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 !سالمت برجام سرِ

 توافق، اجرای روز در  
 شد داده مردم به فراوانی های وعده

 که محترم جمهور رئیس جمله از و
 آب جمله از مشکالت همه رفع قبال

 داده ربط برجام به هم را خوردن
 همه که کرد روزاعالم آن بود،

 اجرای اول روز همان در ها تحریم
 تر قبل روحانی! خواهدشد لغو برجام

 از را مردم آنچنان بود گفته هم
 نیازی اصال که کند می سرشار درآمد

 باید حاال! باشند نداشته یارانه به
 که بدهد جواب جمهور رئیس آقای
 وضع ؟!است چگونه مردم وضع واقعا

 این جز آیا ؟!شد چطور ها تحریم
 چند همین در مردم ثروت که است

 ارزش درصد 06 از بیش اخیر، ماه
 آیا ؟!است داده دست از را خودش

 برخالف آمریکا که است این جز
 داخل به ارز انتقال های راه عهدش،

 اینهمه سرجمع ؟!بندد می و بسته را
 آمریکا دوش روی هزینه، و فشار
 و ما مردم دوش روی یا است

 ؟!فرودستان و مستضعفان بخصوص
 که نیست تعارفی کمترین جای

 قابل شکنی پیمان هنگفت هزینه
 شده گفته بارها و بینی پیش

 از ممکن شکل گرانترین آمریکا،به
 جای. شود می و شده گرفته مردم
 سیاست سایه در که نیست تردید
 لبخند به بستن دل و دولت غلط

 مردم به فشارها ترین سخت کدخدا،
 وضع را این. شود می تحمیل ایران

 به ارقام و آمار و اقتصاد کنونی
 آن انکار و دهد می نشان روشنی

 است پرواضح. است بدیهیات انکار
 رکود و کنونی ارزی بازار با که

 که هستند ما مردم این فراگیر،
 عهدشکنی و برجام تبعات عمال،

 به که مردمی. دهند می را آمریکا
 دالر نوسان با و دارند درآمد ریال

. شوند می اقتصادی شوک دستخوش
 ما: »گوید می جمهور رئیس بازهم اما

 توافق آن و پیمان آن نقض آغازگر
 خواهید می شما اگر... بود نخواهیم

 عهد نقض برابر در کنید، عهد  نقض
 پرداخت خودتان را آن بهای باید

 ایران ملّت بهای با نخواهید کنید،
 !«کنید عهد  نقض شما

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

شنود می را خیابان صدای دولت: آشنا  

 روحانی: نوشت ارز نرخ مورد در دولت تصمیم به اشاره با یادداشتی در جمهوری رئیس مشاور ایرنا :
 کشور ارزی بازار ساختاری اصالح برای راهبردی فرصت یک به تبدیل را مدت کوتاه ارزی تنش یک
 مرحله این از ملت و دولت: نوشت شب دوشنبه جلسه روایت با آشنا ینالد حسام ایرنا، گزارش به. کرد
 و اجتماعی اقتصادی، فعاالن با وگو گفت دولت. کرد خواهند عبور اقتدار با متقابل اعتماد با هم

  .گفت خواهد سخن مردم با بیشتر و شنید خواهد را خیابان صدای داد، خواهد ادامه را سیاسی

 تلگرام درباره سپاه اطالعات مسئوالن اب والیی فراکسیون نشست

 اطالعات مسئوالن حضور با دیروز صبح( اصولگرایان) مجلس والیی فراکسیون نمایندگان :ایسنا
 این سخنگوی نقوی حسین سید ایسنا، گزارش به. کردند بررسی را ها رسان پیام موضوع سپاه

 از مفصلی گزارش مجازی فضای هحوز در سپاه اطالعات مسئوالن: گفت باره این در فراکسیون،
 خارجی های رسان پیام اینکه جمله از.کردند ارائه مجازی فضای های برنامه و اهداف شرایط، وضعیت،

 دیگر عبارت به. دارند ای رسانه نقش ها، کانال از استفاده با بلکه کنند نمی ایفا را ارتباطی نقش فقط
 بیان جلسه این در: افزود وی. نیست رها ما کشور اندازه به کشوری هیچ در مجازی فضای و تلگرام

