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 ایهستهپرونده  حلراه           روز حرف▼

 کهطوریبه ،گذردمی رانیا ایهستهسال از عمر پرونده  جدهیه

مختلف  هایحوزهرا در  یاسالم یاز عمر جمهور یمین تقریباً

نتوانسته  رانیا تنهانه، هاسال نیدر تمام ا .ساخته است متأثر

با اخذ  هاغربیکند، بلکه  افتیاز غرب در مالحظهقابل یازیامت

پا  ریرا ز یتوافقات قبل نکهی، ضمن اگسترده ازاتیامت

 بر کشورمان زیرا ن یاسیو س یاقتصاد ی، فشارهااندگذاشته

 یشورا هایقطعنامه ترور دانشمندان، م،یتحر؛ اندداده شیافزا

تنها  ...ایهسته تأسیساتبه  یو نظام یبریحمله سا ت،یامن

و  یمزد همکار عنوانبهکه  بوده یاز اقدامات یبخش کوچک

 .پرداخت شده است ایهستهاعتماد تهران در مذاکرات 

و  با غرب ایهستهتنش  وفصلحل یواقع حلراه راستیبه

 ست؟یچ هاآنبهانه از  نیگرفتن ا

را  یکارشناسان نسخه کره شمال یبرخ -0 تحليلي:نکات 

با خروج از  رانیا یعنی؛ کنندمی زیتجو ایهستهبرای پرونده 

حرکت کند  ایهستهبه سمت ساخت بمب  ،المللیبینتعهدات 

 نیاست که ا نیا تیاما واقع ؛تا غرب مجبور به نرمش شود

تولید نظام که  نیبا دکترو  ینظام اسالم تیبا هو حلراه

به  -2 .، در تضاد استداندمیرا حرام  کشتارجمعی هایسالح

با  ؛است ایهسته، غیررانیا ایهستهپرونده  حلراه رسدمینظر 

 یزمانفقط  ربغکه  شویممیدر رفتار غرب متوجه  یروانشناس

که آن  شناسدمی تیبه رسم ایحوزهرا در  گرید یحق کشورها

ساخت  .باشد ردهخود را رفع ک پذیریآسیبکشور در آن حوزه 

 یروانشناس نیاز ا هایینمونهو واکسن برکت  ژنیدستگاه اکس

 فایدهبی هایتحریم ،در کشور دو محصول نیا؛ با ساخت است

 بر همین .برداشته شداز سوی غرب بخش ر هر دو دشده 

 ریشمش زین ایهستهدر حوزه  دیبا رسدمینظر  اساس به

قرار دارد،  رانیسر ا یباال شهیکه هم هاتحریم یداموکلس

 ،ایهستهدر پرونده  یرانا پذیریآسیب چراکه ؛شکسته شود

بتواند  یاسالم یاگر جمهور ؛ستا یاقتصاد هایتحریم نیهم

به غرب، روشن  ندهیفزا یبستگموتور اقتصاد خود را بدون وا

خلع سالح  رانیدر قبال ا 0+۱ یکند، در آن صورت کشورها

 .دشو ناچار به توافق خواهند  هشد

کنترل  یوردها نشان داده که غرب براآبر :یراهبرد نکته

 .میجنگ و تحر ؛دارد یمستقل دو ابزار اساس یکشورها

 یغرب یکشورها یبرا رانیدر قبال ا یاقدام نظام ازآنجاکه

أثیر ت دیبا ،ایهستهپرونده  وفصلحل یبراممکن است، ریغ

مگر  شودنمی سریامر م نیو ا بر اقتصاد را خنثی کرد هاتحریم

 .یدرون هایتواناییتمرکز بر  قیبهبود اقتصاد از طر با

 )نویسنده: علی محمدی(

 
 

 

 
 

 

 قشر سویبهگام حرکت تهران  نيسوم                   روز ارشگز▼

 تختیبه دوشنبه پا ران،یا جمهوررئیس عنوانبهخود  یسفر خارج نیدر نخست یسیرئ میابراه دیس

