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 صالياز سر است یتوسل به خرابکار         روز حرف▼

 یبا مذاکرات برجام زمانهمو  نیفرورد ۰۰که  یاهسته سمیترور

را از مدار  رانیا یوژهایفیاز سانتر یدر نطنز اتفاق افتاد و تعداد

مانع در  جادیا یبرا ینشان داد که دشمن از هر ابزار ،خارج کرد

 نیدر چن .کندیخود استفاده م یاز حق قانون رانیاستفاده ا

مرجع  چیاست و هشده  رفتهیپذ کامالًحق دفاع مشروع  یطیشرا

 یاهسته ساتیتأس تیبخواهد که امن رانیاز ا تواندنمی یحقوق

نطنز  تیدر سا یحادثه و چند حادثه قبل نیخود را ارتقاء ندهد. ا

 ازپیشبیشرا  رانیا یاهسته ساتیتأس تیضرورت ارتقاء امن

زمان مطرح  نیکه در ا ییهاشنهادیپاز  یکی .کندیآشکار م

اقدام  نیفردو است. ا تینطنز به سا تیسا یجیانتقال تدر ست،ا

 یکشورها ینگران ،یاهسته یاتیح ساتیتأس تیامن ضمن ارتقاء

 .دهدمی شیفردو را افزا ساتیدر گسترش تأس ییاروپا

متوجه نقاط ضعف  داتیکه تهد یزمان ،یمل تیامن اتیادب در

 نی. اشودمیآن کشور  پذیریآسیببه  لیکشور باشد، تبد کی

در درجه  دیبا هاپذیریآسیبرفع  یاز آن است که برا یکنگاه حا

عمده  ازآنجاکه م؛یاول نقاط ضعف خود را برطرف کن

ق نفوذ عناصر ینطنز از طر تیصورت گرفته در سا یهایخرابکار

راه تکرار  دیمربوطه با یتیامن یهادشمن صورت گرفته، دستگاه

 یاستاکس نت، خرابکار روسی. وندیخسارت را مسدود نما نیا

 نیا در ریاخ روریستیت قدامانطنز و  تیسادر سال گذشته 

است!  ثحواد نیدر وقوع ا ینقش عامل نفوذ دیمؤ ی، همگتیسا

 یامراکز هسته تیامن نیتأم یمتول عنوانبهلذا وزارت اطالعات 

تالش  ازپیشبیشمسدود کردن راه نفوذ دشمن،  یبرا دیبا

که مذاکرات  یدر زمان دقیقاًنطنز،  تیدر سا یخرابکار .دینما

مذاکرات  انیبر جر یرگذاریتأث یبرا ،برجام در حال وقوع است

 یبرا رهیزنج کیاز  یااقدام حلقه نیا قتیرخ داده است. در حق

به  نآوادار نمودن و  یادر مذاکرات هسته رانیفشار به ا شیافزا

راهبرد ، وجودبااین. شودمیورد آرباز مواضع خود  نشینیعقب

 یقاطعانه مصوبه مجلس شورا یاجرا رانیا یاسالم یجمهور

 یدر برخ یبازنگر یو حت یکاهش تعهدات برجام یبرا یاسالم

 خود است. یربرجامیتعهدات غ

رفع  یخود برا یمنطق یهابه تالش رانیاگرچه ا :يانيپا سخن

 رییتغغیرقابلو  یقطع استیس کنیل ،دهدیادامه م هاتحریم

 یمتنوع است و کشورها مسیرهایاز  هاتحریم سازیخنثی ران،یا

 یو هوشمندانه جمهور اقدامات قاطع ریتحت تأث زین ییاروپا

 تنهانه ،دست از پا درازتر دور، چنداننه ایآیندهدر  رانیا یاسالم

 یهایبدعهد نیا نهیخواهند شد بلکه هز هامیمجبور به رفع تحر

 کارگر( ی: علسندهیپرداخت خواهند کرد. )نو زیخود را ن

 

 