 با لذا کنند می پیدا سامان بزودی و هستند خوبی تحوالت و تغییر حال در داخلی های رسان پیام شد
 آخر تا داخلی رسان پیام پنج. باشند داخلی نیازهای همه پاسخگوی توانند می موانع و مشکالت رفع

 فضای در مشکلی هیچ خارجی، های رسان پیام حذف صورت رد که رسید خواهند حدی به فروردین
 .شد نخواهد ایجاد ارتباطی های فعالیت و مجازی فضای در اشتغال کار، و کسب

 سازی شایعه در اش سابقه از «زم اهلل روح» روایت

 در جمهوری ریاست انتخابات به اشاره با آمدنیوز، ضدانقالبی کانال مدیر زم، اهلل روح نیوز:جام 

 اهلل آیت انتخاباتی ستاد در خود حضور از شد، نژاد احمدی محمود پیروزی به منجر که ، 48 سال
 مورد در دانشگاه در داشتم ای پروژه من 48: »گفت و دکر اشاره سال آن در رفسنجانی هاشمی
 شاید کن مطالعه گفتم و بردم هاشمی مهدی برای را پروژه آن؛ آمدن وجود به های زمینه و شایعه
 برای وی از هاشمی مهدی دعوت به اشاره با زم اهلل روح".کنی استفاده آن از ستاد کارهای در بتوانی

: افزود شایعه درباره اش پروژه شدن اجرایی بر وی تاکید و هاشمی اهلل آیت انتخاباتی ستاد در حضور
 بخش رئیس 48 سال در من ؛(خنده با) کردیم چه نگیم حاال که کردم کارهایی و ستاد رفتم من»

 .«کردم نژاد احمدی علیه را کارها بدترین و بودم هاشمی آقای روانی جنگ
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 ای یارانه تحزب

مطرحباریکوقتچندهرسیاستمدارانومسئوالنسویازسیاسیهایتشکلواحزاببهیارانهتخصیصبحثکهبودهامدت ابتکار:
داشتندآنبرایراخودخاصدالیلهمآنهاازکدامهروداشتبسیاریمخالفانوموافقانهموارهمسئلهاین.شدمی وجود،اینبا.

یارانهتومانمیلیارددوتخصیصازکشوروزارتسیاسیکلمدیربود،شدهارزنرخمسئلهبهمعطوفتوجهاتتمامکهایامیدردرست
هایسوالبرعالوهاوصاف،اینبا.داردوجودکشوردرحزب062ازبیشکهاستحالیدراین.دادخبرسیاسیهایتشکلواحزاببه

تواندمیحقیقتامبلغاینآیاکهدادقراربررسیموردهمرااینباید؟خیریابدهدیارانهاحزاببهبایددولتآیااینکههمچونهمیشگی
کهمعتقدندحزبیفعاالنوسیاسیافرادازبسیاریکهاستگفتنی باشد؟کشورسیاسیهایتشکلواحزابمتعددمشکالتراهگشای

استقاللاقداماینچراکهشودپرداختهزینهایننبایدالمالبیتازوبدهندمردمنیزراهایشهزینهبایدباشدمردمیاستقرارحزبیاگر
.بردمیبینازهایارانهبهبودنوابستهدلیلبهرااحزابعملیوفکری

 «گرام» های ریسک درباره رسانی اطالع

دیجیتالارزهایهایرمزنگارید،کننمیاستفادهاینترنتدرانتقالبرایرمزنگاریازکههستندارزهاییدیجیتال،ارزهایآرمان امروز:
.استدیجیتالارزهایدنیایپادشاهاکنونوشدایجاد022۲سالدرکهاستکوینبیتدیجیتالارزاولین.هستندپیگیریوهکغیرقابل

اینجملهازنیزایرانکهاسترمزنگارارزهایدربارهمهممباحثجملهازمختلفهایدولتسویازواحدسیاستوجودعدماما
حال.استکردهبسندهکوینبیتمعامالتعدمدربارههشداریبهتنهاونکردهاعالمآندربارهمشخصیسیاستتاکنونواستکشورها
برنامهخودجدیدکاربریمحیطبرایدیجیتالیارزافتتاحوچینبالکفناوریازاستفادهباداخلیشبکهیکاندازیراهبرایتلگرام