 یادوره استیکه ر کستانیدولت تاج یسفر بنا به دعوت رسم نیا .واهد کردخسفر  کستانیتاج

نشست سالیانه  .شودیانجام م یشانگها اجالسشرکت در  یرا بر عهده دارد، برا یسازمان شانگها

 .برگزار شودشهریورماه  20و  2۱های عضو سازمان همکاری شانگهای قرار است سران دولت

 المللنیدر نظام ب یدولتانیسازمان م کی یشانگها یسازمان همکار -0 :يليتحل هایگزاره

سازمان  نیا .است شده لیتشک یو فرهنگ یاقتصاد ،یتیچندجانبه امن یهایهمکار یاست که برا

 باهدفو ازبکستان  کستانیتاج زستان،یقزاقستان، قرق ه،یروس ن،یتوسط رهبران چ 2660در سال 

 ینقش اصل هیو روس نیچ .شد یگذارهیو ناتو در منطقه، پا کاینفوذ آمر رابربرقرار کردن موازنه در ب

سازمان  نیعضو ناظر ا 266۱از سال  رانیا یاسالم یجمهور و دارندازمان س نیدر ا کنندهنییو تع

 یو حت یو نظام یتیامن تیبا ماه ییهامعدود سازمان ازجمله یشانگها یهایسازمان همکار .است

 جمهوریرئیسحضور  -2 .به آن راه ندارد «یآنگلوساکسون یحوزه تمدن»که  ستا یاقتصاد

 نیدر ا رانیا تیاست که مراحل عضو تیاهم ینظر دارا نیاز ا یدر اجالس شانگها رانیا یاسالم

 یاشانگه مانیدر پ رانیا تیعضو یبرا یاسیموانع س .خواهد کرد یینهارا  یاسازمان مهم منطقه

ایران به عضویت »روسی، آگاه  هایمقاماز روزنامه کامرسانت چاپ مسکو  زارشگبه برداشته شده و 

در اجالس آتی سازمان همکاری شانگهای درخواهد آمد و مراحل عضویت ایران در این سازمان 

 ایدر دن یامنطقه یهاموفق ائتالف یهااز نمونه یکی یسازمان شانگها .«شودمیدوشنبه اعالم 

 کایدارد؛ از آمر کایدر مقابل ناتو و آمر خصوصبه المللنیدهنده در صحنه باست؛ نقش موازنه

عضو خارج  یتمام کشورها نیخود را از سرزم ینظام یهاگاهیو پا روهایخواسته است که تمام ن

کالن کشور در حوزه روابط  یهااستیکه با س یدر شانگها رانیاست که حضور دائم ا یعیطب .کند

 رانیا یبرا یراهبرد یهافرصت دربردارندهمنطبق است، « نگاه به شرق یایاح» ژهیوبه ،یخارج

 ،یتیامن ،یاسیس یهاآن در حوزه یده اعضاگستر یهایمکاربا توجه به ه کما اینکه .است

تعامالت  یرا برا یترمناسب یقطعاً فضا ،یو فرهنگ یانرژ ،یبانک -یپول ،یبازرگان ،یاقتصاد

 .کشور فراهم خواهد آورد یاقتصاد ییو رشد و شکوفا یاسالم یجمهور یالمللنیب

سال گذشته  8در  ژهیوبهکه  رانیا یدر روابط خارج« انحصار غرب شکستن» :ايانيپ نکته

نگاه  یایاح قیاز طر خصوصبه «یدر حوزه روابط خارج یبخشتنوعتوازن و  جادیا»و  شده دیتشد

از  یکی ،ییایآس یهند و کشورها ه،یروس ،نیبا چ یبه شرق و گسترش تعامالت خارج

سند  یپس از امضا .تدر دستور کار قرار گرفته اس ئیسیر تاست که در دول« مهم یراهبردها»

