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2

تنفيذ حكم روحانی توسط رهبر معظم انقالب

6

روحانی به روایت هاشمی  /روحانی نیامده شعاری کار کند

11

پیروزی مذاکره

14

«جعبه س�ياه» مذاكره محرمانه ايران و امري�كا /صالحی :رهبری فرمودند بامذاکره با امریکا برای
اتمام حجت کار مخالفتی ندارم به ش�رطی که فقط هستهای باشد و در جلسات اول به جمعبندی
برسد

20

مناظرههای داغ هستهای /موضعگیریهای هستهاي نامزدها به شاخصی مهم نزد مردم برای رأی
دادن تبدیل شد

22
24

ديپلم�ات متفاوت  /نه قوام و فروغي .او خودِ ،خودش اس�ت و بديلي ن�دارد؛ محمد جواد ظريف
است

26

پش�تیبان راهگش�ا  /بعيدينژاد :حمایتهای رهبر معظم انقالب از تی�م مذاکره ،هرگز تصادفی و
بدون دلیل نبود

30

تقويم مذاکره هستهاي

34
36

62 74

به همراه یادداشتهایی از:

محم�د ن�وري  2محم�د س�عيدي12
داوود محم�دی 13به�روز کمالون�دي19
ماي�كل گ�وردون  25س�عيد عليخان�ي-
عل�ي واع�ظ  -فاطم�ه هاش�مي 29
عل�ي فردوس�ي 32رض�ا نص�ري33
رس�ول منتجبنيا  35جواد اطاعت38
هرمي�داس باون�د  -کام�ران طارم�ي40
محسن عبداللهي  41حميدرضا جالييپور
حس�ين وال�ه  -اله�ام امي�نزاده42دکت�ر ناصر فکوهی  -غالمعلي دهقان 47
سيد صادق حقيقت 87

عکسجلد :محمد برنو
صاحب امتیاز :خبرگزاری جمهوری اسالمی
مدیر مسئول :محمدتقی روغنیها
سردبیر :محمد نوری
جانشین سردبیر :حسن وزینی
معاونان سردبیر :امیر یوسفی ،رامین رادنیا
دبیر ویژهنامه :داود محمدی
معاون اجرایی ویژهنامه :فرناز حسنعلیزاده
مدیر هنری :محمد طاهری

تابوشکنی اطالعرسانی هستهای /زيباكالم :تا بهار  92کسی نمیتوانست سؤال هستهای بپرسد

37
43
44
50

ظه�ور یک «چرخ�ش گفتمانی» /خانيكي :مذاکره هس�تهای نش�ان داد حتی مس�ائل پيچيده با
گفتوگو قابل حل است
اینبار؛ فرصت نسوخت /مجلسي :ایران و امریکا براي نخستين بار به جاي فرصتسوزي از فرصت
پیش آمده ،سود دو جانبه بردند
قطعنامه نادر سازمان ملل /ضيايي بيگدلي :مهمترین موضوع «برجام» ،مراحل اجرای آن است
ناگفتههای انتخابات 92
اعتدال؛ نیاز روز /صالحي اميري :روحاني در طراز ملت ايران است
هفتخوان یک اجماع /یونسی ،روزشمار ورود روحانی به انتخابات و پیروزی او را مرور کرد

54

بازخوانی نظرسنجی برای اجماع /آخوندی :روحانی و عارف موافق نظرسنجی بودند

59

بازگش�ت امید به طبقه متوس�ط /آزاد ارمکي :ه�دف انتخاباتی طبقه متوس�ط ،گریز از حاکمیت
مجدد تندروها بود

62
64

پازل انتخاباتی اصالحطلبان /حجاريان :براي «تقليل مرارت » مردم از روحانی حمایت کردیم
غافلگیری دقیقه  /90حبيبي« :جبهه پیروان» نامزد واحد داشت ،انصرافش را از رسانهها شنیدیم

68

«جامعتین» و معمای اجماع /مصباحي مقدم :ائتالف س�ه نفره« ،جامعتین» را در عمل انجام شده
قرار داد

71

ریشههای انتخابات پرشور /تابش :تأکید رهبری بر مخفی بودن رأیشان راه برخی سوءاستفادهها
را بست

72

چین�ش سیاس�ی مجلس در انتخاب�ات  /92نمایندگان با بیانیه مش�ترک یا انفرادی به اس�تقبال
نامزدها رفتند

74

اصولگرایان و مسأله احمدینژاد /باهنر :مردم احمدينژاد را اصولگرا ميدانند

78

عبور از«اصلح» به «صالح» /محبيان :اصولگرايان برای جمعآوری رأی بیشتر معیار انتخاب نامزد
خود را تغییر دادند

81

نگاه «حداد» به کارنامه «پاستور» /حداد عادل :دولت باید تحملاش را بیشتر کند

84

دول�ت روحان�ی و اپوزيس�يون /ح�ق پن�اه :دول�ت اعت�دال بای�د اپوزیس�یون قانون�ی را
به رسمیت بشناسد

88

گذش�ته و حال فس�اد اقتصادی/پورمحمدي :دوره احمدینژاد پروندهها آنقدر زياد ش�ده بود که
پیگیری قضایی همه آنها مصلحت نبود

92

آرایش طبقاتی اصالحات اقتصادی /ليالز :آنان که منافعش�ان در تحريمهاس�ت مخالف اصالحات
هستند

95

میراث هشت ریشتری /الويري :روحاني عقالنيت را به اقتصاد بازگرداند

گروه سیاسی :ابراهیم بهشتی ،فرناز حسنعلیزاده،
مه��راوه خوارزم��ی ،مریم س��االری ،مرتض��ی گلپور،
خسرو مبشر
همـکاران ویــژه نامـه :داریوش آرمان ،حس��ین
رازی��ان ،مهرداد حجت��ی ،محمد صادق��ی ،مجتبی
فتحی ،لیدا فخری ،فرناز قلع��هدار ،حمیده گودرزی،
سیدامین موسویزاده
صفحه آرایی :محمد عباسپور

عکــس :آژانس عکس ایران
ابوالفض��ل نس��ایی ،رض��ا معطری��ان ،نعی��م احمدی
امیرحس��ام زرافشان ،علی حس��نپور ،علی محمدی
امیر رجبی ،سجاد صفری،
دبیر نظارت :اصغر عبدالهی
دبیر تصحیح :محسن جانیپور
دبیر حروفچینی :ابراهیم نجفی
لیتوگرافی و چاپ :مؤسسه فرهنگی مطبوعاتی ایران
صحافی :ایرانیان
توزیع :مؤسسه شهرستانهای ایران