ارزاینبهگرایشبیشتریایرانیانکهداردوجودهشدارایناستایراندرپرطرفداررسانپیامیکتلگراماینکهبهتوجهبا.استختهری
 .باشدداشتههمراهبهزیادیضررایرانیشهروندانوایراناقتصادبرایتواندمیامراینکوینبیتسقوطتجربهبهتوجهباوکنندپیدا

.استکشورپولینظامبهحملهنوعیبهشودمحققاگرموضوعاینواستخارجداخلیمدیراندستاز«گرام»ارزتمدیری

 دیروز حامیان علیه طلبان اصالح هم باز

مرردماز۲6انتخاباتدرکهبازیگرانیبرخیشدباعثدالرقیمتساعتبهساعتوناگهانیافزایشوارزبازارثباتیبی: صنعت جهان
همرین.انردنوشرتهخروداینترنتریصفحاتدرراپشیمانیاینوشدهپشیمانخوداقداماینزادهند،رأیروحانیحسنبهکهبودندخواسته

شرعوربراهمرراهسیاسریهایجریانباشانهمراهیچراکهکندحملههاسلبریتیاینبهصنعتجهانطلباصالحروزنامهتاشدهباعثامر
براالدولرتشوروحرانیازانتقادهرا:»نویسردمری«هراسلبریتیروشبهورزیستسیا»عنوانباگزارشیدرروزنامهاین!استنبودهسیاسی
ایرناساسریسراال...کردنردحمایتپیشینانتخاباتدررااوکهباشدهنرمندانیطرفازموضعتندترینشایدمیانایندرامااستگرفته
دیگررانواستمقصرامروزمشکالتدردولتفقطآیاوتاسدولتعملکردمورددرقضاوتبرایمناسبیزمانسالیکآیاکهاست
بایردسیاسریهایجریانباهمراهی...دارد؟کشورآرامشبرتأثیریچهاظهارنظرهایشانوهنرمنداناحساسیهایالعملعکسگناهند؟بی

نیرزانتخاباتیهایکمپینباهنرمندانهمراهی.ماندبازمیراهازیاشودمیدچارتندرویبهیامدتیازبعدوگرنهباشدسیاسیشعورباهمراه
حمایرتسیاسرتمداریازروزیاسرتمحبوبجامعهدرکههنرمندینیستقرار.باشدهایشانتواناییوسیاسیونمشخصاتبهتوجهباباید
همرراهدیگررهایموجباکهاستکسانیورزیسیاستافتادهاتفاقجامعهدرامروزآنچه.شودحمایتمنکربنیانازدیگرروزیکوکند
دولرتحامیهایرسانهدرکنند،میحمایتدولتازبازیگرانوهنرمندانوقتهراستگفتنی" .برندمیخودبانیزراایعدهوشوندمی

!کننددخالتسیاسیمسائلدردنبایکهگویندمیآنهابهتوهینباطلباصالحهایرسانهدارند،دولتازانتقادوقتهروشوندمیعزیز
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 اند نکرده فراموش را عراق جنگ ها ایرانی

 به تحلیلی در رویترز انگلیسی رسانه :رویترز

 با ایران ها آن اساس بر که است  پرداخته دالیلی
 ایجاد برای غربی کشورهای و آمریکا های درخواست
 نخواهد موافقت اش موشکی برنامه در هایی محدودیت

 اروپایی های دولت های تالش به اشاره با رویترز. کرد
 موشکی، موضوع در ایران دادن قرار فشار تحت برای

 درازمدت در مطمئناً ها تالش این: »است نوشته
 تصمیم که وقتی از ویژه به هستند، شکست به محتوم

 مشاور عنوان به بولتون جان انتصاب برای ترامپ اخیر
 کرده تر محتمل را توافق از آمریکا خروج ملی، امنیت
 آن از نظر قطع ها ایرانی تحلیل، این نوشته به.« است