 به طرف گستاخ کنندهتعيين يپاسخ                          روز گزارش▼

و  یالعاده، راهبرددرصد پاسخ فوق ۰۲ اسیدر مق ومیاوران یسازیغن ییاجرا اتیعمل آغاز

روشن  یاحمد دیشه سازیغنی تیدر سا یخرابکار ناًیقیبه طرف مقابل است.  کنندهنییتع

 تواندنمی یخرابکار نیمقطع صورت نگرفته است. ا نیدر ا هاییکاینطنز بدون چراغ سبز آمر

 لیبه دل چراکهشده باشد؛  یطراح رانیدر ا یسازیغنعقب راندن به  ایکردن و  دکن یصرفاً برا

 تیقابل تیمز نیو ا است ناپذیرتوقف رانیدر ا سازیغنیروند  ،یاهسته یبودن دانش فن یبوم

 نیمتصور است که دشمن در ا سؤال نیفرض، ا نیا با ت.صنعت داده اس نیبه ا پذیریجبران

 آورده است یرو رانیا یادر بخش هسته یمقطع چرا به خرابکار

به  یاقتصاد یارهادر مقابل فش یاسالم یاست که جمهور نیدشمن ا برآورد تحليلي:گزاره 

 رانیدر ا یمنجر به شکستن مقاومت ملغرب  یفشارها م شده است.منسج نظیریبیشکل 

 یهابخش یسازدر حال مقاوم هامیتحر سازیخنثی یبرا یاسالم یو جمهور دهینگرد

تعامل  یبرا یاسالم یجمهور یهابرنامه دیعبور از وضع موجود است. نبا یخود برا پذیرآسیب

 اهمیتکممحاسبات طرف مقابل  سازیدگرگونرا در  هیو روس نیچ بامدت و بلند یراهبرد

انگاره  نیاست. اکنون محاسبات آنان بر ا زیآمغرب فاجعه یدانست. جمع همه اقدامات فوق برا

و با دستان پر در مذاکره  ستیضعف ن تیدر موقع یاسالم یاستوار شده که جمهور یادراک

 هایشرطپیشاز موضع و  نشینیعقبحاضر به  قدم کی یحت هایزنو در چانه واردشده

سخت و دردناک نموده  اریآنان بس یمذاکرات را برا یدورنما تیواقع نی. استیخود ن شدهتعیین

 نی. حال استندیخود متصور ن یبرا رانیدادن به ا ازیجز امت یراه ،طیشرا نیاست؛ چراکه با ا

 رانیداده و ا رییطرف مقابل موازنه فشار را تغ یرامذبوحانه در نطنز قرار بوده ب یستیاقدام ترور

را  یو شروط اعالم مذاکرهدر نحوه  یداخل رانیگمیرا در موضع ضعف قرار دهد تا اراده تصم

العاده نظام در خصوص آغاز فوق میدهند. تصم رییسست کرده و روند مذاکرات را به سود خود تغ

بوده و  یراهبرد تیاهم یآن، دارا یو فن کالیتکن تیاهم یدرصد منها ۰۲ یسازیغن ندیفرآ

دست برتر را  نکهیضمن ا نیو مشروع به طرف مقابل است. همچن کنندهتعیینپاسخ  حالدرعین

 زیدشمن ن یهایو طراح یکرده به محاسبات ذهن جادیدر مذاکرات ا یاسالم یجمهور یبرا

 یمل تیدر حوزه ممنوعه امن یستیورکه اقدام تر دینمایم جادیادراک را ا نیو ا کندیحمله م

 ،یحقوق ،یفن) یبیکننده از نوع ترک مانیپاسخ متقابل اما پش ،و عبور از خط قرمزها رانیا

 یاقدام نکهیدرصد، ضمن ا ۰۲ اسیدر مق ومیاوران سازیغنی. آغاز ودبخواهد ( یاسیو س یتیامن