دائم  تیعضو ه،یعقد توافق مشابه با روس یبرا یو آمادگ نیساله با چ 2۱ یجامع مشارکت راهبرد

در حرکت تهران در چهارچوب  کنندهنییتع« گام سوم» ،یشانگها یهایهمکاردر سازمان  رانیا

 ،یاسیس ،یدر ابعاد اقتصاد یفردمنحصربه یایکه قطعاً مزا شودیم بنگاه به شرق محسو یایاح

 (ندیآخوش دیحم)نویسنده:  .خواهد داشت رانیا یبرا یتیو امن ینظام

 ایهستهدر حوزه  پرونده روی ميز مجلس                       خبر ویژه ▼

انرژی  المللیبینآژانس »اظهار داشت:  کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس رئیسنایب

و غرب و آمریکا اگر رفتارهای تهدیدآمیز خود علیه تهران را تکرار کنند، مجلس به دنبال  اتمی

ای ملزم های هستهبخشی به فعالیتهای دیگر رفته و دولت را نسبت به پیشرفت و سرعتمصوبه

هاست که دست از رفتارهای و آمریکاییبه نفع آژانس »افزود:  آصفری محمدحسن .«خواهد کرد

ها بردارند و با تهران از سر عقل و تدبیر گفتگو کنند و بدانند که فقط لغو همه تحریمشده  نمانخ

 .«ز دیگریتهران و غرب است و نه چی کار دستوردر 
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 اخبار ▼

 !آيدبرنميان طلباصالحطبا: کاری از دست هاشمي

ان این روزها امید دارند تا انتخابات مجلس شرایط کشور به شکلی رقم بخورد که طلباصالح

درباره بازگشت طبا مصطفی هاشمی .بتوانند به متن تحوالت سیاسی برگردند هاآندوباره 

اصلی آن است  سؤالان به فرض قدرت بگیرند طلباصالح» :عتقد استمان به قدرت طلباصالح

دارند؟ معتقدم فضا و  ایبرنامهچه  اساساًخواهند برای مملکت انجام دهند، می ارکچهکه 

 توانندنمیطلبان به قدرت برگردند شرایط کنونی کشور به شکلی است که حتی اگر اصالح

البته موضوع فقدان برنامه در جریان اصولگرا نیز دیده  .کاری کنند چون برنامه ندارند

قدیمی بیان  هایچهرهان برای بازگشت به قدرت با طلباصالحوی درباره شانس  .«شودمی

جدید  خواهندمیفکری ندارند  کدامهیچان باید اول فکر ارائه دهند که طلباصالح»کرد: 

هر »ان به پاالیش درونی گفت: طلباصالحطبا درباره نیاز هاشمی .«باشند یا چهره قدیمی

برای اداره  ایاندیشهاما نیروهای جدید نیز باید  یابدمیپاالیش  خودخودبه ایدستهگروه و 

 شاناصالحیبه نظرات  شانسیاسینیز افکار  هااین .کشور داشته باشند که این اندیشه ندارند

متوجه  رسندمیبنابراین وقتی به قدرت  کنندمیو از زاویه سیاسی به مسائل نگاه  چربدمی

بسیار متفاوت است و هیچ ابتکار عملی هم ندارند  کردندمیا آنچه تصور واقعیت ب شوندمی

 .«دهندمیبنابراین همان راه گذشته را ادامه 

 مردم شدند! شتيوضع موجود نگران مع انيبان

 تیاز وضع یخوب یآمارها و مشاهدات خبرها» نوشت: یابتکار در مطلب طلباصالح روزنامه

هاست از اقشار مردم مدت یاریکه بس ستین یاحرف تازه .دهدیمردم نم یشتیو مع یاقتصاد

 نهیهز دیساده مانند نان و ماست هم با یغذا کی یبرا یو حت انددهیرنگ گوشت و مرغ را ند