 بعید کنند، اعمال تنبیهی اقدامات چه ها اروپایی که
 بر صوری سقف یک از فراتر هایی محدودیت با است
 تهران، نگاه از. کنند موافقت خود موشکی برنامه برد

... است خود از دفاع برای ای مسئله موشکی برنامه
 عراق، با جنگ خالل در اند نکرده فراموش ها ایرانی
 علیه هوایی حمالت به دست عراق هوایی نیروی

 اصفهان تبریز، تهران، جمله از ایران بزرگ شهرهای
 .زد شیراز و

 

 

 

 

 

 

 

 ایرانی کاالی از باید دولت چرا/ روش تحلیل مسائل سیاسی

 (4)!کند؟  حمایت
 در. باطنی و دارد ظاهری تولید، از حمایت در ها دولت نقش و الملل بین تجارت

 در نباید دولت که کنند می نمودوا غربی های رسانه و دانشگاهی مراجع امر، ظاهر
 سازوکار دهد اجازه باید و کند دخالت بازار در داخلی تولیدکنندگان از حمایت

 طور به را ها ناموفق و دارد نگه بازار در را موفق تولیدکنندگان رقابت، اصل و بازار
 و گذاری تعرفه نوع هر نیز داخلی کاالی خرید ی درباره. شوند حذف خودکار
 تجارت اصول مغایر را مختلف تولیدکنندگان برای برابر شرایط از خارج تشویق

 کارشناسان به که چرا کنند می کارهایی چنین از را ها دولت و قلمداد آزاد
 .هاست ملت سعادت برای الزم شرط آزاد تجارت که اند آموخته

 ای هسته نیروگاه نه خرند می باتری فارس خلیج حاشیه کشورهای برخی

: گفات  برجاام  از امریکاا  خروج خصوص در اتمی انرژی سازمان رئیس جوان:
 نظام عالی مقامات برعهده برجام از خروج در آنها اقدام به ایران واکنش تصمیم

 ای حاوزه  هار  در ما و است آماده چیز همه هاینک ماست برعهده آنچه ولی است
 علای  .ایام  باوده  سابق که جایی به بازگردیم سرعت به توانیم می فنی مسائل از

 ای، هساته  صنعت در منطقه کشورهای برخی فعالیت خصوص صالحی در اکبر
 خصاوص  در زیاادی  هاای  گاذاری  سارمایه  ماا  منطقاه  کشورهای: کرد تصریح
 نیارو  و تجهیازات  کشاور  از خاارج  از اینهاا  اماا  د،کنن می ای هسته های نیروگاه

 داناش  و است بومی کامالً ما بوشهر نیروگاه. نیست بومی آنها دانش و آورند می
 فاارس  خلایج  حاشایه  کشاورهای  برخای  در آنچاه  با خیلی ایران در ای هسته

 حاوزه  کشاورهای  از یکای . خرناد  مای  باتری دارند آنها. است متفاوت گذرد می
 شاود  نمای  نیروگااه  آن اسام  که خریده نیروگاه چهار کشور یک از فارس خلیج

 تجااری  هاای  پیشاران  گذشته در .برند می کنند، می جمع سال ۰6 الی 86 بعد
 هاای  پیشاران  سامت  باه  دوباره ولی اند رفته نظامی سمت به مرور به و داشتند
 را رکشاو  در تنیادگی  درهم آزمایش انجام توانایی ما: افزود وی .اند رفته تجاری
 و هساتیم  اساالم  جهاان  کشاور  اولین ولی ایم نکرده رسمی اعالم فعالً و داریم

 آزماایش  تکرارپذیری که زمانی تا ولی هستیم آسیایی کشور سومین یا دومین
 دیگار  حاوزه : داشات  اظهاار  صاالحی . کنایم  اعالم توانیم نمی ایم نداده انجام را

 و گیاری  انادازه  واحادهای  چقادر  هار . اسات  گیری اندازه و سنسور آنها کاربرد
 ماا . اسات  بهتار  شما وسیله باشد، تر ظریف و تر حساس شما گیری اندازه وسیله

 کوانتااومی فناااوری از اسااتفاده بااا را زمااین مغناااطیس آینااده در تااوانیم ماای
   .کنیم گیری اندازه

 