و  یفن ثیاز حی بوده، پاسخ یاسالم یو از حقوق جمهور یتیپان طابق با مفادممشروع و 

 یتیپاسخ امن شکی. بشودمییز محسوب نطرف مقابل  یهایبه گستاخ یالبته ناکاف و یاسیس

 وقتبهانجام شود،  یچگونه و در چه مکان نکهیمحفوظ بوده و ا رانیا یبه طرف گستاخ برا

 (یبناف احمد)نویسنده:  خواهد شد. نییتع یاسالم یتوسط جمهور یمقتض

 آغاز شد یدرصد ۰1 یسازيغن                        ویژه خبر ▼

که در  یبرابر نامه و اطالعات طراح» :اذعان کرد یالمللنیب یهاماننزد ساز رانیدائم ا ندهینما

از  رهیدر دو زنج یدرصد ۰۲ یسازیشد، غن یاتم یانرژ یالمللنیآژانس ب لیشنبه تحوروز سه

روز آغاز شده و  نیاز هم یفن ندیفرا .شودیدر نطنز انجام م ۰IR و 0IR دیجد یوژهایفیسانتر

اقدام که در واکنش به  نیا .درصد برداشت شود ۰۲ یبا غنا ومیهفته بعد اوران شودیم ینیبشیپ

رادیو  تیو کم تیفیک یدر ارتقا زین هیتوجقابلآثار  رد،یگیدر نطنز صورت م ریاخ یخرابکار

نطنز  یکه پس از خرابکار دیحال کاخ سف نیدر هم .«دارد یاتم یسازمان انرژ یدیتول داروهای

 .«میهست یدرصد ۰۲ یسازیدر مورد غن رانیا زیآمکینگران اعالم تحر» اعالم کرد؛ ،سکوت کرده بود

http://www.basirat.ir/


 

  
 اخبار ▼

 دچار توهم شده است؟ نژاداحمدی ايآ

 نشیدر حال چ نژاداحمدی، برگزار نشده است 20۲۲ یجمهور استیکه هنوز انتخابات ر یطیشرا در

 .در حال جنگ بوده است هاآنادعا کرد که با  یجمهور استیسال ر 8است که  یبا افراد اشکابینه

 یجمهور استیانتخابات ر یبه او برا نژادیخبر داد که محمود احمد ییدر گفتگو یفائزه هاشم

که به پدرش  ییهانیو توه 88او به خاطر عملکردش در سال  یداده ول یمعاون اول شنهادیپ 20۲۲

در ادامه گفت ممکن  او .داد، اما قبول نکردمگفت: درخواست ائتالف  یهاشم .است رفتهیکرده نپذ

ابتدا از گذشته خود معذرت  دیبا شدهعوض نژادیاحمد یاگر آقا یها عوض شوند ولاست آدم

داشته،  وریجمهرئیسمشاور ها عنوان که سال یعبدالرضا داور .کار را نکرده است نیکه ا خواستیم

و  ایدر تراز انب نژادیاحمد یام که در آن جلسات آقابوده یدر جلسات ریاخ یهامن در سال»: گویدمی

خودش  نژادیاحمد یآقا .شدیدر حضور خود او مطرح م فاتیتوص نیو ا شدیم فیتوص یاله یایاول

 «یظهور صغر»خبر از  اآلن شانیا .ندیبیم« خاص بینا» گاهیحداقل در جا ایخدا  یول گاهیرا در جا

گفته است:  نژاداحمدیمشاور  نیا .«صراحت نگفته بود نیرا به ا یحرف نیتا حاال چن .دهدیم

سه ماه، حداکثر شش ماه  یاسالم یجمهور گفتیبه ما م مرتباًبه بعد،  1۰از اواخر سال  نژادیاحمد»

 کردمیبحث انتخابات مطرح بود و من انتقاد م کهیوقت، 11در اواخر سال  یحت .کندیسقوط م گرید

 رسد؟یبه انتخابات م یاسالم یجمهور نیبب اصالًبه من گفت  ییبقا یآقا نژاد،یاحمد یاز کنش آقا

 «.!کندیسقوط م 20۲۲خرداد  ۰8تا  یاسالم یبود که جمهور نیا شانیتلق یعنی

 نيمذاکرات و یبرا رانيشرط ا هارچ

 یغاتیکرده است تا از دام تبل نییشرط تع هارچ نیمذاکرات و یبرا رانیا حاکی از آن است کهبرها خ

