
 



 



 

 برجسته چنان را انقالب تهدیدهای و هافرصت اطالعاتی، و ارتباطاتی هایفناوری پیدایش

 گذاریسرمایه و جدی و خاص توجه به منوط اسالمی انقالب تکامل و استمرار که کرده

 . است زمینه این در نظام

 برخی اند،شده انسان زندگی از الینفکی جزء امروزه حمل قابل الکترونیکی هایدستگاه

 است؛ نموده عوض را مفاهیم از بسیاری معنای و آمده بیرون مجازی فضای دل از مفاهیم

 قرار الشعاع تحت افراد خصوصی و شخصی عرصه مجازی، فضای وجود با مثال عنوان به

 هاآن برای افراد شخصی ذائقه اساس بر را خود جستجوی تصاویر گوگل وقتی و گرفته

 .دارد دسترسی هم شخصی اطالعات سایر به قطعا دهد،می نمایش

 همه بلکه شده، رو و زیر مجازی فضای وجود با که نیست فردی زندگی تنها این البته

 مجازی فضای پیامدهای و تاثیرات از امنیتی حتی و سیاسی فرهنگی، عی،اجتما هایحوزه

 واقعیت و مفهوم خلق باعث مجازی فضای امروز که جایی تا است. نماده امان در

 .است مجازی فضای بر تسلط آن ارکان از یکی که است گردیده یجدید حکمرانی

-شبکه بخصوص و مجازی فضای مختلف هایبخش در تاثیرگذار و فعال هایگروه وجود

 مناسب، رصد داشتن بدون که است ایگونه به آن تنوع و فعالیت نحوه و اجتماعی های

 کاری مجازی فضای  ترندشناسی اصطالح به یا مسائل بودن جریان در و شناخت امکان

سیاسی،  هادیان و مسئوالن فرماندهان، بهتر شناخت هدف اساس با همین بر است؛ دشوار

-ارائه می است مجازی فضای در سیاسی تحوالت ترینمهم به نگاهی که ار رصدنامه این

 . شود
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  راچیا  یحل بحراچ آب در حوزه مرکز یو روشگ  شگ چ مشگن از از م وز    تیریاز سگو  اسگتفاده   یریشگ  یپ  یبرا :  

  یآچ اصرار کن .اگر قرار است برا   یکارشناس  یم ت و بلن  م ت ارائه وبر اجرا  اچیکوتاه م ت،م  یبرزامه علن   یالجرم دولت با

 ماهه دوم  مناسبتر است 6ارائه شود  یمحصول آب بر م ل  ی زیجا ایصعنت آب بر 

هفته.صگ  ما از     ی.زه انیهزار زفر بود  100که    نیزدیقبل م  ن،هفتهیدسگت به ا تشگاب بزز  نیخواسگتیما اگر م

 ص  ا تشاش راچ ج است. 

 سگتیدارز  ل  تیدازشگ اه تهراچ شگ ا  یامنا ات یزبودچ ه  یکه امروز از علم  یجهت اطالع اصگالحللباز

 :شودیم نیدازش اه تهراچ در دولت قبل تق  یمناا ات یه یاعضا

 یحنام

 عارف 

 یهمت

  یظر

 زز نه

 زژاد یمصل

:یت رار یویسنار:

 یمردم زیآمبه تجمع مسالمت چبراز ازا#.ورود 

 دخالت کن  سیتا پل یبه اموال عموم بی.بپاکردچ آتش و آس۲

 به مردم سی.وازمودکنن  حمله پل۳

 براز ازاچ، منحرف کردچ ملالبات به حق مردم است ه ف 

 خواه ش  لیشود، دکاچ براز ازاچ تعل یری  یپ یمردم، بلور موثر زیاگر اعتراض مسالمت آم موچ

شگ ل مم   ملالبات خود را ملر      یزتریآمخود، به مسگالمت  یروزه1۵در تحصگ     یاصگفهاز   یکشگاورزاچ شگر

 از تجمع آچ ها سو استفاده ز ن .  یکرده و مراقبت هن کردز  تا کس 

  اصگفهاچ#  کشگاورزاچ یاعتراضگات صگورت گرفت، کامال در زقله مقابل ملالبات واقع  یکردچ فضگا یتیامروز در قالب امن  آزچه

 قرار دارز . 

 تواماچ است.  یز ر ن هیشود که با صبر و آ یم هیبافت  فرب تشب ایشلرزج  یمذاکره به باز:

 شوز .  یمحاسبات_یخلا#به سبب مرعوب ش چ دمار   راچیکه باز یمجرب و سرآم ز  م ر زماز در هر دو اچیرازیا

 ییازما_یراست# نیتحر_لغو#

زز  با اشگ  مجازات مم      یللمه م ی ریخودب، به آب شگرب د  یاطر منافع اقتصگادکه به خ  یبا هرکسگ   یبا:  

 . ستیراه اعتراض ز  راچ،ید یزز گ ات یبا ضرور یبرخورد کرد تا آموخته شود باز

 ! یحرام ز ن یرل شمق ر  یا "لنیف"  چید یپول و وقتتاچ را برا: 

 قشنگ مخاطب را احمق فرض کرده.  از ما گفت  آقازاده
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  هیچی. ماجرا پ ردیپخش زم  مایرا در صگ اوسگ شگاچیاگر مخال  اعتراض مردم اصگفهاچ بود صگ ا  یاسگالم  یجمهور:  

مشگ ل مردم    یتیامن  یضگارا فعال کردز  تا در ف  شگاچی رهایبودچ ملالبات مردم سگوختن .حاال ل  زیآماز صگل  های. سگعودسگتیز

  یآیخوچ م یزروز . بو هااباچیمواظب باشن  و فعال به خ مردم برود! هیبه حاش

تحصگ  و تجمع    ز،یآمبودز  که دو هفته با آرامش و مسگالمت یبیاصگفهاچ، هماچ کشگاورزاچ زج یمعترضگاچ واقع:  

 ز ادز ..  یچ را به اح شاکردز  و اجازه سو استفاده از اعتراض

قرار    یکامال در زقله مقابل کشگاورزاچ اصگفهاز  کنن ،یم  یتیکرده و جو را امن  یکارکه امروز در اصگفهاچ شگلو   یلیع ه قل   یا

 دارز !

 .  یخط را ادامه ده  یمرحبا. هم: 

 اوباب ش ز .  یها لنیف بوچیزژاد و دارو دسته شاچ رسما تر یعل  یزشنال و مس  یودو سع یس یب یب

متفاوت   زیاسگگت که مواجهه زاجا ز یعیطباوباب حتما تفاوت اسگگت.    اباچیکشگگاورزاچ با جنگ خ  بازهیهفته اعتراض زج  ۲   یب

 یهم قایدق زیز ۹۸ آباچ است. 

 ۲رشتو#:

  یخوچ شه ا باش یپاسخ و  یبا بوهلل

  ؟ی نیمردم روش  کرد،مرا س وت م یبرا ییبارمزگشا شهیاصفهاچ رام اچیجر  یا

ها گرم    یبودبه ا تشگاب ب شگن دمه دازشگ اه آزاد یکه صگنف  آزاد_دازشگ اه#سگب  اول آم ز  تجمعات به حق     یباهم  نهایهم

 کردز  تیریخودشاچ م 

 ت ت توچ رو خواه گرفت قهیشه ا  اخوچیدز اوچ

از ززاچ بصورت سازماچ    یاآرام ش ه بود، ع ه  اصفهاچ#ناطق  ازم  ی ی  یشب وقت10  یحوال  ۹۸درا تشاشات آباچ  :  

مردم خصگگوصگگا مرداچ رابه    ز،یآم   یتحر  یازحجاب ازجمله مادر واردصگگحنه شگگ ه و باشگگعارها  یمختلف  یهابام ل  افتهی

 .  ا تشاب دعوت کردز  وبازهن باعث متشنج ش چ فضاش ز

 !نیکه امروزهن شاه  آچ بود یریتصو

  یاز   یاعزام شگ ه که حاک  یدوره با سگل  متفاوت و ممتاز   یدر ا  راچیمذاکره کنن ه ا ات یه  ها، هیطبق شگن:  

 زماچ است.   یتربه توافق خوب در کوتاه  چیرس یابت ار برا

مذاکرات     یواخ در ا  یوزارت اقتصگاد، معاوچ حقوق  الملل یوزارت خارجه، معاوچ ب  یاقتصگاد  ،معاوچیباز  مرکز  یارز  معاوچ

 حضور دارز . 

آب   یبرا ییاجرا فگهیربط اسگگت موچ او وظ یحتمگا ب  یگبگاراچ دعگا کن یبرا   یگمردم برو  یگ ویم رویز  ریوقگت وز   یگ:  

محگل    ی یگتوح  ی.دعگا در ززگ گنیریبگه سگگخره ز     یگ ویم   یگمرجع تقل   یگ   یعگالن د   یگ  شگگنمگازیپ   یگ  یدارد.امگا وقت

  ز یکه هستن  رس ییاز دعا به جا نیخوریاعتناست.بزرگاچ هن عصر ماو سل  که  بله آزاچ را م

 : هر زوع توافق بهتر از ع م توافق است روزیمذاکره کنن ه د: 

 مذاکره_اصول# به توافق خوب مهن تر از کسب توافق است.  یابیکنن ه امروز: دست مذاکره
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   شگ یم  فارسجیدر خل  یی ایآمر  یزاوها  یلوزشگوچ مح ن براخ هی  راچیا  یزظام  یروهایمذاکرات، ز   یززد  شگهیهم:  

 یپلماسیباشه دست د یابرز هتا برگ

 ستیز یتا ب ه دست م  هن خال اباچیتو خ زهیریمجاه ی  رو م یستهایهن ترور  ایآمر

که اعتراضگات آرام اصگفهاچ را به ا تشگاب کشگاز ز  از    ییمخال  ازتقال آب، حسگاب الشگخورها  یِم  خوزسگتاز:  

 . دازنیج ا ماستاچ   یکشاورزاچ ا

 . چاز یپیرا م یهنیرا در جنگ داشته و طومار عوامل ض  م  یشه  یشتریاست که ب یهماچ اصفهاز اصفهاچ،

شگشگن طرف مقابل    ی یعنیزشگسگت  یم  نیت6مقابل  راچیا  نیداده ام.ت  یرا بارها پوشگش خبر  یمذاکرات هسگته ا:  

 بود. 

 بودز .  شتریب یرازیآم ز  از مذاکره کنن گاچ ا یو خبرز ار م یبازیدر قالب پشت  رید یها نیکه با ت ییها یرازیا

 . شین یب یبار ماره ا  یا   Bagheri_Kani@زبود.   اهنیپنجن امر  ی یحت راچیا نیت

 ض ازقالب فراخواچ تجمع ا تشاب در تهراچ دادز ؟!:  

   ن ،یم ل رفتار م   یبا کشگاورزاچ و مردم    تیامن  سی. پلسگتن یکشگاورز ز  ریکنن گازش هن دو تجمع سگتیتهراچ اصگفهاچ ز 

 اهللبسن  یاگر جرات دار  ر،یم ل مشخص د  یخلق   یبا ا تشاش راچ و منافق

سگابق    یمسگوول  یبرخ یدر آسگتازه مذاکرات مهن هسگته ا   هیکشگور اجازه م  یتیدسگت اه امن یهیبا مه توج:  

دلشگوچ بخواد درباره اسگرار کشگور   یاسگت هرم  اسگتیحرف مفت زدچ هنر مرداچ سگ   ن یشگ چ دارچ و ف ر م  هیکه عق ه د

 ...   رچیگیزظر م ریبا دشم  ز یرو به ظ  هم ار یافراد  یمن ایدز یهرجا واهلل ب   !

 دالر بود.  وچیلیم 700-۸00 ود ح یزیبه کشور ترکمنستاچ م راچیصادرات ا شیمن  سال پ  یهم ریبخ ادبی: 

 . رس یدالر م وچیلیم 1۳0به  یکشور به سخت  یبه ا راچیا ییرقن صادرات کاال امروز

شگشگن    یات هن   هیکه صگادرات به همسگا  سگتیعیطب ،یمحابا به سگمت  رب پرواز کن یتوجه به همسگای ازت، ب یبجا  یوقت

 شود!

  1۲  یاست که ط  راچیا  یاهسته تیتوق  فعال  یبرا  لیدولت اسرائ  یاز برزامه رسم  یبخش  ایهسته  دازشمن اچ  ترور:

که ح اقل در ظاهر با واکنش متناظر    ییهادر تهراچ شگ ه اسگتت ترور  راچیا  یاسگال گذشگته، منجر به ترور پنج دازشگمن  هسگته

 مواجه زش ه است.  راچیهماچ ازتقام ا ای

 از گزارب امروزم در جواچ یبخش 

  هی عل  یزقله که ترور ازجام شگگ ، قرار اسگگت اق ام   یکه در هم   ازسگگتن یم  یاطالعات  یهاسگگتنی: سگگیشگگمخاز:  

 ازجام بشود!  زاده_یفخر_محس _ یشه#

 ! ؟یز رد تیو حفاظت را رعا  ی ازستیاست. م  یم  سن   یجمله هنوز برا  یا

 زفر پاش  برچ واسه مذاکرات واقعا اسرافه 40 ن هیا : 

 بخره بهش ب ه هن واسه شرم  کادو یامضا کن ، عراقچ س یبنو نایاوزا گفت  ا یزفر هرم ۳برچ،   یزفر با 4 کال
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 تر از زهر؟روزگار تلخ  یقرار زش  بُ ذرد ا ۵7م ه : 

قرارداد بزرگ سگوآ    یباالتر در ترکمنسگتاچ و امضگا  اریالبته با سگل  بسگ   رید  نیو ت   یمذاکره کنن ه در و  نتی   :  

در منلقه ب زبال    ییاقت ار و تنش زدا  تیفعال،تثب  ینیاز ازفعال خارج شگ ه و با زقش آفر  یپلماسگیخره دسگت اه دباال یعنیگاز  

 . تمردم اس یبزرگ برا یهایروزیکسب پ

 معلل! یپلماسیبا د  یکن سهیمقا

 زفره بودت 100 برجام#مذاکرات  یکنن ه( برا نی)تحریی ایآمر نیت: 

 هستن .  یزفره ش ه که عم تا اقتصاد 40شوز ه( امسال  نی)تحریرازیا نیت

 گرفته شود!؟ یترقیدق مات یحضور داشته باشن  تا تصم ربطیذ  یدارد که متخصص یاش ال مه

 !ردیدر دستور کار اکو قرار گ راچیازتقال آب به ا یهاپروژه نیلی: مایس یرئ: 

 عضو اکو آب ازتقال ده ! یاست به کشورها لیما یس ی: رئنترزشنالیا یسعود

        یهم یعنی قایدق  ن ،یفرض م گاو#را  نشیمخاطب نترزشنالیا نیی ویم یوقت

 است.  یدر خ مت منافع مل یمردم_دولت#در  یپلماسید: 

 یخارج  اسگتیدر سگ  هاتیز اه متوازچ به همه ظرف  جهیکه زت  جاچیترکمنسگتاچ و آذربا  راچ،یا   یجازبه بسگه  یقرارداد گاز  با

مح ود به من     رید یروابط خارج   اچیم   اچ،یبه همسگا  ژهیخواه  شگ . با ز اه و   یتام  راچیاسگت، معادل گاز پنج اسگتاچ ا

 . ستیکشور خاص ز

و   کنهیصگحبت م یسگیتو خوزه با خوزوادب هن از ل یداره حت  یی ایآمر  تیتابع  ن هیه بر اعالو  یربع پهلو  آقای:  

