما ،شودمی محسوب یجهان دوم رتبه

 منظور به خزر ترانس گاز لهلو خط پروژه. میانکرده استفاده یخوببه فرصت نیا از که دهدیم

 لوله خط جادیا جهت در که یتاپ به موسوم پروژه نیهمچن و اروپا به ترکمنستان گاز انتقال

 هزار 9۲ حدود کشور برق مازاد تیظرف .است یمواز ریمس از هند به ترکمنستان گاز انتقال

 فراوان اشتراکات وجود لیدل هب افغانستان و عراق یعنی خود هیهمسا دو با رانیا. است مگاوات

 مانع که است آن کایآمر تالش اما ،است کرده برقرار یخوب یاقتصاد روابط یمذهب ،یاسیس

 معطوف هارسانه و هادستگاه یبرخ توان سال چند .شود رانیا قیطر از کشور دو نیا برق نیتأم

 نیا از یدرصد اگر ه؟شد چه ونیکنوانس فالن به وستنیپ سرنوشت که شودیم موضوع نیا به

 .میبده شکل را صادرات جهش و دیتول جهش میتوانیم بشود، یاصل مسائل به توجه

 !جديد يعنوان با عراق در بقا یبرا تالش

 مانیپ سازمان میتصم به یاهیانیب در( جمعه) امروز عراق، یالید استان یعلما هیاتحاد

 هیاتحاد نیا د.کر اعتراض عراق در شیروهاین تعداد شیافزا یبرا( ناتو) یشمال کیآتالنت

 کایآمر یسو از یالمللنیب سازمان کی نام تحت عراق اشغال یبرا ناتو میتصم نیا ،کرد دیتأک

 به اشاره با هیانیب نیا در .دهندیم لیتشک هاییکایآمر را ناتو یروهاین عمده که چرا است،

 مصوبه نیا که گفت یارجخ یروهاین خروج خصوص در عراق پارلمان گذشته سال مصوبه

 یمل تیحاکم نقض یخارج یروهاین شیافزا یبرا یمیتصم هرگونه و بود مردم کل میتصم

 گفته یتازگبه( ناتو) یشمال کیآتالنت مانیپ سازمان رکلیدب «استولتنبرگ نس. »است عراق

 نفر رهزا چهار به نفر 7۲۲ از عراق در خود یروهاین شیافزا دنبال به سازمان نیا که است

 ناتو، یروهاین که است گفته زین عراق یاسیس مسائل لگریتحل «یالعرداو عباس» .است

 تحت ناتو یروهاین .کاستیآمر دیجد یباز ن،یا و هستند ییکایآمر یروهاین همان»

 «.دارند قرار کایآمر یفرمانده
 

 اخبار کوتاه

 یپ در /يبرجام یهاطرف یبدعهد به هيروس و نيچ اذعان ◄

 وزارت ران،یا با یبرجام مذاکرات در حضور یبرا کایآمر اعالم

 در و شرط و دیق بدون کایآمر است الزم»: کرد اعالم نیچ خارجه

 هیعل هامیتحر یتمام و برگردد برجام به ممکن زمان نیترعیسر

 در را خود کامل تعهدات رانیا است الزم آن از پس. بردارد را رانیا

 در زین هیروس ندهینما ،«انوفیاول لیخائیم». «ردیبگ سر از برجام

 به یبرجام یهاطرف یبندیپا عدم یضمن دییتأ با بهمشا یامیپ

: گفت تعهدات، کاهش در رانیا حق و شیخو تعهدات

 یبرا لزوماً هایبازرس خصوص در رانیا دیجد یهاتیمحدود»

 یاسیس یهاتالش به زیچهمه. داشت نخواهد دوام یطوالن مدت

 «.داشت خواهد یبستگ یاهسته توافق کامل یاجرا جهت در

دیروز  «یگروس» /تهران به آژانس رکليمدهدف از سفر  ◄

 تریتوئ در خود یرسم یکاربر حساب ( دراسفندماه 1جمعه )

 به یابیدست منظوربه تا کنمیم سفر تهران به فردا من»: نوشت

 یدراهبر مصوبه] رانیا نیقوان با که ن،یطرف توافق مورد یراهکارها

 تا کنم دارید یرانیا ارشد مقامات با باشد، داشته یهمخوان [ مجلس

 ییآزمایراست یهاتیفعال بتواند یاتم یانرژ یالمللنیب آژانس

 در] تیموفق منتظر مشتاقانه .دهد ادامه را رانیا در خود یضرور

 نظر به «.است همه نفع به نیا. هستم[ یرانیا مقامات با مذاکرات

مصوبه  از یگرید بند یاجرا موعد به شدن کینزد با رسدیم

 نیا ،«یاهسته تعهدات کاهش یراهبرد قانون» مجلس با عنوان

 دیوع و وعده با تا است آن بر آژانس و یغرب یکشورها یسع زین بار

 .شوند رانیا یبرجام تعهدات کاهش از مانع ،یواه یدسازیام و

، «محسن هاشمی رفسنجانی» !/راشو سيرئ يناکاف حقوق ◄

 مترو در ۹2 سال»: اذعان داشت تهران شهر یشورا سیرئ

 دالر با که گرفتمیم حقوق تومان ونیلیم ۲ یماه و بودم رعاملیمد

 یشورا سیرئ که اآلن. شدیم دالر 5۲۲۲ موقع آن تومان 2۲۲

 دالر با رمیگیم حقوق تومان ونیلیم 9۲ به کینزد و هستم شهر

 کشور وقتچیه. ودشیم دالر ۹۲۲-5۲۲ از کمتر تومان هزار 9۲

 .«میکن عبور بحران نیا از ذکاوت با دیبا. نداشته یطیشرا نیچن

 کار محل امکانات از استفاده حکم(: 969 سؤال) ياسيس احکام ◄

 از کارمندان استفاده: پاسخ ست؟یچ یخصش استفاده جهت

 مورد که متعارفى مقدار به کار رسمى ساعات در المالبیت امکانات

 این در کارمندان به اذن بیانگر کارى شرایط و است نیاز و ضرورت

 امکانات از استفاده همچنین و ندارد اشکال است، استفاده از مقدار

 دارد، اذن حق قانونى و شرعى نظر از که کسى اذن با المالبیت

 در یفرد شخصى تصرّفات اگر جهیدرنت. است اشکال بدون

 به رابطه این در چیزى باشد، مذکور صورت دو از یکى به المالبیت

 رمتعارفیغ استفاده المالبیت اموال از اگر ولى نیست، یو عهده

 از بیشتر دارد، اذن حق که کسى اذن بدون یا و باشد کرده

 اجوبه. )بود خواهد ضمان موجب نماید، استفاده فمتعار مقدار

 (127۲ شماره سؤال االستفتائات،