و  هاستمیشرط ضرورت رفع کامل همه تحر نینخست .اجتناب شود هاییکایآمر یو راهبرد

 .ترامپ نخواهد بود یهامیتحر ایو  شدهوضعکه در دوره اوباما  ییهامیتحر انیم یتفاوت بیندراین

از  یریگامکان بهره اشییاروپا یو شرکا کایشده تا آمر تأکید هامیبر ضرورت رفع همه تحر مچنینه

 ست،ین یاعلت دوگانه داشته و صرفاً هسته ایمنشأ  هامیتحر یبرخ نکهیبر ا یمبن ظالمانه ریتفس

 .بازنگردد دیجد یهاسببا برچ دیجد یهامیتحر ای نیشیپ یهامیتحر الوه بر این،عنداشته باشند و 

است که از برجام خارج  یکشور کایآمر .است گامبهگامبودن کامل هرگونه اقدام  یشرط دوم بر منتف

مشمول مرور زمان  دینبا نیمذاکرات و ،شرط سوم .کند ییتمام تعهداتش را اجرا دیشده و لذا با

دارند  لیتما هاییو اروپا کایآمر .متوقف شود ایبرسد  جهیبه نت ای یدر فرصت کوتاه دیبلکه با ،شود

از حقوق خود  مروربهو  پلهپله رانیاز مذاکرات قرار دهند تا اوالً ا یشیپروسه فرسا کیرا در  رانیا

مسئول شکست مذاکرات  عنوانبه رانیا ،یانیدر فاز پا یریگجهیدر صورت عدم نت اًیمحروم شود و ثان

رفع  دیبا رانیان؛ رایا هیو نه عجوالنه از ناح یواقع ییآزمایراستضرورت ، شرط چهارم .شود یمعرف

بودن  ناپذیربازگشتشود( و  رانیدر عمل موجب انتفاع ملت ا کهنحویبه) هامیتحر یکامل و واقع

 نیبنابرا .را به عقب برگرداند یاکاهش تعهدات هسته یهاکند و سپس گام ییآزما یرا راست هاآن

 .ممنوع خواهد بود قیردقیعجوالنه و غ ییآزمایراست ایو  هامیتحر یلغو محدود و صور کی

 44صادرات محصوالت کشاورزی در سال رکوردشکني 

 20١حدود  درمجموع 2911که در سال  دهدمیآخرین وضعیت تجارت خارجی ایران نشان 

میلیارد دالر ایران تجارت خارجی داشته که از این میزان بیش از  0١ن و هزار تن به ارزش میلیو

در حالی در بین اقالم  .میلیارد دالر صادرات بوده است 9٣ بربالغمیلیون تن به ارزش  229

 دارد که طبق اعالم ارونقی ایویژهصادراتی ایران محصوالت کشاورزی و برگشت ارز آن اهمیت 

میلیون تن به  8.8در سال گذشته صادرات این محصوالت به بیش از ، اون فنی گمرک ایرانمع

ایران حدود هفت  2918بر اساس این گزارش در سال  .میلیارد دالر بوده است ۰.2 بربالغارزش 