 و مردم حلوا حلواب کن  راچیا ادیبع  ازتظار داره ب ،یزه فارس

 یپهلو_رضا#

  یزوشگته که عل   یامذاکره هسگته  نیت  یج   سییر  راموچیپ  ،یج   یباورتاچ زشگودت اما روززامه شگرد در گزارشگ   شگای:  

در طرف    تواز یم   یو هم  کن یو آزها را خواهر ص ا م  کن یز اه زم نیها مستقاست و به خازن  60و  ۵0ازاچ دهه  مثل جو  یباقر

 ... کن یم  ادیب یمبتذلِ جنس  ز اه کن ! جادیا یابسته یمقابل فضا

 16/ 06/ 1۳۹۳اسالم است.  اىیدز ى اوّلمسوله  ،یى فلسل: مسولهیاامام خامنه:

   ی با مردم فلسگل  یهمبسگت    یالملل یروز ب"مشگخص بوده، اگر امروز که    شگهیدر سگخناچ رهبر ازقالب هم   یفلسگل  تیاهم

 مهن است! اریحضرت آقا بس  یامروز برا ن؟یکن  یپس مه با نیس یاسالم زنو یایدر مور مسوله اول دز "است

 را خورده!  ایدر آمر یحسرت حقود شهروز  راچ،یدر ا ازحصارگراچ#کازوچ   یترزشت سیرئ:

تاچ  حلق  یرا تو  یحقود شگهروز   یطور   ،یوکارتاچ شگوبه کسگب  بیمازع ورود رق  نجایهن مثل ا   ای! اگر شگما در آمرعموجاچ

  یبخور  چیکش تا حسرت زفس  نن یم

به     چیوب مو دزبال حق آب اوزاچ ت بع  همزماچ تو تهراچ فراخواچ آشگ  اچیاصگفهاز  یهسگت  طرف ار کشگاورزا  یم ع:

     طلب حق یایلعنت اسن اصفهاچ!
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  یم "مصگل    تاتورید"اول اتفاد  افتاده اسگت و به او  یصگرفا زماچ پهلو  ریاخ۲00روشگنف راچ و ق رت در     یب وز یپ:  

 کرد یم یکپ راچیبوم ا یرا منها ی رب یزوساز یگفتن .مرا؟موچ زماد ها

 ها کجا هستن ؟ ش .حال م رس کجا و آچ  ی.ترور و تبعستادیدر مقابل آچ ا م رس#

 کاشمر# باد یآذر شهادتش گرام دهن

ازگ  در خلسگگه را درک کرده تیگهگا و روحگازحوزه  اچیگسگگحر منگاجگات ی:آزگاچ کگه حلقگه ذکر عگارفگاچ و دعگاینیامگام خم:  

شگگهادت   هیخلوص و تقرب جز عل  یازهمیحضگگرت حق در م  یایو آزاچ از علا  از  هیجز شگگهادت ز   ییحضگگورشگگاچ آرزو

 م رس_ یشه# از زخواسته

 یافغازستاچ ز ارد. ماجرا  یداخل  اسگتیبه سگ  یکه طالباچ منافعش را به خلر زن ازد، کار  یتا زماز  یاسگالم  یجمهور:  

 زشود! ادیجمع کن  که تع اد اشتباهاتش ز  یاشتباه از سمت طالباچ بود و گذشت. اما طالباچ حواسش را با  یامروز که 

 تعارف ز ارد چ سیبا ه یاسالم یجمهور راچ،یمردم ا تیموضوع امن در

  یدرصگ    ۲0  یسگازیبه منظور  ن  IR-6  شگرفتهیپ یها   یاز ماشگ  یارهیاسگتفاده از ززج  راچیآژازس خبر داد که ا:  

 را آ از کرده است.  فردو# تیدر سا ومیاوراز

 .. اما سه ز ته

 دارد.  ییکارآ IR1برابر  10به از ازه  IR6هر -1

 دارد.  یراهبرد تیفردو مصوز -۲ 

 . ستیز ریو  برجام مغا NPTبا ری،مغا اق ام  یا -۳

از    یو بهره منگ   ازقالب _دوم_گگام#  هیگازیگب  یدر منگاطق آزاد بر مبنگا   محمگ یگدکترسگگع#  یتیریمگ   فسگگتیمگاز:  

 است یازقالب_موم _جواچ#

 در حوزه اجرا تا کنوچ بوده است یقو_راچیا#در دولت  ریم   یبا اختالف کارآم تر او

@saeid_mohammad_ @m_sabetii 

 باشه: ادت یش ه،  راچیوارد خاک ا طالباچ# یو باورکرد یاعتماددار یلن ز یهاکه به اخبار رسازه یزیهموط  عز: 

 ستیدوهمسا  یما و روش  ش چ آتش جنگ ب یشرق یدر مرزها یزاامن راچ،یدشمناچ ا ه ف 

 فتهیاتفاد ز  یدرتالشن  ا  ایش  یسعود یهابا افغازستازه، رسازه یومالیبرد تجار-برد یدر باز راچیزفع ا یول

  شگتیرا شگروع کرده.گرمه هنوز مردم در حوزه مع یدولت صگ  روزه شگ .قول اق ام صگ  روزه ز اد اما حرکت خوب:  

  سی رئ  زباچ_زجابت#  وچیرا م   یاسیآرامش سگ   یا   ی.ب وچ تردنیز اشگت  یاسگیاما صگ  روز تنش سگ  نن یب  یزم یمحسگوسگ  رییتغ

 نیمچ ر_یس یرئ# به زظام ی ه پراکنیبه منتق اچ زه ت یحمله ا ،زهی.زه زق نیجمهور هست

دولتگه کگه بگه کمگ     یبگه کمگ  دولگت زگ اره ا یازیگز  ،یواقع   یکگارآفر#کننگ  کگه  قبول  یکگاب مسگگووالچ اقتصگگاد:  

 ازدارهیز  یکارآفر

   ،ی را بردار  ریوپاگدسگت   یو رازتها و قواز  ازحصگارها   ،یرا سگالن کن  وکارکسگبطیمح  ن؟یرو ملور بشگناسگ  یواقع   یکارآفر حاال

 ادیم  اچیباسر به م یواقع  یکارآفر
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با کم    یجهاز  یدر بازارها  یرازیجوازاچ ا  یو حضور فعاالزه  راچیا_سگاخت#  یاازهیرا  یهایباز  یرشگ  تول  :  

 . ردیگیشتاب م یمردم_دولت#

دولت   یتیق م حما   یاول  ،یخارج  یهایبر باز  یدرصگ 10  ات یاز منبع مال یداخل  یهایباز  یتر در تولگسگترده  یگذارهیسگرما

 است.  1401در بودجه 

  نی تحر_لغو#سگال از تعه    6که   سیاسگت.آلماچ،فرازسگه و از ل  ۲01۵بر توافق   یمبتن  راچیسگه گازه ا  یشگنهادهایپ:  

 دازن .  یم رازهیرا سخت   راچیا شنهادیها طفره رفته از ، پ

 تختیبه پا ن هیهفته ا یگفت وها  یرز  جهت امادگالزم ز ا  اریاخت  یریگ  نیتصگم  یرسگ  برا  یکه به زظر م  ییاروپا  یها ات یه

  رفتن .  شاچیها
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تواز  راه حل  یم  جیبسگ  ن،یدار یریشگ  یو پ  یشگناسگ  بیآسگ  ،یریبه جلوگ  ازیز  هیبردچ لغزب ها در ع ل   یاز ب  یبرا:  

 ارائه کن . 

با مهل زفر    نایا حاال  . ارچیدر ب  توز یصگ تا عاقل هن زم  ن ازه،یماه م یکه سگنگ رو تو  وازهید  یگفت :    نیاز ق :  

  یو_مذاکرات # را از سر ملت کن کن .  برجام#شوم  هیخ ا کنه  موفق بش  و سا ارچ،یسنگ را درب خواچیم

بزرگ و ماز گار خود، در    یعلم  یو گرازبها را به خاطر تالشگها  زیجاچ عز  ریزظکن  یصگر علمعن   ی: اازقالب _رهبر#:  

 اوست.  یشهادت، پاداب اله یراه خ ا مبذول داشت و مقام واال

 ب رالسما #استاد   اصفهاچ#هنرمن  ز ارگر  اثر راچیا_فخر#  زادهیفخر_ یشه#

از    ری،  "سگتنیفسگاد در سگ"ز ارد.     یسگتماتیسگ  فسگاد#  کن ،یبا فسگاد، مبارزه کن  و م  تواز یکه م  یسگتمیسگ:  

 . ستیز ،یقابل اصال  است و دوم ،یاست. اول "ستنیفساد س"

  نشی زیجا یکنار گذاشگته شگ ه و هم ل  یروزیکه پس از پ سگتیز  یرقابت ازتخابات   ی  هابرالیاختالف ما با ل:  

از     هیبر  ی ریملتزم به کتاب و سگنت اسگت و د  ی یکه   شگودیمربوط م  نشیاختالف به دو ب   یا ،یبهشگت   یشگه  ریشگود. به تعب

 برآم  و هضن ش .  هابرالیاست که درص د جذب ل یتیمثال بزرگ شخص یآچ. مرحوم هاشم

دولت و د   ه    یمراقبت کرد که مذاکرات به دسگتور کار اصگل   یکنن ه، بامذاکره نیت  یبرا  تیموفق  یضگم  آرزو:  

به دست داد، به اطالع عموم برس .    یملموس و واقع  یاجهید و اگر زترو  شیپ  یزخب از  یاهیزشودت در حاش  لیملت تب   یمحور

 مالحظه مهن است.   یا تیرعا ذاکرات،از شروط الزم گره زخوردچ اقتصاد به م

   ی دازسگت که با  یاسگالم_ازقالب #مسگوول مناسگ     یرا به زوع  یاسگالم_غات یتبل_یهماهن  _یشگورا#تواچ    یم:  

 مناس  را برگزار کن .   یجذاب و با مشارکت خود مردم ا یو به زحو طیب وچ افراط و تفر

 سن ؟یزویسن  تحول م یس یرئ اهللتیدولت آ یمرا برا دارز ؟یدست از سر دولت برزم هابرالیمرا زوول: 

  یس یبه آ.رئ  ازتیبه مردم. خ  ازتیاست، هن خ  یس یبه آ.رئ ازات یهن خ  ،یتف ر در بخش باز    یش ه توسط ا   یتحول ت و  سن 

 . از  هیشن ی رید زیبه مردم است موچ م ازتیاز ، خگفته ی رید زیاست موچ به مردم م

از خازوارها فقر بهبود    یهیچ گروه  یزه تنها برا  هاارازهی  یبع  از ه فمن ":  المیپژوهش در دازشگ اه ا  ی  جیزتا:  

 " یرآسیب پذیر زیز آسیب پذیر ش ه از .  یزیافته بل ه خازوارها
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و مقاوم    نیکه در آچ قرارگرفته ا  یلیزسگبت به شگرا   اریمؤمناچت ب  یایو مه  اریو هوشگ   اریجامعه ب یعنی  جیبسگ#:  

 و جهاد.  ثاریخ مت و ا یبرا ایدشم ،  مه یزسبت به ترفن ها اریدر مقابل مصائب، هوش

و   راچیاروپا و ا هیو در مورد مسگائل مشگترک اتحاد  نیداشگت  ایکن ره اسگپاز  اسگتیبا خازن باتت، ر یجلسگه سگازز ه ا:  

از محورها    ی یها   ییو اتخاذ موضگع مسگتقل توسگط اروپا   ایموضگوعات دو کشگور صگحبت شگ . بحث لزوم اسگتقالل اروپا از آمر

 بود. 

 کن ره است.  سییر ۲01۹و از سال  استیکاتالوز ستیالیعضو حزب سوس او

کنن ه و  عییشگه ا و تشگ  زیعز  یمهماچ خازواده ها  یمسگج  جابر  یشگه ا  ادوارهیدر   شگبیداشگتن د قیتوف:  

 تازه تفحص ش ه باشن.  گمنام_ یشه#  یزائر تابوت مق س 

رو    اریم افع حرم، بسگ  یو شگه ا  یمازیسگل   یاق م از شگه  یخاطرات سگردار زوع  اچیو ب  یازجمله سگخنراز یمراسگن معنو   یا

 محل، مغتنن بود  یبخش و صحبت با اهال

باشگگ .   ید   ه دلسگگوزاچ زظام م یدولت  ریو   یدولت  یارگازها  ،ییاجرا  یزظام پرداخت عادالزه در دسگگت اهها:

پ  ی ی پ  تیگوضگگع  لیگمهن، تبگ    یا  یازهگایگشگگنیاز  بگا  طر     یم  یازسگگاز  یرویز  مگاز گاریو حگذف  بگاشگگ .زگه تنهگا 

 طر  به کار خواهن بست  یا یآور یرا تموافق هستن بل ه تمام تالب خود را جه دولت_کارکناچ_یساماز ه#

و با حضگور    ارامنه_محله#  یکه در سگرا  تهراچ#  7منلقه   یبا اهال  یدر زشگسگت  یرضگواز  یبه همراه جناب  المحسگ:  

من    راموچی، پمردم# الت و معضالت تهراچ برگزار شگ ، ضگم  گفت و در خصگوص مش   یمنلقه و فرماز ار  یمسگووالچ شگهردار

 hاتخاذ ش .  یماتیمنلقه تصم یتیو امن یزدرما ،یخ مات ،یاجتماع ،یمذهب ،یموضوع فرهن  

  یزشگگسگگت مشگگترک پارلمازها   ا،یاسگگپاز تختیپا   یدر مادر  IPUالمجالس      یب  هیاتحاد  14۳اجالس   هیدر حاشگگ:  

جهاچ اسگالم و  تیگرد هن آم ه از  تا در مورد وضگع  یاسگالم  یاسگت. پارلمازها  یر حال برگزارد  PUIC یاسگالم  یکشگورها

 کنن .  یش یو... هن از  م ی ه،یسور  ،یموضوعات و مسائل آچ همچوچ فلسل

مقصگگر، دولت  ییکه گو   وبن یمناچ بر طبل التهابات بحراچ آب م  یو عب   یتاجزاده، صگگادق  اچیآقا:  

 است.  یس یرئ یروزه آقاص 

  راث یو اصگفهاچ، م  یاریامروز مردم خوزسگتاچ، لرسگتاچ،مهارمحال و بخت  یآب  یخشگ  و رزج ب یرودها و ماهها   ی! احضگرات 

 و اصالحات است.  یسازز گ یشما در دولتها یژزرالها لرف،یشوم زز نه و ب

جهت   تهراچ#)ع(   یامام حسگ   اچیم  یمردم  آزاد_بوچیتر#دازشگ اه علن و صگنعت در    اچیبه دعوت دازشگجو:  

 کردم.   ایحضور پ مردم#و گفت و با   چیشن

سگگخناچ خود   تیرا در اولو  یاجتماع  یهاملالبات و د   ه  ،یعموم مردم با وجود مشگگ الت فرد  ن هیز ات جالب توجه ا  از

 ملت دارد.   یا شرافت#که زشاچ از  کردز ،یملر  م

و البتگه از امروز در مجلس زگاظر بر    نیدار  قیتوف  یورب آرزودر سگگمگت وزارت آموزب و پر  یجنگاب زور یبرا:  

 نیهست یتحول در زظام آموزش جادیملالبات معلماچ و ا ری  یو پ شاچیعمل رد ا
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  اردیلیکه من  ده م  یحرم  ن هیا  اچیبا ب  ینیخم_سگ  حیسگ#به جناب   یتذکر  یط  مجلس#  یدر زشگسگت علن:  

)ره( و عگ م ام گاچ  ینیحرم ملهر امگام خم  یلیزمگازخگازگه را زگ ارد، زسگگبگت بگه تعل   یگکگارکرد    یخرج شگگ ه امروز حت شیبرا

 ازتقاد کردم.  مردم#از آچ توسط  نهیاستفاده به

 یری  یشگ چ اعتراض توسگط مسگووالچ، پ   هیشگن  ،یاعتراضگات به حق مردم اصگفهاچ، ملالبه مشگخص و منلق:  

 است.  یقازوچ اساس ۲7اصل مغفول ماز ه  یمناسب برا یال و  یاض از ا تشاش راچ موضوع و ج ا کردچ ص  اعتر

 ب خواهاچ به سنگ خواه  خورد ریو هن ت افتیخواه   شیافزا یهن اعتماد عموم ن وزهیا

کرده    ترشیرا ب  ییفضگا_صگنعت# یایبه اح   هایسگال، ام  ازدهیکشگور پس از    ییفضگا یعال  یجلسگه شگورا  لیتشگ :  

 است. 