 یهم کار یقبل یهادولت واریمشکالت به د ختنیآو یحت دیدر دهه جد .پرداخت کنند یادیز

 نیا .مردم وجود دارد یبه شناخت خواست همه قشرها ازیامروز تنها ن .نخواهد برد شیاز پ

 که یهم قشر متوسط رنجور گیردبرمیرا در  درآمدکماقشار  یهم وجه اقتصاد نیازسنجی

که در دولت  یطیدر شرا .«کندیکنار خود احساس م هرلحظهرا  ترنییخطر سقوط به طبقه پا

 ونیفراکس یاز اعضا «یمحمود صادق»مواجه بودند،  یاقتصاد دهیمردم با مشکالت عد یروحان

منتظر بودم مردم از  ...همدان، اصفهان و ر،یدر اهواز، زاهدان، کرمانشاه، مال»گفته بود  دیام

 ونیفراکس یاعضا .«بود یشِکوه کنند اما رفع حصر خواسته اصل ...و یکاریفقر، ب زگردها،یر

 عملیبی ان،یفرهنگ رهیفساد صندوق ذخ ،ینجوم هایحقوقبه  گاههیچدر مجلس دهم  دیام

مردم در بورس، خسارت قرارداد  هیرفتن سرما نیاز ب خسارت برجام، دولت در ساخت مسکن،

 یاعتراض نکرده و حت ...و مرغتخمدالر و مرغ و  متیمسکن، پرواز ق نیسنگ بهایاجارهتوتال، 

 ادشیوضع موجود است، تازه  یاصل یکه بان فیط نیا حاال .کردندمیهم  هیموارد را توج نیا

که ماحصل  یمشکالت .هستند گریبانبهدست یافتاده که مردم با مشکالت متعدد اقتصاد

 .است بوده جماعت در دولت و مجلس نیحضور هم

 جويان!برای بستن دهان بهانهتوافقي 

 هایصحبتو  رانیبه ا یاتم یانرژ یالمللنیآژانس ب مدیرکلدرباره سفر  «یدوان یعباس دونیفر»

قرار است  ،منتشر شده یخبرها بر اساس»گفت:  ،سازمان انرژی اتمی کشورمان ئیسر او با

 رئیس .«شود نیگزیجا دیجد یهابماند و حافظه رانیو در ا دهیپلمپ گرد شدهرهیذخ یهالمیف

 یهاتیکه به فعال ییکشورها یریگبهانه یموضوع جلو نیا»افزود:  یاتم یسازمان انرژ نیشیپ

 ینظارت ازنظرادامه دارد و  رانیدر ا یمعنا که بازرس نیبه ا .ردیگیم ،دارند دیشک و ترد رانیا

 اریاخت رها دداده نیا مطمئناًو اگر به تعهدات خود عمل کنند،  شودیبرده نم نیاز ب یاداده

افزود:  یو .«خود را انجام دهد یقانون فیکه وظا ردیگیقرار م یاتم یانرژ المللیبینآژانس 

 گرید یکه کشورها ردیگیآژانس قرار م اریدر اخت یها وقتداده نیها در حال ثبت است و اداده»

را هم نظارت  گرانینظارت کند و د رانیبر ا قطف دیآژانس هم نبا .هم به تعهدات خود عمل کنند

انجام نشده و  هاآنصورت گزارش دهد که تعهدات  نیا ریدر غ .را هم رصد کند هاآنات و تعهد

 .«شود یتلق رانایحوزهدر « اسناد مثبته» عنوانبه دیبا المللیبیندر مجامع و محاکم  نیا