صادرات  .میلیارد دالر صادرات محصوالت کشاورزی داشته است ٣.١میلیون تن به ارزش 

ارزش  ازنظرو  ۰0.1، از لحاظ وزنی 2918الت کشاورزی در سال گذشته نسبت به سال محصو

همچنین عمده محصوالت صادراتی ایران پسته، سیب،  .درصد افزایش داشته است ١.۰بیش از 

مقاصد  عمده کشورهای .یت و شیرینی گزارش شده استئو انواع بیسکو فرنگیگوجهرب 

  .صادراتی ایران در سال گذشته چین، عراق، روسیه و افغانستان بوده است

 اخبار کوتاه

 ۰۲۲بیش از  ز ديد وکالی ملت/اتنها مسير بازگشت به برجام  ◄

و  لیتعج» :اعالم کردند ایبیانیهطی  ملت ندگانینمانفر از 

 .حقوق ملت خواهد بود یفایدر مذاکرات مانع است زدگیشتاب

و  مینقد بده یازهایامت یسوزاز فرصت زیبا شعار پره دینبا

 ریاخ یهامیتحر زمانیهم .میکن افتیدر هینس یهاوعده

نطنز گوشزد  تیدر سا یو خرابکار رانیا هیاروپا عل هیاتحاد

آن اعتماد  کیپلماتیبه وعده غرب و لبخند د دینبا ،کندیم

به مذاکره، موجب لطمه به  ازیهرگونه انفعال و احساس ن .کرد

 .خواهد بود یو گستاخ شدن طرف غرب انیرانیا یمل تیثیح

رفع  یواقع ییآزمایراست ،یکارشناس یطبق اعالم نهادها

 .«ستیدر چند ساعت و چند روز عمالً ممکن ن هامیتحر

مرکز االعالم » /موساد در شمال عراق يحمله به مرکز جاسوس ◄

 یگروه» :اعالم کرد یتیامن به نقل از منبععراق « المقاوم

سازمان  ژهیو اتیناشناس اقدام به حمله به مرکز اطالعات و عمل

)موساد( در شمال عراق کرده که  یستیونیصه میرژ یجاسوس

 یزخم ایکشته  «یلیاسرائ یروهاین»از  یآن شمار جهیدرنت

روز گذشته حمله موشکی نیز به یکی عالوه بر این در  .«اندشده

 فارسخلیجرژیم صهیونیستی در حوزه تجاری  هایکشتیاز 

 .اندنشدهص ن عاملین این حمالت مشخولی تاکنوصورت گرفته 

 واشنگتنروزنامه آمریکایی  /شد ياز افغانستان رفتن کايآمر ◄

به نقل از منابع آگاه اعالم کردند که و خبرگزاری رویترز  پست

دولت ترامپ در سال  بایدن با نقض توافق دوحه میان طالبان با

گذشته در خصوص خروج نظامیان تروریست آمریکایی از 

 دددرصافغانستان در روز اول ماه می سال جاری میالدی، 

 .سپتامبر همه نیروهایش را از این کشور خارج کند 22است تا 

رئیس  /بدهکار دولت است ترينبزرگ یبانک مرکز :نوبخت ◄

نفت، پول  ریوز گزارش بنا بر»گفت:  وبودجهبرنامهسازمان 

شده اما  زیوار یبانک مرکز حساببهحاصل از صادرات نفت 

 نیاست و به هم تأخیردچار  الیارز به ر لیدبانک در تب نیا

 یبخش .بدهکار دولت است ترینبزرگ یبانک مرکز اآلن لیدل

نظر به  .«است لیدل نیبه هم زیبودجه دولت به ن یاز کسر

در خصوص فشارها بر  کتر همتیداخیر  هایصحبت رسدمی

بانک مرکزی برای چاپ پول که تأثیر مستقیمی بر تورم کشور 

گذاشته است، به مذاق دکتر نوبخت خوش نیامده است که 

 !ردیگیمعلیه همتی موضع  گونهنیا

 /شوندينم مهياهداکنندگان خون در ساعات شبانه جر ◄

 ،شدهانجام یبا هماهنگ» :گفت انتقال خون استان تهران رکلیمد

در ساعات  مهیاز جر یبدون نگران توانندیخون م اهداکنندگان

خون به مراکز انتقال  یاهدا یشب برا 2۰تا  یحت ،بعد از افطار

 مهیجر سامانه، در پالک شماره اعالم اب .خون مراجعه کنند

تردد شامل حال اهداکنندگان خون نخواهد  تیشکستن محدود

از اتالف وقت  یریجلوگ یبرا توانندیاهداکنندگان خون م .«شد

 یبا اهدا ir .ibto.wwwپرتال قیاز طر ینترنتیبا اخذ نوبت ا

 .بشتابند مارانیب یاریخون به 