 . کن یم تریافتنیدهه هشتاد را دست یهاتیجلسات، ت رار موفق  یمصوبات و استمرار ا یری  یپ

 را جبراچ کن .  هایماز گها، عقبپروژه یفور یبا راه از از  یبا راچیا ییفضا سازماچ

 مشخص ش  زدهنیس نهیکاب ریوز  یآخر  یت ل: 

 ۵7موافق، در مقابل    یرا  1۹4ا کسگب  آموزب و پرورب ب  یشگنهادیپ  ریبه عنواچ وز  یزور  وسگ ی  شگ یم  ینیبشیکه پ  همازلور

  یگرد ن گاچیممتنع موفق به جلب اعتماد زما یرا 17مخال  و  یرا

زقله شگروع اصگال  سگاختار خودروسگازها، زظارت دولت   رازخودرویا#و    پایسگا#در   دولت_سگهام#  ماز هیباق  یواگذار:

 ش چ بازار خودرو است.  یو رقابت ی یتول یخودروها تیفیک شیو افزا متیو کاهش ق راژیت شیبر بازار خودرو، افزا

 گره زده بودز  fatf#الزامات  تیرا سالها به رعا راچیا#تجارت  یاع ه:

  ۹۸از اسگفن fatfکه   یدرحال داشگته  شیدرصگ  افزا40  یو از زظر ارزشگ ۵/ 4۳یاززظر وزز  1400ماهه۸در   راچیا  یخارج تجارت 

 خود قرار داده.  اهیس ستیرادر ل راچیا

 دارد.  یوطن اچیگرا رب #اشتباه  ی ردهایمشتِ زموزه خروار زشاچ از رو  یا

  یدر گلو   ی، اسگتخوازاصگفهاچ#   یمردم و کشگاورزاچ شگر  یاسگیمنظن و همراه با بلو  سگ  ،یاعتراض قازوز:  

جز    یاماره  افتن یفرصگت سگواسگتفاده ز  یبودز  وقت  یتیو امن یاسگیسگیهاییبود که به دزبال عق ه گشگا  ینیب خواهاچ و معاز 

 منحرف کردچ ملالبات ز اشتن ...!

 یآب_ملالبات #

 کرد زهبن اچ رسما صادر ش .  لیموافقت وزارت صمت با مشارکت در طر  اح اث است ،یری  یها پپس از ماه: 

 .  یخواه  رس زیاستحضار مردم عز آچ متعاقباً به ات یجزئ

حقود زهبن اچ بودز ، از    عییبه دزبال تضگ  ازهیزاشگ  مات یو اتخاذ تصگم  یبا جازب ار  ت،یکه در زماچ مسگوول  یافراد  کننیم هیتوصگ

 کنن .  یمردم عذرخواه

  یو زوآور   تیمعاب هزاراچ کسگب و کار کوم  اسگت، خالق  یمسگ ودسگاز  نمادیا#  افتدری  به  کارها و  کسگب  الزام:  

   ی با ا  مجلس#است.   یرقازوزیتر  و از همه مهن  ازجام یو سالمت بازار زم  تیبه شفاف  کن ،یبش ت مح ود مها را  آ  استارت 

  اقتصاد: ریالزام مقابله خواه  کرد. مت  زامه به وز
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بل ه در    سگتیزفر مرتبط اسگت زه تنها محل اشگ ال ز  وچیلیم ۸۵  یکه به زز گ  یکارشگناس در مذاکرات 40حضگور  :  

 هست.  زیالزم ز یزفره کارشناساچ  رب 100بعضا  یهانیبرابر ت

 بار هن آچ را کامل زخواز ه از !  ی یرا امضا کنن  که حت یسن  مذاکره#در  یآزجاست که ع ه ا بیع

 زفر!40و شما با  نیزفر به مذاکره رفت4! ما با  ینیاست که: بب  اچیدر ماله م یاز ار رجزخواز: 

  یکه ببخشگ   ییب و   یآم   یزم  "مهایالف لغو تحر"اما بع  از آچ همه    یرفتیزفر کارشگناس به مذاکره م400زفر با  4  یبجا کاب

 زوشته ش ه است.  مهایتحر قیواژه تعل ن،یلغو تحر یه جابه ما ز فته بودز  در برجام ب

باتالد فرو    یدر ا  شگتریدسگت و پا بزز  قلعا ب  شگتریاسگت و هرمه ب  یباتالد زابود  اچیدر م  یسگتیوزیصگه  ن یرژ:  

 خواه  رفت. 

 یزخواه  بخش  ییزامشروع آبرو نیرژ  یروبرو هستن  به ا تیکه خود با بحراچ مشروع ییارتباط با دولت ها قلعا

هزار    1۵از    شیب  ۹7مردم در سال   هیبع  از جذب سرما  ،ی یداشت  زماد اعتماد ال تروز  ر نیس ه ثام  عل  تیسگا:  

 کرد.  یکاربر دزد ۳000توماچ از  اردیلیم

 . ردیرا ب   هایکالهبردار یزتوازسته جلو نمادیا#

 . نیباش یاکشورها به ف ر راه عاقالزه ریموفق سا یهابر اساس تجربه  یبا نمادیا کردچِیاجبار یجا به

سگت و صگ البته    توسگعه_یال و#اسگاس و بسگتر     ر،ی  یدر کنار    ع الت_گفتماچ#  یجابیو ا  یابعاد سگلب:  

 ست زه صرفا فلسفه و اخالد! یاسیس_اقتصاد#، موضوع  ع الت#

جبهه   یاز سگو  یاق ام مهم  واچ_طر  #  ریطر  روشگمن  زظ  نیو تنظ هاییگو  یکل  یو عبور از برخ  یکارکرد ز اه  ،یسگاز م ل

 ست.  یازقالب یروهایز

 است.   یفلسل#با مردم  یهمبست   یامروز،روز جهاز: 

  رید   یززد ن هیبا حزب اهلل را هن ز ارد و در آ  ییارویتواچ رو یامروز حت  ادیشگ سگت م  یسگه کشگور عرب  یکه زماز  یمیرژ

 زخواه  داشت زیبا حماس را ز یجرات هماورد

 بسته از   یام یخازه عن بوت در حال فروپاش  یکه به ا یبه حال دولتها و دولتمرداز ب ا

 کشور باش  یخارج استیس تیکماکاچ در اولو  یبا  یموضوع فلسل: 

 داده است شیخود را افزا یحجن توطوه ها نیرژ  یها کمتر ش ه ا ستیوزیزشاچ داده است هرگاه فشار بر صه تجربه

 حفظ شود  یها با ستیوزیصه یدر قبال توسعه طلب یتهاجم  ردیرو

 وضگع موجود  اچیباز   ه یمعلوم الحال زشگاچ م  یارسگازه  اچیمذاکره کنن ه توسگط جر  نیت  بیحجن از تخر   یا:  

 را اتخاذ کرده از  ییپاسخ و یبه جا یفرار رو به جلو و طلب ار  یزود تاکت یلیخ

 نیشو امیمه بسا مح وم به تَ رار آچ ا ردیدرخصوص عمل رد دولت گذشته ش ل ز   قیدق یگر تیروا اگر

را در فصگل   یشگمال یگاز اسگتاچ ها  ن هیعالوه بر ا  جاچیترکمنسگتاچ و آذربا  راچ،یا   یقرارداد سگوآ  سگه جازبه ب:

فقط   FATFخواه  بود و هن ثابت خواه  کرد     اچیبا همسا  یخواه  کرد، هن موجب گسگترب دوباره روابط اقتصاد   یسگرد تام

 بود تهدر گذش  یازجام ز ادچ وظا یبهازه برا  ی
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اح ام مربوط به    یدر اجرا  یمشگ ل اسگاسگسگه    کرد،نهیو ازحراف در هز  رهن امید  صیکمبود اعتبارات، تخصگ(  1:  

که   یزمینه درزظر گرفت که در جلسگات م رر   یدر ا ی یج    یمجلس رد  1400اسگت.در بودجه    یاجتماع  یهابیکنترل آسگ

 ش .  قیها تزر ست اهبودجه ها به د تایزها ن،یداشت یاجتماع وچیس یدر کم

  تر،قیدق  یها  یجهت بررسگ  مجلس#  یهابه مرکز پژوهش  یمجاز  ی( از کاربراچ در فضگاازتی)صگتیحما  طر    ارجاع:  

 صورت گرفته است.  مردم# یملالبات و د   ه ها  یتام یدر راستا

اصگالحات مورد را در طر  اعمال    ،یمجاز  یفضگا  یوکارهاکسگب#   یها با مشگارکت دولت، صگاحب زظراچ و همچنپژوهش  مرکز

 خواه  کرد. 

 حقود ها یده درص  شیهرمن  افزا: 

خط فقر    ریز  یحقود ها  یبرا  یبا  یمجلس و دولت مردم یکنترل تورم باشگ ، ول  یموثّر برا یمولّفه ا  تواز یم  1401بودجه   در

 داشته باشن .  یعمل یریت ب

 برز .  یدر عُسرت بسر م  ریو کارمن اچ و کارگراچ ح ّاقلّ ب   باززشست اچ

را    راچیپارلماچ ا تیسگگوم جمع  یاز    شیب  ن هیا  اچیبا ب   تیدر مادر  IPUالمجالس     یب هیاتحاد  14۳ر زشگگسگگت د:  

 دهن ، گفتن:  یم لیجوازاچ موثر تش 

  یمل   یو تحقق دسگتاوردها  یو اقتصگاد  یعلم  یها  یزقش را در زوآور   یشگتریزسگل جواچ کشگورماچ ب  ریاخ یطول دهه ها  در

 داشته از . 

و  رویبا مسووالچ وزارت خارجه و ز یزشست  ه،یکشور ترک  یهایو س ساز  یمرز  یهارودخازه تیوضع  یجهت بررسگ:  

  یها ها و ماهدر سگال  یاجتماع  یهاموجب تنش  نیاقل_رییتغ#در امر    کالچ_اسگتیسگ_فق اچ#کارشگناسگاچ آب داشگتن. متاسگفازه  

 . اب ی یاژهیو  اهیجا یدر قاع ه ح مراز  یباش ه است. موضوع آب قلعا  ریاخ

مجلس امروز با حضگگور   یهااسگگبق مرکز پژوهش  سیرئ  یتوکل_احم #از دکتر    لیمراسگگن تجل:  

 ها برگزار ش . مرکز پژوهش سییر یز اه ار_باب #

تبصگره    یع م اجرا  لیرا به مجلس فراخواز  تا دال  یاقتصگاد و تعاوچ، کار و رفاه اجتماع  ریدو وز  مجلس#امروز  :  

 اشتغال مصوب ش ه بود، پاسخ دهن .  یبرا ژهیرا که و 1400بودجه  1۸

 اجرا را در دستور کار دارد.   یزظارت ح مجلس

 خود عمل ز رده است.   یبه وظا یقبل برالیزوول دولت

 است.  یاسالم یو اتحاد ملت ها یهمبست   سنیوزیصه روسیو هیاکس  علو  یموثرتر: 

 خواز .  نیزماز وح ت خواه یدر صح  مسج االقص  ری  یاتفاد خواه  افتاد و دست در دست   یا یزود به

 قهرماچ_ یفلسل#

 گراف  ن هیزز ه با زما یاصفهاچ در گفت و ن هیزما ،ییعباس مقت ا: 

 است یملالبه به حق  یزخواهن  ش  و ا یرود راض ن هیآب در زا یدائم اچیاصفهاچ به کمتر از جر مردم

 آزها گرفته شود  یجلو  یبا  ن یبرداشت اضافه م ی ریفرد د ایصنعت  اگر
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ق امات  است. از ا  مشگورت #اصگل   یمردم_یدولت سگاز#و   یاسگالم_یح مراز#در تحقق    ییربنایاصگل ز   یاول:  

مذاکره    نیزفر کارشگناس مختل  را همراه با ت 40اسگت که     یا یاهسگته#در بحث مذاکرات    زدهنیسگ_دولت#    یقابل تحسگ

 . داز یدازن  و خودب را عقل کل زم چرا هم ا زیکنن ه دارد. موچ اعتقاد دارد همه م

  راچیا#

به    یلزوما زبا  متیق  شیافزا   یحاصگل از ا   یخودرو دارد، عوا  متیکردچ قبه گراچ  نیبازار تصگم نیاگر سگتاد تنظ.  1:  

 خودروسازاچ برود.  بیج

 است.  یعموم_منابع#بازار متعلق به مردم و  متیو ق یواقع متیحاصل از تفاوت ق مبالغ

 . ستیز پناهیمردم ب بیازباشته ازحصارگراچ، ج اچیجبراچ ز محل

 است.  یگذار استیس یو شرط اثربخش  یقازوز ذار یاصل یها هیاز پا ی یم مرد اعتماد: 

و مشگورت    یمجلس به جهت توجه به منافع عموم  یبه مرکز پژوهش ها  یمجاز  یاز کاربراچ در  فضگا  تیحما_طر  #ارجاع    با

 طر  اصال  خواه  ش .  ،یمجاز یبا فعاالچ کسب و کارها

  ،ی مجلس ارجگاع شگگ  تگا ابعگاد گوزگاگوچ اقتصگگاد  یهگابگه مرکز پژوهش  یمجگاز  یاز کگاربراچ در فضگگا  تیگحمگا طر  :  

 اصال  شود.  شتریب یکارشناس یهایآچ با بررس یرساختیو ز یفرهن   ،یاجتماع

اثربخش    یو کار و اجماع زخب از با در زظر گرفت  ملالبات مردم، منافع صگگاحباچ کسگگب  یمجاز  یفضگگا  ۀدرحوز  یگذارقازوچ

 خواه  بود. 

هگا در توجگه بگه مخگاطرات ازتقگال  در مورد زقش پگارلمگاچ IPU  14۳مجمع   یالملل یب تیگصگگل  و امن یدائم تگهیدر کم: 

 گفتن:  حات یتسل

مقابله شگود وحق ما     یبا  راچیکوم  وسگب  به داخل خاک ا  یهاد سگال  متخاصگن مثل قاما  یکشگورها  یرقازوزیاق امات    با

 هامحفوظ اس سهیدس  یبه ا ییدرپاسخ و

  یشهر _یگردش ر#اجالس   یزبازیم  یملل متح  برا  یگردش ر  یدعوتنامه شگهردار تهراچ از سگازماچ جهاز  روزیدت  

 ش .  unwto# رکلیدب نیتق  ایدر اسپاز راچیا ریتوسط سف ۲0۲۲

 hاست.  یگردش ر_مقص _تهراچ#ما تحقق  اراده

ما در     یاسگگتراتژ  ریالحگاد مجگ د جزا  یبرا  ،ثیگخب_سیاز ل#زماچ با خروج اجازب  هن  راچ،یکه ارتش ا  یاز زماز.    