 وتاهاخبار ک

 یانقالب فرهنگ یعال یشورا ریدب بر زمين مانده!/ اتدستوربالغ ا ◄

 ادی، بن26۰6 سند یشامل لغو اجرا ،هفت مصوبه شورا»: خبر داد

 مؤسساتها و دانشگاه ءمناا ئاتیه لیقانون تشک ،شناسیایران

 مراکز و یزیرگروه برنامه سیتأس ،یپژوهش و یآموزش عال

 نامهنییآ لیخاص و اصالح و تکم یو پژوهش یآموزش یهاسسهؤم

مانده بود،  نیزم ها برکشور که مدت یبدنتیترب یفرهنگ ونیسیکم

 .«مربوطه ابالغ شد یهااجرا به دستگاه یبرا جمهورسیرئ یاز سو

در  وزارت خارجه یسخنگو /به تجاوزگران مرزهای غربي!پاسخ  ◄

تروریستی  یهاگروهکمع هدف قرار دادن نقاطی از تجخصوص 

 شنبهپنجسپاه در و پهپادهای  هاجنگندهوسط ت عراق، در اربیل

در  یستیترور یهاهدف قرار دادن مقر گروهک»: ، گفتگذشته

 .بود رانیا هیعل هاآندستان، پاسخ به تجاوزات مکرر کر میاقل

قائل بشوند که  یباتیکه ترت میمتذکر شد یعراق مقامات به بارها

 .«ردیها قرار نگگروهک نیا سوءاستفادهخاک عراق مورد 

 سیرئبینا «ینوروز االسالمحجت» /برای زراندوزی بيشتر! تالش ◄

در واکنش به کوتاه نیامدن کانون مجلس  ییقضا ونیسیکم

در خصوص سند بودن  نظر دادستان کل پذیرشسردفتران در 

کنند،  یداردخو یزراندوز از هادفترخانه» گفت: برگ سبز خودرو،

همین در  .«نکنند تیدست از منافع کاذب بردارند و مردم را اذ

نیز  کنندگانمصرفرئیس انجمن ملی حمایت از حقوق زمینه، 

 هادفترخانهسند خودرو به  وانتقالنقلمردم دیگر برای »گفت: 

به بهانه الزام ثبت  ایدفترخانه کهدرصورتیمراجعه نکنند و 

ری کند مراتب خوددا نامهوکالتسند خودرو از تنظیم  وانتقالنقل

 .«را به این انجمن گزارش دهند

 «عارف علوی» /!هميشگي دوست و همياراز  قدرداني ◄

در جمع اعضای مجالس طی سخنرانی  پاکستان جمهوررئیس

کشور دوست و  عنوانبهاز جمهوری اسالمی ایران  ،این کشور

علوی از جانب دولت و  .همیار پاکستان در تمامی لحظات یاد کرد

مردم پاکستان از جمهوری اسالمی ایران برای حمایت واضح از 

 .ای این کشور قدردانی کردپاکستان و مواضع منطقه

« رستم قاسمی» /در راه است يمسکنخوش  هایخبر ◄

 خصوص در یخبر خوب ندهیهفته آ 2ظرف »: اعالم کرد راه ریوز

که اقدام  شودیبرنامه و هدف دولت در بخش مسکن اعالم م

 .«و شروع ساخت برنامه مسکن دولت خواهد بود یعمل

 موساد نیشیپ سیرئ /کشوری به وسعت نيم قاره ؛ايران ◄

 کشور با .دیکن رونیرا از فکر خود ب رانیبه ا یحمله نظام» :گفت

 .از اروپا است یمیبه اندازه ن که دیطرف هست یبزرگ اریبس

راه با ما  نیدارند و از ا اهللحزببه اسم  یاگانهی تیظرف هاایرانی

کرده  رهیدر لبنان ذخ رانیکه ا یسالح مقدار .اندشده مرزهم

 .«کننده است!وانهید

 یهمبستگ اعالم در معترضان /!قاشقبا  شغالگراتمسخر  ◄

« جلبوع»و قاشق در زندان  یکه با دست خال ینیفلسط یبا اسرا

تونل کندند و خود را نجات دادند، صدها قاشق در برابر سفارت 

 .در واشنگتن انداختند یستیونیصه میرژ