  هنماچید و به قلب مها را از دسگگت مزدوراچ آزاد کرتنب کوم  و تنب بزرگ، اق ام کرده و آچ  ،یابوموسگگ یعنیفارس    جیخل

 . گذردیسال م ۵0 قایبرگرداز  دق

در مجلس حاضگر     یایب   یآسگماچ به زم  ن هیب وچ ا  تواز یجمهور م  سیامروز زشگاچ داد که رئ  یسگیرئ  یجناب آقا:  

و سگازز ه در جهت رفع    یبا تعامل صگح  ت،یقوا بر سگر مسگائل کن اهم  ریبا سگا  هودهیب  یصگرف وقت و ازرژ  یشگود و به جا

 دولت #مجلس # مش الت ب وش . 

 باچیدر خ مت مردم و پشگت  یلسگوفیمتواضگع و ف یخوب اخالد و اسگتاد  یمجته   ،یرازیشگ  ی رضگیاهلل سگ  تیآ:  

 ازقالب بود. روحش شاد باد. 
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اسگت.صگادر کنن گاچ    یح اقل  یروابط اقتصگاد  ه،سگل یبا سگور  یو زظام یاسگیروابط سگ  یسگل  عال  ر نیعل:  

در رفع موازع    ربطیذ   یمسگوول  یزاهماهن    ،یدارز .گره اصگل  اریرا دراخت  هیبازار سگور  راچیبرابر ا  ۲۵  ه،یبه سگور  سگتیترور

 و مردم است.  مجلسملالبه  ،یدولت فعل یبوده.تحرک ج  یتوسعه اقتصاد

را    یرشگته پزشگ   ربیپذ  تی، ظرفمنافع_تعارض#و   یصگنف  یهازهیمصگمن اسگت تا با عبور از از    یازقالب _مجلس#:  

  یپزشگ  _تیظرف#  شیطر  افزا  بیجوازاچ منتظر تصگو  mb_ghalbaf@توجه به قول   با ده .   شیحل مسگائل مردم افزا  یبرا

 باشن .  یازقالب فرهن   یعال یدر شورا

   ی وهمچن  ایدراسگپاز  راچیا  یفرهن    زچیبا را یخوب  اریمجلس، جلسگه بسگ  یفرهن   وچیسگیمحترم کم  اسگتیباتفاد ر:  

تسگلط   یبود که به زباچ فارسگ  ییایاسگپاز   یآزاچ    یبود که اسگتاد زباچ فارسگ   ی.ز ته جالب انیداشگت  یزباچ آموزاچ زباچ فارسگ

 بوده است  ریمشم   یززیرا یها تی، فعالیساختار یها تیمح ود ر نیکامل داشت. عل

شگ ل    یها  بیواصگل شگ ه. زسگبت به آسگ  زود_اصگل_وچیسگیکم#به    یدر موضگوع خ مت سگرباز  یادیز  ات یشگ ا:  

 کرد.  نیخواه یری  یرا پ یاحرفه_یسرباز#مسل   یروهایبا ستاد کل ز یهماهن   با . نیبه جوازاچ آگاه یسرباز یفعل

،  فتنه _عناصگر#بر ع م اسگتفاده از    یمبن  یعلوم، و در پاسگخ به درخواسگت اسگات  ریبا وز یجیبسگ  یاسگات   اریدر د:  

 . کن یم یخواه معرف تیرا تمام اچیجیبس  شاچیا

  رعلومیوز# یج   فهیاز دولت، وظ  یازقالب  یروهایسگاز از ب زه وزارت علوم و سگرخورده کردچ ز  اچیجر  یحذف افراد ازقالب ایگو

 است. 

طر  ضگ  ازحصگار و متناسگب با منافع    یحذف   یبرا  یازقالب فرهن    یعال  یو شگورا  جمهورسیبر رئ  یاسگیسگ  فشگار:  

اعضگگگا  یسگگگیرئگ  یآقگا   وارمیگامگ  یعگمگومگ ا   یگجگ   یو  بگه  دهگنگ .    یگزسگگگبگت  زشگگگاچ  واکگنگش   مگوضگگگوع، 

  یپزش _یهارشته_یهاتیظرف_شیافزا#

وجه قابل قبول   چیبه ه  1400، متاسگفازه عمل رد حوزه زفت در بودجهمحاسگبات _واچید#  ریطبق گزارب اخ:  

   ی با  زدهن،یماه از دولت سگ۳از    شیاسگت، باگذشگت ب  یماه اول و دولت روحاز ۵متوجه    یو ب عمل  یعمل  ی. گرمه عم ه بسگتیز

 ردممحترم زفت ثبت ک ریوز یاوج# یاز آقا صخصو  یدر ا یلذا سوال ش تیبرداشته م ییگامها

خاک ایراچ،زشگاچ داد،که ایراچ     گاز ترکمنسگتاچ به آذربایجاچ، از سگوآ    بع  از عضگویت ایراچ در پیماچ شگاز های:  

 ازرژی _دیپلماسی#  ایفا زمای .   ازرژی  عراد،زقش ممتازی در دیپلماسی  ترکیه،و  سوآ  گاز ترکمنستاچ به پاکستاچ ، با  میتواز ،

که در مسگج  امام سگجاد)ع(   1۵منلقه    هیرضگو_شگهرک#  یبا اهال یدر زشگسگت  یرضگواز  یبه همراه جناب  المحسگ:  

  راموچی، پمردم#مشگ الت و معضگالت   چیمنلقه برگزار شگ ، ضگم  شگن  یو شگهردار  تهراچ#  یو با حضگور مسگووالچ فرماز ار

 اتخاذ ش .  یماتیشهرک تصم یدسترس یرهایو مس  تیامن مارستاچ،یساخت ب ،ییحل معضل روشنا

  برز ،یکه از فق اچ سگرپناه رزج م یفیاقشگار ضگع  تیوضگع  یجهت بررسگ  تهراچ#  یو سگرما  یهمزماچ با بارز گ:  

  همازاچیو م  شگوز یمتحمل م  یادیکه زحمات ز  یو با کارکناز  نیرفت  خاوراچ_گرمخازه#به    یرضگواز   یهمراه با جناب  المحسگ

 hش .  یبا شهردار منلقه تفاهمات شاچیا اشتغال# یبرا الحم هلل . نیت و پرداختآچ به گف
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م رس،     یمزار شگه  ارت یو پس از ز  نیبه کاشگمر رفت   یب   یمجلس به دعوت هم ارماچ ز  سییامروزهمراه با ر:  

 ی. به دعوت هم ارماچ دکترزز نه از واح هانیمشگ الت قرار گرفت  اچیدر جر   یواز ززد  نیزمود   یبازد یاز من  واح  صگنعت

 تهراچ برگشتن ه. شب بنیکرد  یبازد زیز هی ریتربت ح یصنعت

  ازگ هیگمجموعگه ز ۲4، درج تنهگا 1401  یشگگنهگادیشگگ ه در بودجگه پ  یگشگگرکگت و بگازگ  ق  ۳76از مجموع  :  

   ی ا  یشگ ه مو ینیب  شیآچ با رقن پ سگهیبوده از  که مقا  از هیشگرکت ز  16۲  ،یماهه زخسگت سگال جار 6که فقط در    سگتیدرحال

 خواه  بود.  یشنهادیپ حهیش ه در ال رج از تع اد د شیده ب اچیز یاست که تع اد شرکت ها قتیحق

به    الت یبا زسگبت تسگه  یدر باز ها  یمشگود مردم به سگپرده گذار  ،یبا اطالع رسگاز  یاسگتاز ار#که    نیازتظار دار:

 کن .  بیزص یمناطق کشور پمپاژ و استاچ را ب ریتوسعه سا یبرا  یاستاچ زبا یباالتر شود. سپرده ها یسپرده ها

 ستیز_تیمح ود_تیمعلول#: 

، صگنعت راچ و... که آموخت اچورزشگ اراچ، دازش  اریاز . مه بسگها آچ را با تالب اثبات زموده  اب یتواز#از    یاریکه بسگ  یاجمله

 موفق هستن .  یجسم تیامروز با وجود مح ود

 ماست.  یهمه فهیوظ یرش  و تعال یبرا زاچیعز  یبه ا ستهیفرموده رهبر معظن ازقالب: خ مت شا به

  یمعلول_روز#
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 مخابره زش ه اصفهاچ#در مورد  یخبر چیه  یآزال_خبر# یو حت سنایا# رزایا#در :

 رسازه# یمثبت زه منف زه

پارلماچ    یج   سیسگگاله متول  تهراچ به عنواچ رئ  ۳۹  اسگگتم اریگسگگ   یگزروژ    مجلس#  ن گاچیزمگا  تیگاکثر  یبا را:  

 ی  ن هیزما  ۲017مهاجرت کرد و از سگال    زروژ#اب به  همراه با خازواده یدر سگ  پنج سگال    یخازقره_دمسگعو#ازتخاب شگ .  

 ن؟یمه کن نیز ن افتخار پارلماچ است. 

در من روز اول داشگت امی وارماچ می رد که   رود_ن هیزا#در    اصگفهاچ#مع مردم  تج با  حاکمیت  مواجهه  زحوه:  

  یاسگاسگ_قازوچ#  ۲7تجمعات موضگوع اصگل    ی لط از جمله به رسگمیت شگناخت  حق برگزار یبر اصگال  شگیوه ها  یشگای  بنائ

 بناست در بر هماچ پاشنه سابق بچرخ  رزشاچ داد که خیاخیر  یبرخوردها  یوجود داردول

 زدیلوله آب به  بیمق ر ب  بود هن تخر:

 رود توسط اراذل ن هیزا یملت تو یطرف آتش زدچ مادرهاآچ هن

 مسوله است!پاک کردچ صورت   یا

 قفل کرده! ینیحس _رزم#را با ازتخاب  یبه مناطق مرکز ایاست که ازتقال آب در مخبر# دست مسوله حل     

 !!گذاشته! ژهیاست اما مخبر دخالت کرده و مشاور و صمت#کار  مسوول

 دارد.  ازیکشور به دو عنصر اعتماد و اعتبار ز ییارتباطات:صنعت فضا ریزارع پور وز:

 . کنن یها با اعتماد و اعتبار حرکت مو تخصص دارد!!!موش  زات یبه تجه ازیز ییکه صنعت فضا  یف ر ز ن یزماز  ی

 کن .  یدرکشور زز از تواز یم یهم ار یو زخب اچ را برا تواز متخصصاچیتصور است که م  یدرا تن رو_اچیجر#

 ۹1زژاد در سال   یاحم   یگرد  ورکیویبه تور ز هیعشگق سگفر اسگت به شگ ت شگب  یکه فرد  یباقر  یعل  یگرد  یتور و:  

  …یرو برد ایجرأت داشته باب ب و ک یباقر یعل یآقا است. 

 زفر: 40  یاز ا نیدعا کن تیبه درگاه عبود ، یو_اکرات مذ#به  یاعزام نیبه تع اد ت رادگرفت یا جایبه:

 مسلط باشن  یس یزفر به زباچ از ل 10ح اقل . 1

 زباش  شاچاچیدر م یجاسوس و زفوذ. ۲

 ز ن  یدرخواست پناهن گ یکس . ۳

است. مش ل آب اصفهاچ را   رتقصی  به  ٔ  ورش سته  ،یاجتماع  هیو سرما  یمنابع مال  ،یح ومت در راهبرد، کارآئ:  

مالش،    یِو فربه سگاز جادای  در  اما.  عاجزسگت  زرگ”ب ٔ  !  از “حلّ مسگالهزیرا ز  راچیا  یسگتیز-تواز  جمع کن . بحراچ آب   یزم

 ! خودِ خودِ درد است زه درماچ!رازستیا ی، مادرِ مالش هاب _یح مراز#توازاست. 

عزت مزت هن    یا   ردزگ یبرم وسیمگا  میگتنگه کرد رو ازجگام بگ چ قول م  یگ   یرو کگه ظر  یمهگل زفر رفتگه ازگ  کگار: 

   یر ز نکش ه باو   یکه م

 به از ص  هزار یمرد جن    ی که

 ⚘        یاعلی
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  یکرد رو ب ن  یکه ظر یکار  یهن بتوز یزفر40بخ ا اگه : 

که   نهیگرا هن ااصگول  یِادعا  تِی!  اسگوادترز یو ب  تررحنیگراها از ما بکه اصگول  نهیها اطلبتهِ حرِف اصگال  :  

 اب، همه از هن ب ترز . راست یگوتر و فاس ترز ! ولها از ما درو طلباصال  

 ستیز یجناح یمحل کل کل ها یخارج استیست 

امروز گفته باشگگ  آچ    اچیهرمن  عب الله  سگگت،یخبر خوب  رفتهتیمذاکرات را پذ  یادوار گذشگگته  جیزتا  راچیا ایگو:  

 مذاکرات »ش ست خورده«

 !ستیز هیطعنه و کنا: 

 ایکن    ایآچ را اح  یباز  تا دولت ازقالخسگارت اسگت االچ دسگت به دعا برداشگته/ ازتی: آزها که واقعا باور داشگتن  برجام خسگوال

 برجام هستن ؟ یایآرزومن  ش ست مذاکرات اح

  یکارشگناسگ  یکار گروها  یاعضگا  نیت  ی. اگر اعضگافهمنیزم مذاکره کنن ه رو نیت  یاعتراض به تع اد اعضگا  یماجرا:  

  هی خبر ته  ترییروززامه ز ار با خودشگوچ ببرچ دم هتل که از تو  یکل  یازتقاد داره اگر ال ل ی. جاهیباشگن  که اتفاقا زشگازه خوب

 و گردب.   یتفر یرو برده باشن  برا لیف  و فام ایکن  

 ی یباز کردچ جبهه ج   سگت،یزادرسگت ز ح ن زاموجه و  یتنها    وارید#  رعاملیم   یصگ ور ح ن زز اچ برا:  

 است.  راچیا یو فعاالچ اقتصاد یبخش خصوص هیعل

 در کشور قرار گرفت.  یمجرماچ کنش ر اههیدر س یپس بخش خصوص  یا از

  یبرا   یا  هیداشگت و امروز پا  نیزخواه  ت،یموفق  ای،شگ سگت    یمشگخصگ  جهیزت  یدر مذاکرات امروز و  ن هیا:  

عنواچ کردچ مذاکرات خواهن  رفت    جهیزت  یو ب  یمعاز  دزبال دوگازه سگاز  یاما رسگازه ها   ازن یاسگت را همه م  ن هیمذاکرات آ

 نیباش اریهجمه هش   ی. در مقابل اب ذارز  یاثر منف راچیو بازار ا یتا بر اف ارعموم

که   ی. تا زمازردیوگوها قرار گزخست گفت تیدر اولو  هانیاست مسوله رفع تحر  یدر زشست برجام : ضرور  یباقر:  

 ستیز شیب یبرجام سخ  گزاف یایاح کش ،یزفس م  ایآمر یکارزار فشار ح اکثر

 یآلودگ   یبا  نیخواهی. موچ اگر گرما م یاز مصگرف مازوت ترسگ   یمجلس معتق سگت زبا عضگو  یعباسگ   وچیفر:  

 !!!نیرا تحمل کن

. سگتیز  طیدارز  هن سگالمت مح  یازرژ  تیمسگوول، هن امن داشگت  ح ومت عاقل و  م ِیُاز کشگورها به    یلیب از  خ خوبسگت

 ح ومت ب  است.  ب،یمالش مه نهمهیعاملِ ازباشتِ ا

 برجام« توهن است! یایب وچ »اح ها«نی»لغو تحر: 

  ! یززز شهیرا ت نیکه همه سوارهست یقیقا: 

   نیتحر_کاسباچ#

  یو#
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آذر   ۸کنن    یقلب آرزو م  نیاسگت، از صگم  ملبورچ_حماسگه#  یخیسگالروز تار  ادآوری  راچیمردم ا  یبرا 76آذر   ۸روز  :

 بماز  ادگاریبه  راچیا خیها شود و در تار نیتحر_رفع#و  برجام# یایاح یهن سرآ از برا 1400

 بردارد راچیرا از سر مردم ا نیشوم تحر هیمذاکره کنن ه بتواز  سا نیت  وارمیام

را م  زظر دارز «، به وضگو  زشگاچ    راچیدولت تازه ا  یاسگیسگ یها  تیمورا گفته »حسگاسگ   هیازر  یآقا  ن هیا:  

به عرصگه مذاکرات    یرازیبه منزله د   ه طرف ا   ،یشگیبا دولت پ  زیتما جادیدر ا  راچیا  یداخل  اسگتیده  که مالحظات سگ  یم

 ستیز یخوب اتفادو  هیرومنتقل ش ه که متأسفازه  یالملل  یب

  یکرد،حت   ایپ  شیرازت مجلس افزا  یایدر  یجازیالر  یعل  اسگتیو با آ از ر  نوریبه ا ۸6ازصگاف داشگتتاز سگال     یبا:  

 من  ش ز . مواهب بهره  یهن در ح  خودشاچ از ا هاطلباصال   و بپاب ها زبود.  زیحجن بر  یاز ا یزماچ ح ادعادل هن خبر

 !ش ز یبرخوردار م Aاز رازت درجه  یجازیالر یدرگاه آقا  یخب مقرب و

باش ت    راچیا یمتوال  یدولت ها  هیاز ثبات ق م و وح ت رو  یتواز  حاک  یمذاکرات قبل، م  سیزو  شیمبنا قرار دادچ پ:  

 تیزوع تالب ها به تقو   یا  یدولت، بجا یغاتیتبل  نیکنن ت یم  شگگنهادیشگگود. پ هیتوج   یبا یکه به زحو  یسگگراف ن گ  هیزه ما

 تمرکز کن .  یمشترک و مل شمال  یدر مواجهه با ا یعموم یپلماسید

  یاسگت زه    سیزوشیپ  یماسگت    یروشیدور گذشگته پ6که از    یزی: مراچیکنن ه ارشگ  امذاکره  یباقر:  

 توافق زش ه است.  زیمچیتوافق زشود، درباره ه زیدر همه م یقابل مذاکره است. تا وقت سیزوشیتوافق و پ

 همه طرفها هن بود  ییمورد تا  یقابل مذاکره است و ا  هیرس یبن به جمع  یدور و6که در  یمباحث همه

 لیگکگه وزارت خگارجگه رو تحو یکشگگورمگاچ زسگگبگت بگه وقت  هیگعل مهگایداد تحر  لیگوزارت خگارجگه رو تحو   یظر  یوقت:  

 داشت؟ یگرفته بود مه تفاوت

 ...   یو_مذاکرات #که با آ از   یا: 

مسگتضگعفاچ    یازقالب_دولت#خرابه به     ی لیتحو  یبرا  یبزرگ دولت حسگ  روحاز  یزشگاچ از فتنه  یباال کشگ  دالر#  متیق

 است. 

      هنوزم هست« یلحظه ف ر کردم دولت روحاز هیاشتباه ش    ی»ببخش 

  ن هیتجربه برجام اسگت. ا ام یپ  یفعل  یهانیاز خود تجربه برجام اسگت. تحر  یشگ سگت برجام هن در واقع بخشگ:  

در   یریتاث  اگر  اوردیکشگور ارمغاچ ب  یرو برا  ی تریشگ   یهانیشگ ه رو از کشگور خارج کن  و تحر  ی ن  نیبرجام توازسگت اوراز

 است.   ی ئولوژیا سنیگماتد یفهن ما از ماجرا ز اشته باش  تنها زشازه

از   گذاشگته   «یریاز سگا  یزام آچ را »ج ا کردچ زز از  یکه برخ  یازفراد#در    یمحم _زرگس#خازن    یز ه ار:  

 هیسگا  ریز  هاحسگاب هیتسگو   یاسگت. ازجام ا  یبا ه ف رو کن کن  هیتنب  یصگرفا زوع  رسگ یز ارد و به زظر م  یقازوز هیتوج  چیه

 است.  یاز قازوچ و حقود شهروز  اعزهاد در دف  یشأچ ا ریمغا قضا_دست اه#

 باش .  نیهن مذاکره مستق یگام بع   یبه مذاکره. شا نی یاز ع م مذاکره رس: 
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   داد. را همچوچ فت  هن  زشاچ خواهن یترکمنچا: 

  یولو موقت و برا   نیکاست  از فشار تحر  یبرا  یها بل ه راه  نیرا زه رفع تحر  برجام#  یایکارکرد اح  راچیاگر ا:  

  یگدر آزصگگورت، تهگ   نگ ،یاز منگازعگه بب یدو کشگگور بل گه جزئ  یدهنگ ه بگه منگازعگه  اچیگتوافق را زگه پگا   یزمگاچ بگ ازگ  و ا   یگخر

 توافق زخواه  بود.  یایاح یبرا یمازعخواهاچ به خروج دوباره،  یجمهور

کنن ، اثر خود   یرا پاره م   یخواه، که زوشت اگر آزها به ق رت برسن  توافق ج   یتام کات ،سناتور جمهور  تییتو:  

توافق هن پاره شگود مرا     یا ر  یسگال د۳ای1اسگت که اگر قرار باشگ      یا   یریو سگا  راچیگذاشگته و ابهام ا   یرا در مذاکرات و

  استیدر مذاکرات قلعا آمر یاخاللهر  رز ؟مقصری  یامروز وقت همه را م

   EtemadDaily@در  وی _مذاکرات #       : 

  جوی کلی  برجام در کوبرگ وجست

ها به دور قبگل رایززی 6ها ادامه خواهنگ  داد یا به سگگنگت  کننگ ه همچنگاچ با ت اوم اقامت در وی  به رایززیهای مذاکرههیگات  آیا

 ها، متوق  خواه  ش ؟ منظور ازجام مشورت در پایتخت

 وحصگر ازها به  ح یب  یاروپا و وابسگت    یعمل  یگذشگته ب  نیسگال وز۳در    برجام#  یاز مشگ الت بزرگ در اجرا  ی ی:  

مذاکره    توازن یاب روشگ  ز نن  زم  یرقازوزی   یو خواسگته ها   ایخود را با آمر   یت ل  هاییاروپا   هی. ظاهرا تا زماز اسگتیآمر

 شوز یم  یو_مذاکرات #ش چ  یش یفرسا و یباشن  و تنها باعث طوالز یکنن ه خوب

 منلقه لیماه عسل با جنبش اص: 

 ! یرس اچیزود به پا مه

  یاسگگت که ع ه ا   راچیالملل در ا   یفقر دازش روابط ب لیدر گفت و با روززامه شگگرد گفتن که عم تاً به دل:  

  یکنن بخاطر هماچ فقر دازش اسگت که ع ه ا   یاضگافه م  نجایهسگتن . در ا  یشگ ز   یتضگم  یالملل   یب  یکنن  توافق ها  یگماچ م

 شود! یم  ایآمر ریموجب تحق  ایآمر با نیکنن ، امتناع از مذاکره مستق یتصور م

معروف که:   تیآچ ح ا  ادآوری.«  / افتی  اچیش ه و پا  تیریم   "ستاچیس  ناچیمرززش "وزارت خارجه ج.ا: »اختالف :  

  . یخوب  یزه به ا  رید یولگفتن برقص، 

 طالباچ#

که ما    یازیاما امت  ارزدیم  اردیلیبنا کرده مثالً م   ایکه آمر  یمیب م. سگاختماچ تحر   یبا اسگتعاره توضگ   یاجازه ب :

   ی ظر  یمحاال مه معامالت    ،یخر  وچیمل   یرو با    یاردیلیم  ی  ییشگود دارا  ی. زمارزدیم  وچیمل  یکال    نیمعامله دار  یبرا

 . یباشه مه باقر

 بود.   ایآمر#با  نیمستق_ ارید#مذاکره کنن ه  نیکار خوب ت: 
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  یدر تالشگ  یروز دوشگنبه در و  راچیو ا   ایبه قلن فرد کاپالچ زوشگت: آمر  ی( در مللبslate magazine)  تیاسگل   یآزال  هیزشگر

 نیاق ام استقبال کن  یاز ا  یبا ما مالقات کردز .   ری  یبرجام با  یایاح یتالب خواه  بود، برا  یکه احتماالً آخر  رید

 :راچیا_ملت_اتحاد_حزب #به کن ره  یخاتم_ محم یس# امیاز پ یبخش : 

ق رت اسگت و ق رت اگر به خود   یِریپذتیخوب مسگؤول  یو زظام ح مراز  یدموکراسگ  یهاها و الزمهشگرط   یتر  یادیاز بن  ی ی

 .  ییخواه  گرا یبه خودکام   عتاًیرها شود طب

جلب    یبرا  یدائم  یبه تظاهر به سگرسگخت   یطرف  ازیکه ز  شگودیآ از م ییاز جا  دشگم _با_مذاکره_هنر#:  

 برس .  اچیتماشاگراچ به پا تیرضا

کردین.  مهن، مذاکره  لیبراى زاهار به دفتر آقاى خاتمى، رفتن. ساعتى درمورد مسا:  77آذر    11  تیهاشم_خاطرات #:  

کردم. از  درازتخابات شگرکت زمى  شگود،یوضگع منی  م   ازسگتنیبسگیار از حوادث اخیر، زاراحت و کالفه اسگت و گفت، اگر م

 1زى استت / آم ، بسیار عصباپیش یراچهای مسافر به ااى که براى آمری ایىمسأله

شود.  ی( برگزار میبه وقت محل  یبه وقت تهراچ )  نیمشگترک برجام امروز جمعه سگاعت سگه و ز  وچیسگیکم:  

 شگاچیها  تختیمشگورت به پا  یخواهن  برا یم  ییاروپا  یها ات یشگود. ه  یها برگزار م  ییبه درخواسگت اروپا وچیسگیکم   یا

 برگردز . 

 داد! بیبود که به ز اه خودب مردم را فر  یا یهنر آذر منصور: 

 !نیستیو منفعل ز نیبرزامه دار نیدوراچ پساتحر یما برا  ،یکننیتحر گفت

  یمحور حل کنشهاشگگوچ راهمعضگگل  یدر کنار مردم، برا  جا ی یحت  ،یجمهوراسگگتیهن پس از ازتخابات مجلس و هن ر  اما

 مردم را دارز ! یرو یرگذاریالبته توهن تاث ص  ز اشته!

امت اما  متفاوت زق  کرده  یهاحزب را در برهه   یا  یاز اعضگا  یو عمل رده برخ اتحاد_حزب #از مواضگع    یابارها پاره:  

 یب ل  طلب_اصال  #و اعت ال را و    یروحاز#دولت    یهاکش یبوده در مشن ک  یهمواره خار  اصالحات #اصالت آزها در گفتماچ  

 خنجر زدز .  یملت  یام وبه ملالبات  یشخص که بخاطر منفعت

شگگود آزها به    یدارز ، باعث زم  ازیگبه توافق ز  راچیاز ا  شگگتریب  ی رب  یدولت ها  ن گهیا  یرضگگروریت رار  :  

  یو اقتصگاد  یاسگیفشگار سگ  شیرا با افزا  راچیمذاکرات، درک ا  یفضگا  رییتغ  یکن  برا یم  قیبرسگن  بل ه آزها را تشگو یخودآگاه

 است.  ی یکل یمذاکرات یاز ازه استراتژ هب یغاتیتبل یداشت  استراتژ ب هن .  رییتغ

 : یرازیمذاکره کنن ه ا نیمشاور ت ،یمرز  محم     : 

  ییایآس  یروابط با کشورها  تیو تقو یاادامه برزامه هسته  راچیا   ی ریطر  جا  برجام#به     ایآمر  بازگشت  ع م  صورت   در     

 ست.  ا

 ( یادیفارس به زقل از الم ی) منبع: خبرگزار

 برگشتن ! جهیزتیب تیزها در بردز  …و یاتم ی،ازرژیزفر آدم از وزارت زفت،باز  مرکز 40: 

 ازجام داد! یبه خوب یباقر یکنه،که عل ماچیو  رب که به ش ت دزبال توافق هستن  رو آدم پش   چیبا خوادیهنر م یلیخ
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در مجلسگش    تواز یبرجام را زم   ای: آمر یفراموب ز ن   یا  یمذاکره کنن ه ج   نیبا وجود همه اختالفاتماچ  با ت:  

 . س یقازوچ بنو تواز یشخص م  ی یبه قازوچ کن . اما برا لیتب 

 است یواقع ی ایآمر  یا

و   دولت#با    یسگت اگر به صگرف اختالفات سگیاسگا  یخالف منافع مل  یاق ام  کشگور کنن ه  مذاکره  تین  تضگعی :  

 دلواپسگاچ#با   یجز افزایش رزج مردم ز ارد باشگین تفاوت یکه زتیجه ا  مذاکرات #به برهن خوردچ   یتین مذاکره کنن ه راضگ

 ز ارین

ز ارد.    یو باقر   ی. ظرشگودیمحسگوب م  تیموفق به توافق در مذاکره برد و   چیرسگ  پلمات ید ی  یبرا:  

 بازگردد.  یدست خال خواه یزم یکس   ،یشعارها را ول کن
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  یمشگهور خوراک درسگت م   ریزماز جمعه ها راه افتاده من  زفرشگاچ از عصگر جمعه تا دو سگه روز بنا به تعب  یوقت  از:  

 !.  ازهیب یوهایراد یکنن  برا

 !ستیهن ب یآشپز

  ی ف ر یبا  رز ؟مسگووالچیاز آب و برد و گاز بهره ب     یزبا  ایو مسگتضگع  آ  ریپذبیمردم آسگ   یقبال:»ا  یعلن اله :  

 کنن .«

ز اردتبه     هیدر مقابل خ ا که تجمع فا  افتهتیکاهش    یشگود ززوالت آسگماز  یاکنوچ: »مشگ ل آب با تجمع حل زم یاله   علن

 زماز باراچ بخوازن .!« شیجا

 به ف ر کردچ ز ارز .! یازیهن ز مسووالچ

با ملالبات مردم گشگوده شگ ه و   یاز زحوه مواجهه رسگم ی یرا داد که فصگل ج   یزو   یآ از اعتراضگات اصگفهاچ ا:  

 تحول رخ داده است.  زیدر ازع اس اخبار ز یحت

 خود بازگشته.  یاصل مات یکه کارخازه به تنظ ده یامروز زشاچ م یبرخوردها یول

  رسگاچی. روزنیرا ز رده بود  تاچیگفته: »ضگمازت رزد و روز  طالباچ#  یرهبر  یشگورا  سیمالحسگ  آخوز  رئ  اگوی:  

   ،ی شگ ر ز ن یکنوز  تیاسگت. اگر بر وضگع  ینی. آزچه فرض اسگت فقط علوم دسگتیاز امارت، ازصگاف ز  یخ اسگت و توقع روز

 !یاست.« مه شباهت متخصصاچمملو از  ی. زظام کنوز یشویم یاله_عذاب #دمار 

که بابت   ینیسگن    نهیرا دعوت کن  تا مردم قضگاوت کنن  هز  کرسگنت#  هیدو طرف قضگ  مایالزم اسگت صگ اوسگ:  

 ایگ زز نگه#  یکگه قرارداد را بسگگتنگ  مگازنگ  آقگا ییآزهگا سگگت؟یبگه گردچ ک رودیآزهگا م  بیگقرارداد از ج   یا یتوق  اجرا  مگهیجر

 ؟یلیجل# یاکردز  مازن  آقآچ را متوق   یکه اجرا ییآزها

 کشور است: شرفتیخرد و کالچ که مازع پ تیریدر م  اصلی قفل سه: 

 جهالت. 1

 حسادت . ۲

 منفعت. ۳

 

.سرکوب   یایبوجود ب  یاز و  یمتفاوت  ریکه از خودشاچ بود هن رحن کنن  تا تصو  یس یحاضر زش ز  به رئ  وچیازقالب  

دولت   یکه در آباچ زود و هشگت پا  نهیراعوض ز رده.تنها تفاوت ا  یزیم  یسگیو آم چ رئ  یاصگفهاچ زشگاچ دادکه رفت  روحاز

 . ستیز یس یاز دولت رئ یاصفهاچ اثر یاجراش  اما در کل م  هیکش  اچیهن بم یروحاز

از کل سگال    شیماه صگادرات زفت داشگت)ب   یر دردال  اردیلیم 7.6بشگ ه معادل   وچیلیم  ۳.۲عراد ماه قبل روزازه  :  

 (راچیا ۹۹

   بهیمذاکره و شگا   ایآمر  مهابایدرخصگوص تحر  نفعیواسگله زاهم وچ و ذ ۵با    نیهن ام به برجام درتالشگ  ریبرگشگت د  ز،بایماز

 نیموقت برس یتوافق

 نیاز دست ز ه  یاز ا شیرش اقتصاد را ب فرصت
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کرده    دارحهیرا جر   ینیها احسگاسگات مت شگهر گربه یینمایسگ  لنیدر ف  یرقصگازمجلس: »گربه  ن هیزما  زق علی:  

احساسات   زیز  یماز گعقب#و   یع التیب#و   فقر#کن .« کاب  لیاز خوچ شه ا تعل  ازتیص#خاطر  آچ را به  اکراچ  ریاسگت. وز

 زماز .  یاز آزها باق یاثر ات کردیم  یدسته از مومناچ را تحر  یا

و حس   ی اریاز فقر و ب  یدرک  چیموچ ه  نن ؟یبیم  یاسگیسگ ریتحق  ایو   یق رت و عزت را در ابزار زظام  یمرا برخ:  

 و کرده است ز ارز .  کن یم جادیکه در مردم ا یق رتیحقارت و ب

 !کن یدارد » روب« م  ،ی»کوم « در حال »بلن « ش چ استت »آفتابِ« آچ سرزم یآدمها یه«ی»سا یوقت: 

 »سقراط«

با    تواچیدر منزل: »زم  وازات یح  یمجلس در واکنش به ز ه ار  یوحقوق  ییقضگا وچیسگیکم  سیرئبیزا  ،ی زوروز:  

 داد.« یو باکتر یاست اجازه ازتشار آلودگ یشخص نیخازه حر ن هیات ا به ا

 راچ یاز حقود مردم ا  ازتیصگگ#  یموارد برا   یمهن تر از ا  یآچ د   ه ا  یو حقوق  ییقضگگا  وچیسگگیو کم  یازقالب_مجلس#  ایآ

 ز ارد؟؟

 هستن ؟ یج  یگذشته آچ در حال بازز ر یاز طرف اراچ ح ومت زسبت به رفتارها یامرا ع ه: 

خود را زسگگبت به آچ از دسگگت   نازهیآزها را هضگگن کنن  لذا ز اه خوشگگب  توازن یه زمک  شگگوز یمواجه م ییها هیبا پ  موچ

 . کنن یم یحوادث گذشته را دوباره بازز ر  ،یدر پرتو درک ج  جهیدر زت دهن ،یم

 ۹۸آباچ#

 ن هتیآقا و خازن زما:

  ؟یدر آورد یساله خود را به عق  کس 1۳دختراچ   یاضرشما ح ایآ

  ؟؟یداز یزم یهمسر_کودک#ساله را مص اد  1۳آچ ازدواج دختراچ  یو بر مبنا  یکن یک ام بلو  صحبت م از

ود، برابر کردچ سگهن خ ۲.۵و هن  با    هیرسگ %۹به کمتر از    %۳۲فرب از   یاز بازار جهاز  راچیسگهن ا  ریدهه اخ  ۲  در:

  جی از زتا  ی یرفت  پس   یاسگت. ا   هیرسگ  شیسگال پ  ۲0دهن    یاکنوچ به    راچیا  صگادرات #بازار را گرفته اسگت.    %۳۵از    شیب

 است.  یاقتصاد_توسعه#ز ادچ به  تیوو اول یپلماسید#بر   اچیم# تیحاکم

 . نیموفق ش که نیدر ادارات افغازستاچ داشت  هیتراش شیبا ر یادیز یها یطالباچ گفته ما زفوذ: 

  یزما باش یدار و ازقالب شیر یها یمراقب زفوذ راچیا در

مللق مگذاکره تگا دفگاع    یاز زف  یداد. ول   یرا هن توضگگ  رییعلگل تغ   یگدرک کرد. البتگه بگا  تواچیرا م   هیگعق  رییتغ:  

 است.  ایاز فق اچ شرم و ح یفقط زشازه ح  یحیتوض چیمن ازه!! از آچ ب وچ هعزت 

ز ته   یقازوچ مجازات اسگت، ول یو حت  یمجاز  یاز درک زادرسگت از فضگا  یزاشگ  وارید  تیسگا  ریم   تیاگر مه مح وم:  

 زپرداخته است.  کن یم  ایعه رواج دارد و راه خودب را پدر جام یاحرفه  یکه من هیبه اصل قض کسچیبود که ه  یجالب ا
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زه از سگوابق امور اطالع دارز  و زه به تفاوت   ن یگویسگخ  م  هانیتحررفع  مذاکراِت#که در باره   یاز کسگاز  یاریبسگ:  

 . کنن یتوجه م یمذاکرات یها یو تاکت یمل یاستراتژ اچیم

 زشود.  یداخل استیس یهاکشاکش یبماز  و قرباز یبار مذاکرات مل  یا  یب ذار

 . نیکندعا  ورماچیو    یسرداراچ ام قیتوف یبرا همه

 . گرددیبا ارقام باال برم یداشته، با ح اقل کوشش دوباره به رش  مثبت حت یکه من  سال رش  منف یکشور: 

 باش .   1۳۹۵درص  سال    1۳معادل هماچ     یبا حل برجام ح اقل با  یاست ولقابل قبول    یدرص  ب وچ حل برجام تا ح   ۸  رش 

بودکه در آچ    یشگهر   یشگاه بودتزخسگت  نیرژ  هیعل  یکه جلوداراعترضگات مردم  یشگ بااصگفهازیباورب م یمه کسگ:  

با    سگازدتیمبهوت م  را ییا  نن هیهرب  شگاچیشگه ا  یگلزارها  یکه گسگتردگ  یشگ ت با اصگفهاچ و زج  آباد  یاعالم ح ومت زظام

 برخورد شود؟ ن وزهیداشته،ا نیراتق  مته نیوابراه یخراز  یاچ،حس یکه احم  متوسل یاصفهاز

 است.  یکشورها تفاوت مهم  ریو د نجایفساد ا اچیم: 

 هن فاس ز .  یکارآم ز  و بخش  رازشاچیم  یعنیهن هست.  یآزجا رش  اقتصاد در

 کنن ه منابع است. زاتواچ و تل  یهاتیریفساد همراه با م  یعنیاست.  یفساد مترادف فقر عموم نجایا

 فساد با فقر را مه؟ یبتواچ تحمل کرد ول  یبا رش  اقتصاد را شا فساد

  زی زها   تیبه برجام بوده و کاهش مح ود  یبن   یاز برجام پا   ایپس از خروج امر  راچیا  یموضگگع راهبرد:"  

را مقصر     ایامر  راچ،یموضع ا   ییبا تأ   رید یموضع موجب ش ه که طرف ها   یدر مارموب برجام بوده است. ا  یجبراز  یاق ام

 .  یخواه  د بیموضع آس  یفراتر از برجام باش  ا راچیا  یج  یشنهادهایب ازن . اگر پ

ززن ، زه خسگارت  یشگود، زه آچ را آتش م  یهوا م  یزه موشگ   ردیصگورت ب    یبار اگر توافق   یکه ا  نیخوشگحال:  

توافق    یبود کگه ا  یکننگ  و مهن ا یبگار خودشگگاچ توافق م  یکننگ ، موچ ا  یم  ی رب راهگا معرف ازگتیگزگامنگ  و زگه خ  یمحض م

 ما ازجام شود.  لهیبه وس  یبا

 "است.  یفضاساز  یوجود ز ارد، ا نگیلتریف ازت،یدر طر  ص"مجلس:  سیرئ: 

 .چ.   

 . شودیش چ مخاطب م تریو عصباز ینیب ب شیاظهارات موجب افزا  یا

 از . اعتماد ش ه رقابلیآزاچ   یبرا یاست که افراد عاد  یا ،یشاوز یعلت ازتصابات روز افزوچ خو  یمهمتر: 

 در سلو  باالتر است.  یاسیس یهاتیرد صالح یراه ادامه منلق  یا

 روزیکشور هر روز کوم تر از د راچیم  رهیدا

و    یآچ زظام ته   تیاسگت که جمهور   یکن  ا یم   یزظام را ته    ی  تیکه اسگالم  یتنها عامل  یو شگا   یبزرگتر :  

 شود.   یتح 

  یخواه  شگ . موچ حفظ من  یته تیو معنو  یاز آچ را از د  شیدور شگود ب  تیکه از جمهور  یزازیبه م یاسگیسگاختار سگ  هر

 است.   یبا فلسفه اخالد و د ریاست که مغا یمستلزم اق امات یساختار
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 کفتن  .  یم راهیبه مذاکره و برجام ب  و ب یلیخ نهایدرسته که ا: 

شگته را بروز ، با مذاکره کنن گاچ مخالفت گذ  ریبه توافق برسگن ، ومسگ  یکنن  تا به هرشگ ل  یحاال که خودشگاچ مذاکره م  اما

 مهن است.  یمنافع ملما یشود براتا معلوم نی نیزم

 خواهن  از اخت یرا گردچ مه کس  ریبار تقص  یدر صورت ش ست ا یول

جگامعگه بگا    یخگاص بگه همگه قگهیسگگل  یگ لیگتحم#منظورم  نیگویسگگخ  م یفرهن    سگگنیطگالبگاز#کگه از   یهن گام: 

از    یو تعه ات متقابل دولت و ملت و حقود شگهروز   قازوچ#به   ییاعتنایطرف و ب   یح ومت از    ارات یسگو اسگتفاده از اخت

 h زوباوه#است.   ریطرف د
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در دهه زود )که    یاردیلیمن  هزار م  فسگاد#از   یاپی(: اخبار پهاچیسگابق ک  ریمسگوول و سگردب  ری)م یریزصگ  مه ی:  

  یکردز ، احتمال من یم  ت مماشگا#با مسگاله فسگاد    یهم    یازتصگاب#و   یمسگوول ازتخاب  یدهه هفتاد که دسگت اهها  مهیم  از ز

 زد و ...  یاسالم یم  با جمهور وز یرا به پ یکار یها( ضربهدادمیرا م ییروزها

  ازقالب _رهبر#به  زژاد_یاحم #از زامه دکتر  بخشی | باززشر : 

   یورود کن ،یاست که حضرتعال  یازتظار ا 

ما شفاف   یو زز گ  نیا، خادم به مردم و کشور بودهپاک سگت#و هم ارازن،    نجازبیکه ا   یاز هم اچ مسگتحضگر  شیب  یحضگرتعال 

 امور بوده است.   یو وق  ا

م افع     یشگه خازواده  نییاز خازه ب و  روچیب  نیکنی: جرأت زمهاچیدر مصگاحبه با ک  یمازیهمسگر محافظ سگردار سگل:  

که   نیب و  دهنیم   یدارد؟/ترج  یبه ما مه ربل  هیبرود؟ سگگور  هیهمسگگرتاچ به سگگور   یمرا گذاشگگت  گفتن یم/ نیحرم هسگگت

 ش   یبود و در مرز شه یهمسرم زظام

 شر  _ب وچ#

  رزایرا ا   یا  شگودتیازجام م  وارید#  رعاملیمج د به پروز ه م   ی گیرسگ  ه،یقوه قضگائ  سیرئ  ،یابا دسگتور اژه(  1-4:  

  ،ی قضگائ   یح ن قلع   یقرار گرفت  و بازتاب گسگترده    اچیپس از در جر  شگودیپس م  ده یدسگتور زشگاچ م   یگزارب کردهت ا

 مج د ب ه ، پس ی گیح ن را گرفته، دستور رس یاجرا یقوه ورود کرده، جلو سیرئ

بسگتر    راچیا  هیاروپا عل هیو اتحاد   ایآمر یها  نیاعمال تحر  یدر تهراچ برا  سیکه با اشگغال سگفارت از ل  کسگازی:  

زژاد، عام ازه به اخالل در اقتصگاد کشگور پرداختن ، اکنوچ   یدکتر احم   یکردز  و با ه ف سگاقط کردچ دولت مردم  یسگاز

 !ستیبه ملت، جرم ز ازتیخ ایش ه از ! آ هانیرفع تحر یم افع مذاکره برا

قاع ه     یمالک عمل بودچ ا  جهیزت  ،یو تباه گسگترب فسگاد ایاسگت.آ  یقاع ه فقه   ی  فاسگ «،  به افسگ   »دفع:

شگود. با   یم  لیشگود دفع افسگ  کرد بل ه هماچ فاسگ  هن به افسگ  تب   یرسگ  که زه فقط با فاسگ  زم  یبه زظر م  یمن  سگت؟یز

 کن .  یتر م  یرا کث شهیو ش بشود بل ه خود یزم زیتم شهیزه تنها ش  یدستمال کث

در    سیزبود، اما بع  از اشگغال سگفارت از ل  راچیواردات زفت خام از ا  نیاروپا حاضگر به تحر  هیاتحاد  ۹0  آذرماه  تا:

را وضگع کرد. مردم حق دارز  ب ازن  عوامل پشگت صگحنه حمله به سگفارت    راچیا  هیخود عل  یاختصگاصگ  یهانیتهراچ، اروپا تحر

 بودز .  یزدچ دولت وقت مه کساز  یزم یو اخالل در اقتصاد کشور برا سیاز ل

و   تیتهراچ با حسگ  ز  ،ییو سگه کشگور اروپا   ایآمر  یعمل  یو ب  یب عه   ر نیخارجه: عل  ریوز  اچ، یرعب اللهیام:

  تی هن سگرا یبه مواجهه در برابر معترضگاچ داخل  ت«ی»حسگ  ز   یشگ ه اسگتت کاب ا   یو یاوارد مذاکرات هسگته تیج 

 هاستآب و خاک مال هماچ  یو ا اکن آب و خ  یها مال همالخره هرمه باش  آچبا کرد،یم

 ۸۹، سال  شگ یم  یبا آشگوب اصگال  طلباچ زخم   یراسگتش با  یشگ ه بود پا  یبه قهرماچ مل لیتب   ۸7زژاد  _یاحم #:

  سی از ل _سگفارت #به سگاختماچ   وربیبار با     یدر منلقه شگ ه بود ا  تیو محبوب  یبا توافق هسگته ا  یبه قهرماچ فرامل لیتب 

 ماز  یاسلوره م  یزبا او،  ش یم یزخم اچیمپش توسط اصول را یپا  یبا
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  یازرژ   متیکه ق  ایدر دز  ییبرد زسگبت به تابسگتاچ ده برابر شگ ه. تنها جا  متیاسگت. ق یخشگ سگال. آم   برف :

شگهر.. خسگته از دولت   یکنن . خسگته از مردم ا  یزم  یشگود و اعتراضگ  یبلن  زم  شگاچیصگ ا  شیثل مده برابر هن بشگود مردم م

 یب اری.. خسته از فر  یاز مپ درو  هو رها کنن ه بازار.. خست ریب   ات یمال یسودجو

و    هیتازه آزجا ظاهراً مزا  ن،یا هیرا در ممل ت د  جشیو زتا  یسگازیبار ثمرات خصگوصگ  یزه بل ه من    باریما  :

ها اموال مازاد را در م ت تمام دسگت اه  ،یجبراچ کمبود منابع مال  یدسگتور داده: برا  یسگیقازوچ داشگت، االچ که رئ فات یتشگر

 کرده؟ ینیبشیجهت سالمت پ یزظارت ربه فروب برسازن ت مه سازوکا  یمع

 در مرز افغازستاچ یاسالمیجمهور یمرز یری: درگستیق رب قلع  یا:

 ک  یمرزب تا کجاست، حاال برو اوزجا مردم ز ار دوزهیفقط اوس وله، زم  ه،یست دمنلقه لیجنبش اص:

ز ارد. دزبال مالش   یاقابل مالحظه  سگ یر   رید  شگاچیاز ا  یدر موضگع اقت ار اسگت و طرف ار  زژاد_یاحم #  یآقا:

 . نیگردیم ی تریج 

ملالبه   نییتجمعات ز ارد م ر ب و  یبا حق آزاد  یتناسگب  شگودیاصگفهاچ دارد اعالم م  یکه برا  ییهاتیمح ود:

 رفتارتاچ را ای  یرا اصال  کن یاصل قازوچ اساس  یا ایاسالم است، خالصه  یآب مخل به مباز تیریم 
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 یعیطب   ی یزشگوچ م  "منصگور"  لنیبع  از ف  یسگتار  یکه زسگبت به رفتار شگه  یذود و شگوق   یاما ا:  

 ستیز

پلمگپ     نگه،یقن، مصگگوبگه پگاره م  یابوزگایگبنگ ازه تو ب  خوادیدادسگگتگاچ رو م  نگ هیزمگا  سگگه،یمیوا  یاح گام قگازوز  یطرف جلو 

 ش  پس؟ یقازوچ م تیساختارمن  و حاکم ی...اوزهمه بحث درباره ع التخواهش نهیم

                

به خواسگته    یرضگاخاچ و... ربل  ه،یفق  تیاصگل وال   ،یآزها را شگن  یمردم اصگفهاچ مشگ ل آب دارز  و ح ومت صگ ا:  

 . ستیمردم ز یص ا  یاصفهاچ ز ارد و ا

 زارع پور ؟؟؟؟ یآقا یکنیم یتنگ بشه م ار دار یجهرم یآذر یدلن برا کردمیوقت ف ر زم چیه: 

 است.  یعیبرده، طب  یزفر را به و 40با خودب  یباقر یش ه از  که مرا عل یعصباز «یعراقچ وچی»حوار ن هیا: 

را با   اچیموسگو  یحسگ  ای  یهازاصگف  یو اقتصگاد، در  نیکارشگناس و خبره در حوزه تحر 40 یبه جا  یزاراحتن  مرا باقر  احتماال

 خود زبرده!

 آم .  یدر م یتیمجرم امن  ی مشیبود که از هر ت یهنر روحاز  یا

سگاعت دو درو   ۲4( در کمتر از  ی)رسگازه سگللنت سگعود  نترزشگنالیا  راچی( و اسی)رسگازه سگللنت از ل یسگ  یب یب:

 بزرگ منتشر کردز . 

  یسگییسگخناچ ر  نترزشگنالیا  راچیزاده را کامال برع س منتشگر کرد و ا  یفخر  یدرباره شگه  یعباسگ   وچیسگخناچ فر  یسگ یب  یب

 کرد  یاکو را تحر یبا کشورها یآب یهایدرباره هم ار

  یتحر_اچیجر#

تفاوت   ی. بزود یرو درک کن  یباقریاز اق امات عل   یظر  یاو باز  رسگگازه  هایاعت ال-یاصگگالحات  تعصگگبازی:  

رفع    یبرا  یواقع  یو جشگ  خر برفت با مذاکره  یبازشگوم   یبرا  ،یسگازسگوپرم   یبرا  ،ی بازقهرماچ  یبرا  مذاکره،  یمذاکره برا

 .  یتفاوت را خواه  د  یروش  خواه  ش . و ملّت هن اثرات ا نیتحر

واکسگ  که اثبات    یو خر  یدر سگازماچ شگاز ها  تیدر کنار عضگو   یبا ترکمنسگتاچ را ب ذار  یتوافق گاز   یا:  

 . ستیز FATF#و   یو_مذاکرات #و  برجام#و  نیتحر#معلل  زیهمه م کن یم

 . افت یها ماتفاد یلیکه اگر باش  خ یمنافع مل  یتام یو همت برا خواه یم تیعقالز یکم

 زدهنیس_دولت# یازرژ_یپلماسید#

  Terminateو    Liftکه فرد    یاسگت دوراچ کسگاز  ی. مفهومش ا یازرا بخو  مزیتا ننشگالیدر فا  یباقر  یمت  مقاله عل:

 تمام ش ه فرستادز یم  یتبر امیپ یی ایامر رزچیآچ پ یوبع  مذاکره برا  ازستن یرا زم

 توافق! یتوافق ب ای  ی نیرا لغو م مهایتحر ایاستت   یا راچیا یموضع اصول امروز

کشگور را معلل مذاکرات کن . الحم هلل ز اه دولت هن     یت زبادول   یاسگت که ا   یا   یو_مذاکرات #تر از  مهن:  

رفع    هانیتحر ایامور ممل ت منتظر بماز  که آ   یاصگول کامل ازجام شگود اما زبا  تیخود با رعا یاسگت. مذاکرات در جا   یهم

 ساختار اقتصاد اصال  شود.   یرفع زخواه  ش  با هانیتحر زه! ایخواه  ش  
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که در دفاع از    هی یام#شگهرسگتاچ    شگهریع التخواه و ضگ فسگادِ شگورا  سیرئ  «،ی»محم رضگا آقاجر  یپروز ه:  

به    راًیو دادسگتاچ وقت شگهر به حبس مح وم شگ ه بود، اخ  یازتظام  یرویز  تیبود و باشگ اکرده  یگراچ شگهر سگخنرازملالبه

 رشتو# !نیباش ش زشیمنتظر جلب و زز از  یروزا با  یاح ام رفته احتماالً هم یاجرا

دو زفر بگه عنواچ منتقگ  طر      یبوده و ا رگگذاریارتبگاطگات تگاث  ریو وز  بگاف یزظر قگال  یظگاهراً ازتقگادات زخب گاچ رو:  

 طر  هستن .   یدر ا یراتییتغ جادیا ری  یپ ازتیص

به   یدولت و بخش خصگوصگ  یصگ ا   چیاصگال  و شگن  یبرا  ازتیصگ_طر  #از حقود کاربراچ« موسگوم به  تی»حما  طر    

 ها ارجاع ش . مرکز پژوهش

تهراچ    یشگهردار  یمال  یهاباز  شگهر به مجموعه  یعامل ج   ریم   ،یاحم   یمه   یورود آقا  خیتار  سگتیمعلوم ز:

 . رهیهمش  "ش چ باف یعروس قال" ایخودب مربوط است  "ش چ ییداماد محس  رضا"به  ۹0در دهه 

 ! شودیم یدامادتاچ مه کس  ن هیمهن است، هن ا  یشویم یداماد مه کس  ن هیهن ا ،یدر وضع فعل شرفتیپ یبرا

  یفروشگواردات و خام  یرا ف ا  یتول  رز ،ی  یرا م  یفناور  یسگازیو بوم   یاز تول تیهر اق ام در جهت حما  یجلو:  

.  رز  یگیرا به تمسگخر م ییخودکفا  یکشگور  و تالب برا  یرشگ  علم  خوردتیم   یرفتار زم   یا  جهیبع  که کشگور در زت  کنن ،یم

 . شودیم  ایتر پکن کشورتر به ززن هپرروتر و ضربه نهایاز ا

شگب ه    یعنی" ن یگویدر پاسگخ م  یفور  شگود،یفالچ آدم م  یکثافت ار  هیعل  یهر افشگاگر  امروز  شگب ه افقت  یآقا:  

 . "اب دعوت کرده؟را مهماچ برزامه یکه فالز  هیفهمیافق زم

 بر سرت.  خاک . یکنیم یی زمایرا سف یزفر بع  یو دار یهن گاف داد باز

 تهراچ را گوب دادم.  جمعه_زماز#در  یحجه االسالم خاتم یخلبه ها:

که به    یبه درد زمازجمعه ا یحت یعنی.   ن یزم  یحاضگراچ در زمازجمعه را هن راضگ یحت  یها و سگخناچ ت رار ییگو  یکل   یا

 . خوردیزم زیش ه ز "ها یگع ه خود"به  لیتب  "آحاد مردم" یجا

 ملر  زش   یزسبت به مسوول یزق  و ملالبه ج   ی یحت
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تمام    یتحمل اعتراض م ز  شیآور بود، موچ زماچ زماگاز اشگ  زبود و گلوله و  مهیاز ق  یامروز در اصگفهاچ خبر:  

 سرکوب است.  یاسالم یزش . زباچ جمهور یتفاهن ال  نیش  و کشاورز معترض تسل

از . مخالفاچ از کشگگته شگگ چ مردم خوشگگحال ن یگویح ومت م اچیحام  کشگگ ،یح ومت معترضگگاچ را م:  

 عزادارز .  هیبق  ،یدار تیح ومت احساس ق رت و رضا یکه از قتل مردم و بقا  ییخوشحال شما

،  70شگهر دهه  متوسگط سگرکوب کرده. در مشگه  و اسگالماز طبقه    تریمحروماچ را قو شگهیهم  یاسگالم  یجمهور:  

محرکه طبقه مسگتضگع     یرویتپه، معترضگاچ خوزسگتاچ و اصگفهاچ ز، کارگراچ هفت۹۸و آباچ    ۹6 ی، د۸0اتوبوسگرازاچ دهه  

 مسلخ محروماچ است.  ست،یمحروماچ ز ناهپ یاسالم ی. جمهورشتریب شاچاچیاز  و قربازبوده

      ستیمردم تشنه و خسته و گرسنه زخن و خوچ ز حق ز ارد آب  اصفهاچ: 

 اصفهاچ# ستیخوشحال ز یروحاز_حس #امروز به از ازه  یکس : 

 ؟ اصفهاچ#از سرکوب در  ی ازیم  یبرچ بازد خواچیو معاوزش زم یس یرئ نیابراه: 

 . رودی. جهاچ راه خود مبازدیم "راچیا"با جهاچ،  "ج.ا"  یدر هر تقابل ج : 

 به آذر دوصفر.  نی یرس ۹۸و آباچ ۹7و مرداد  ۹6ی: از دشودیتر مواژگاچ مبارزات ملت م ام گسترده رهیدا: 

در    یگذارهیسگرما  یدالر برا  اردیلیم  10مبسگوط و جامع بوده. امارات    اریامارات بسگ-هیترک   یاز قرار معلوم توافقات ب:ا  

دالر امضگگا کردز .    اردیلیم ۵به ارزب    «یقرارداد »سگگوآ  ارز  امارات #و   هیترک   ،یاختصگگاص داده اسگگت. عالوه بر ا  هیترک#

 کن  قیتزر زیدالر ز هیترک یمرکز ز به با تواز یم مایامارات مستق

 ش ل گرفته هیتجمعات اول ن های مثل دشت گوهر راه سه کرج : 

 ستیز_تنها_اصفهاچ#  یکرج بشتاب یها بچه

که   یهائسرکوب. اوباب، لقمه  یکش و ماله  اصفهاچ#ظلن ح ومت بر کشاورزاچ     یتحر  یبرا   رسی  دستور و  ش   شب:  

 .  یززیکه در خوچ مردم م یدر خوچ مردم. کثافت بززن  به زاز ززن ی  را مبودزآماده کرده

  ی  یبود که مردم را ب شگن ،     یزوشگته منظورت ا ی ی.  دادز یم  مهیدادز ، موچ ق  مهیزوشگتن ق  شیروز پ  ۵:  

ز رفت، گلوله    ششیپز م ارا ب ه . زما  خواسگتیم  مهیدرباره رفتار ح ومت بود که با ق تیی. توخورمهیق  یزوشگته به مردم گفت

 . خورمهیق هاست، ز پزمهیداد. کشاورز معترض زه ق

   ی کرده اسگت. اعتراض به ا ریدسگت    امیق  اچیرا در جر  اصگفهاچ#از مردم    یادیشگمار ز  یآخوز   ت اریجنا  نیرژ:    

  یالملل  یب  یهاعضگو و سگازماچ  یمتح  و عموم کشگورها  ملل اسگت.    یمل  فهیوظ  یها  از خازواده آچ  تیو حما  هایریدسگت  

 راچیا#. خوازنیفرام رش گاچیدست   یآزاد یبرا یرا به اق ام فور بشر_حقود#م افع 

و وج اچ مقاومت و شگورب    سگتادز یاز ، بر سگر موضگع خود اداده لیشگ گاچ را تشگ عامدرصگ  قتل۹0که     یمجاه :

  67عام_قتل#.  ز ی نا بخش  راچیا#را در جامعه 
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به بمب    ریماه د   یظرف    تواز یم  راچیا#:  ییایتازیبر  یسگازماچ اطالعات  یبا اسگتناد گزارب    لیاسگرائ#  1۲کازال:

بمب هنوز    یتول  یاکتبر گذشگگته گفت در برزامه ج.ا برا  لیاسگگرائ  یاطالعات زظام  سیکه رئ   یداشگگته باشگگ حاال  !اب یدسگگت  

 دارد.  ازیبه بمب به دو سال زماچ ز  چیرس یو ج.ا برا شودیزم  هید یشرفتیپ

توسگگعه صگگنعت   یبرا  هی»زقشگگه راه اول  هیدر ته  زادهیفخر#تهراچ در مجلس ج.ا گفته   ن هیزما  یعباسگگ   وچیفر:

 «. کرده بود جادیا ستنیس یاسال  هسته نهیدرص  زقش داشت و »در زم۲0سوخت   یو تول راچ«یا یاهسته

 اجرا کرد.  تیو با موفق جادیج.ا را ا ی یبریه یجن ها  یدکتر نهیزاده قر یبا کُشت  فخر لیاسرائ#

 یاسالم یحل در جمهورراه 

 تردصالحی/ ازتخابات    

 ارشاد گشت/ حجاب    

 نگیلتریف/ یمجاز فضای   

 فساد/ نتحری   

 ماله/ فساد   

 سرکوب / آب  بحراچ   

 ضیتبع/ تاقلی   

 شالد/ شراب    

 یگرزظامی/ توسعه   

 پروپاگاز ا/ بشر حقود   

   ن یح ومت م  زهیبر سگرز  هیثابت کرده هن با ت   یاسگالم  یمع الفالچ و ال فالچ! جمهور یبغیالمل     یسگزنوی  ازق ر:  

 زظام.   یا  ن یم  یمنزل راهن تحر یوح چ،یکه ه ثیو با ظلن هن ماز ه. ح  ن یش نیم شیهن رو

 یزابود_عامل_یاسالم_یجمهور#: 

ها،  از ترس خراب شگ چ دسگت اه  یمحل  یهاخازههیاسگتفاده اسگت که تصگف  رقابلیها در خوزسگتاچ آزچناچ شگور و  لوله آب 

هسگتن  اگر اعتراض کنن ،    ی زیآب آشگام  یکه در صگ  خر  یمردم   یهم  در صگ  آب...   مردم  از . خود را بسگته  یهامغازه

 است _جرم_س وت # پاسخشاچ گلوله و سرب مذاب است

سگگاخت بمب بوده، خبر سگگوخته اسگگت! با   ری  یپ  زادهیفخرآقا،    یفتوا  ر نیعل  ن هیبه ا  یعباسگگ   وچفری  اعتراف :

سگاخت بمب    یبرا  یوزیهما  یایکه رؤ  نجاسگتی. ز ته ا ذردیخبر شگ ه بود مه م  ایکه از کشگور بردز ، دز  یاسگناد  یهاوچیکام

 . فقط ممل ت به فالکت افتاد. ستیجز زرمش ز یواکس ، پوچ درآم ه و راه  یمثل تول

و مهارمحال    زدیدرصگ  کشگاورزاچ سگه اسگتاچ اصگفهاچ،   ۵0از    شیشگهر اصگفهاچ: ب  یعضگو شگورا رضگا فال ،محم :

 کنن یم یو مسافرکش  یاز  و کارگرشغل خود را از دست داده یآبیب لیدلبه یاریو بخت

و مقاومت افغازسگتاچ اسگت. حاال   مسگعود_احم #ح ومت به   روزید  ازتیتاواچ خ  یوحشگ_طالباچ#امروز    یکشگگردچ:  

 ها. سقوط کرده! ب بخت یهایمرزباز  یبزک طالباچ را بفرست یبرا ریپنجش   یکه فرستاد یتیامن یهماچ خبرز ارها
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 . اب یدست  یابه سال  هسته یاسالم یکه جمهور نیدهی: هرگز اجازه زم 

 ش ست خوردز ، رفوزه ش ز .  ستادچیدر »آزموچ« کنار مردم ا  ریبار د یرازیا یهایتیسلبر: 

   ی از ا نمایسگ یشگهیپُر کردچ سگال  کنسگرت و گ  برای  تنها  … و 'گُل یعشگقا'،  'زیملت عز'،  'طرف اراچ'،  'مردم'  یهاواژه ییگو

 اصفهاچ# طلبِ ترسو!روزخورِ فرصتزرخ بهجماعت زوچ کن تیجماعت تراوب م

از    لیی. اسگراشگوز یم  یتج    یو ابرق رتها در و  راچیا  نیژر   یب  یهسگته ا یگفت وها   یززد  یدر روزها:  

  زی زام  یهسگگته ا یتهایدر مقابل مح ود  نیرژ   یدالر به ا  اردهایلیو فرسگگتادچ م  مهگایبرداشگگت  تحر  یبرا  یاحتمگال و آمادگ

 زاخرسن ست.  اریبس 

گذاشگته   ریدر روابلشگاچ تاث  ییتنش زدا  یمنلقه برا یدولتها  لیاسگت که بر م  یعوامل   یاز مهمتر  کروزا#  یپاز م:  

عربسگتاچ، امارات و...( اختالفات    ه،یترک  راچ،یاز بحراچ کروزا شگ ه از  )ا  یزاشگ  یکه متحمل صگ مات اقتصگاد ییاسگت. دولتها

 خود برسن ! یاقتصاد یتهایبه اولو ات  ذارز یکنار م یرا تا ح   یتیژئوپل

 :رودیم  یآش ار به مذاکرات و یبا ه ف راچیا نیامروز رژ: 

 ببرد.  اچیرا به پا مهایتحر ز،یم چیه بایدادچ تقر با

 . ردی  یم زیز زهیآچ جا یبل ه برا  ارد،یخود را زه فقط ز ه م یبرزامه هسته ا راچیا نیرژ

 ایاست. راست    زیآماب صل تا اثبات کن  برزامه   ن یمذاکره م  یاهسته#سر    ایبا دز  یاسالم  یسگال است جمهور  1۸:  

 بود.  تر یسهم   یممل ت آورد از هر جن   یبرا یاهسته یملوکازه یایکه رؤ یادعا به کنار، اما فالکت  یدرو  ا

  ییخگارج ایراچ ازجگام داده بهگا  ایگکگه در داخگل و    ییهگاتیگجنگا  یبرا  گگاهچیدهگه گگذشگگتگه ه4در طول    ایراچ#رژین  :  

 JCPOA# از . واکنش قاطع زشاچ ز اده زیز یزپرداخته و اروپا و جامعه جهاز

   ی بزرگتر    یماسگت«. اگر ا  یرو  شیآرماچ پ   یبزرگتر  لیاسگرائ یمسگل : »زابود  یروهایز یسگخن و:  

  یبرا   راچیمردم ا  یمشگ الت زز گ   ریو د  یکروزا، گراز  ،یآبیفقر، ب  ن هیا  ایحل شگ ه   راچیهمه مشگ الت ا ایآرماچ اسگت،  

 پنبه دازه...  ن یبه هر حال، شتر در خواب ب و ارزب ز ارد! یزیپش  یاسالم یمقامات جمهور

 . کن یاطالعات محرمازه کشورها و ب ه ار کردچ آزها دام په  م یگردآور یبرا  یم: 

 خواهن  کرد.  راچیساله با ا ۲۵در قرارداد  هاینیاست که م یهماچ کار قای، دق6یآام سیرئ ریاخ یهاگفته  یا

 است.  یعرب یو کشورها راچیاز ا یهودیمهاجراچ   اشتیروز گرام لیامروز در اسرائ: 

مجبور بگه ترک   راچیا  اچیگهودیبود. بعگ  از ازقالب، اکثر  لیگبعگ  از اسگگرائ  ازگهیگجگامعگه در خگاورم   یبزرگتر راچیا اچیگهودی  جگامعگه

 .  یهزار زفر رس ۲0و به کمتر از  افتیآزاچ به مرور کاهش  یهزار زفر 100 تیزادگاه خود ش ز  و جمع

 .  یم  و شب ه منوتو به ازتها رس یدوراچ هم ار: 

 . س یپر از ر یهاپروژه یو اجرا  یج  یهاتجربه یبرا یفرصت یعنی ،یعباس واچیدر شب ه منوتو و در کنار ک کار
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  یها از رسگگازه  یاریبسگگ  یروشگگب ه رقن زده که سگگبب دزباله   یرا در ا  یفراواز  یهایمنوتو، زوآور  تیریم   یریپذسگگ یر

دارم و دلن مملو از عشگق تمام    تیموفق  یآرزو  ز،یعز  یعباسگ  واچیشگب ه محبوب و ک   یا  یبرااز منوتو شگ ه اسگت.   زباچیفارسگ

 باش .  ص ایمردم ب یص ا شه،یشب ه، تا هم  یدارم که ا  یام ودر کنارشاچ کار کردم  یاست که روز یهم اراز

 مورد خشن متوهماچ براز از است.« »اصالحات  :یمحم  خاتم: 

که او شگرافت هن ز ارد که اگر    نن یشگ  تا هم اچ بب  یزماچ سگپر  اما  شگجاعت تقابل با ظلن را ز ارد.   یخاتم  گفتن یم  یروزگار

 . ستادیایو در کنار ظلن زم کردیداشت دست کن س وت م

   ی ا  یزباش . ما برا  راچیا  نیرژ  یاهسته سات یجز حمله به تاس  یا: احتمال دارد که مارهلیدفاع اسرائ  ریوز:  

 . نیشویاحتمال آماده م

  هی عل  یمحم _زرگس#  تیاز فعالازتقام    ی! برایتوزنهیع الت باشگگ  شگگ ه زماد ک  یمجر   یکه با  یقضگگائ  دسگگت اه:  

  یز ی ز ارد از آبرور   یشگ ه که ابائ  آبرویاما مناچ ب  شگودیم ریباز تحق   از یز اه داشگته. م  یروز اسگت او را در ازفراد  ۲0  ،یازفراد

 .  یج 

 از سرگرفته زخواه  ش .  یزودبه که یخبر داد و ا  یفرازسه از ش ست مذاکرات و یجمهورسیرئ: 

 : یرس شیپ نیکه دوزال  ترامپ سه سال و ز از  هیرس یاجهیکن به هماچ زتهن کن ی رب استم اراچیو مپ س ازهیم جنا  

 ستیبهتر یقلعاً جا ن،یرژ  یو جهاچ، ب وچ ا نهیخاورم راچ،یا ! یسرِ مار را بر  یبا

  یبود. دولت رئیسگ  ینیبشیاسگت. قابل پ  یروادهیقبول و ز  رقابلی   راچیا  یاهسگته  شگنهادات یگفتن  پ  های رب:  

اسگگت که با     یا اب هیهن کل ا   ایبا برز  خودب بسگگازد. آمر  یزیم  خواه یتابوت برجام را بر دوب ب شگگ  و م  خواه یزم

 است.   یهم جهیاست، زت  یها ابرزامه ق س یاتاد حرف بزز . تا وقت  یدر  راچیا

 دار ش چ. راهش پول جمع کردزه، زه بچه  یخودتوچ هست یریپ یاگر دزبال پرستار برا: 
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 . نیبه »کارخازه« ببر  «ی! کشاورز را از »زمنیکن «ی»کشاورز  یمرا با ن،ی»آب« ز ار یوقت: 

 !ریطلبت را ب   ایطلبماچ را ب ه  ایجازاچ طلب ار،    یو  نیجاچ ب ه ار هیما به تو  ایخ اپور: رائفی 

یعاشق_قرار#  

الفرج _لولی _عجل_اللهن# 

 !یجبل ماچیدکتر پ یجناب آقا: 

  اچیآقا   یب  ،مایصگ اوسگ#مناظره زز ه در     ی،  کرسگنت_قرارداد#و پنهاچ     ایشگهروز اچ از پ  یآگاه  یاسگت که برا  سگتهیشگا

 شود هر که در او  ش باش .  یرو هیتا س  ییزز نه برگزار زما ژچیو ب یلیجل  یسع

  تیشفاف#

دو کشگور   اچیم  یمرودات تجار ریکه از مسگ  ،یاسگیمذاکره و ارتباط سگ ریزه از مسگ   ا،یو امر  راچیبسگت روابط اب ::  

   ای در امر  یرازیا  ات یو حضگور تول  راچیدر ا  یی ایامر  یشگرکتها  یگذارهیسگرما  یبرا  یرا معبر   یمذاکرات و  تشگودیگشگوده م

 . نیرا بش ن مهایدوزال ، تحرم  برگر. با تبادل پسته رفسنجاچ و نیقرار ده

  رز یب   ادیو بروز  آچ را    سگگتن یباور کنن  که مواجهه با اعتراض را بل  ز  راچیا  یتیامن/ یازتظام  یروهایاگر ز   یشگگا:  

 موضوع حل شود.   یز مش الت در اا یبخش 

 صفرا فزود!  ین باز قضا سرک: 

 فالت   در  …و   یمیآب بَر مازن  فوالد و پتروشگ عیصگنا  سیدر دولت و مجلس ، با تاسگ تشگاچیمسگوول یکه در دوره تصگ   یازیآقا

 و اصفهاچ بودز  زدیزادگاه خود! در کرماچ و   عیبه دزبال توسعه سر یمرکز

 آزجا هستن ! یو اجتماع طیمح ستیز یوضع موجود و بحراچ ها یاصل مسبباچ

فشگگار آورد تگا خبر  رزگایبگه ا  زژادیبود، احمگ   یبگاق  یریگیرا اچیگبگه پگا یهنوز سگگاعت کگهیالو در حگ  ۸۸در ازتخگابگات   

معاوچ خبر   ،یااهلل جمعهخبر با اعتراض وزارت کشگور و رو    یرا فورا منتشگر کن ت ازتشگار ا  یموسگو   یرحسگیبر م  شیروزیپ

 زبرد ییراه بجا زژادیاحم  تیحما لیمواجه ش ، اما ب ل رزایوقت ا

اتفاد     یبار ا1۳۸کرده، امسگال   یتا هن زخم6زفر را کشگته ۳  اچیشگیسگاله با اسگلحه در م رسگه م1۵پسگر  هی  روزید:  

   گای پسگگرب را بگه آمر راچیدر ا یبگابگت زگاامن   فگتیم  زژاد_فرخ _ یگحم#  ادمگهیگ،یی گایآمر  زرمگال_یززگ گ#    یم   یافتگاده، بگه ا

 فرستاده!

  ا؟یآمر یگوشه ات را بفرست  ریج یحاضر یزاامن  یشما با وجود من ایآ

هنر ب ه فعال  یمُلرب ب   یبه ا  ی یو سگراچ زظام سگر بزز اه فرار خواهن  کرد،    یاخامنه#  یفرمودز  آقا  یزجف   یشگاه:  

 . خورز یزم یشمار دو اضاف  راچیدر مورد فرار د هایفرار سیه  یبنابرا یهست یساله فرار1۵  یو دست به زق  ززدت

      ماس با خودتوچ سس

به تعه ات   راچیاز شگگروط بازگشگگت ا  ی یرا     ایبرجام در کن ره امر  بیتصگگو  ،یرازیمذاکره کنن ه ا  نیت   میشگگن:  

 آممز ش ه اس یی ایهوشمن ازه طرف امر شنهادیپ  یبا ا شودیاعالم کرده استت گفته م یساز یو کاهش سل   ن یبرجام
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 ،یس یمراد و یجناب آقا: 

من    یصگحت دارد؟ اگر بله، سگاعت   یری  یاضگافه حقود م  یهاوس فارسگهر سگاعت حضگور در کالب   یموضگوع که شگما برا   یا  ایآ

  هی عل یسگعود  یاتاد جنگ رواز  یبرا  یهاوس فارسگمرا کالب  سگت؟یمبلغ به شگما محول شگ ه م  یقبال ا  که در  یادالر؟ پروژه

 مهن است؟ راچیملت ا

@RezaVaisi 

  یطالباچ هماچ اسگگت که بن ه با عنواچ کنترل رفتار ح ومت زوپا   یراز ازیبه ت  راچیا  یمرزباز یپاسگگخ توپخازه ا:  

 کنن یم ادیطالباچ از آچ 

 شوز  یج  هیدرستشاچ مشود و بابت خلا تنب یبابت کارها  یبا یعنی

 کرد تیم اراچ معت ل آزها را تقو استیو س ازات یجر  یبا  یهمچن

 دارز ؟ ی ریراه ار د زیعز  یمنتق 
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