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 (2)!کند؟  یتحما ایرانی کاالی از باید دولت چرا/ روش تحلیل مسائل سیاسی

 به که متحده، ایاالت دولت حتی دهدمی نشان شده منتشر و جدید مطالعات

 یدهه از دارد، اروپایی اقتصادهای به نسبت تری لیبرال اقتصادی مشی ظاهر

 به مشخصا وارداتی کاالهای یتعرفه افزایش با دوم، جهانی جنگ تا 613۱

 بوده جهان در کشورها ترینگرحمایت از یکی داخلی، صنایع از حمایت قصد

 یتوسعه معمار و آمریکا داریخزانه وزیر اولین همیلتون، الکساندر.است

 ایافتادهعقب کشور که بود معتقد هجدهم، قرن اواخر در کشور این صنعتی

 بتوانند کهزمانی تا را نوزاد صنایع ،[هجدهم قره اواخر در] متحده ایاالت مثل

 .دارد نگه امان در خارجی رقابت از دبای بایستند خود پای روی
 

 صالحامامزاده نشینیبستدر  نژاداحمدی جدیدبازی

 و نیااد  احمیدی  اینبیار  آفرینیی  جنجال مقصد. عبدالعظیم شاه در نه اینبار کردند، برپا را نشینی بست بساط هم باز هفت صبح:
 کیه  مراسیمی .یدرسی  پاییان  بیه  سیرعت  به و شد آغاز شده داده وعده زمان از دیرتر که نشینی بست. بود صالح امامزاده رفقایش
 آغیاز  فیر   دعیای  خواندن و نااد احمدی محمود آمدن با دقیقه 61:۸۱ ساعت حدود است، آن پشت ولنجک فکر اتاق گویی
 کردنید  می تالش بلند صدای با که بودند هم نفری چند. کردند شروع را توسل دعای فر  دعای خواندن از پس بالفاصله. شد
 حسین  نیااد  احمدی محمود برداشتن دعا به دست شد تمام دعا خواندن وقتی. شود بیشتر صدا تا بیندازند حاضرین در شوری تا
 بیاران  بیزر   خیدای «»سیاز  برآورده را ایران مردم و مومنین خوب حاجات همه خدایا". شد آنها ساعته یک نشینی بست ختام

 همیه  و کین  عناییت  او بیه  عیالم  در را تدرجیا  بیاالترین  و کن حفظ را زمان امام بزر  خدای» «ببار ایران ملت بر را رحمتت
 بیود  دعاهیایی  اینهیا «  بده قرار او یاران از را ما خدا«»بفرما محقق جهان اداره برای را آرزوهایمان«»بفرما مستجاب را او دعاهای
 آزادی و مشکالت رفع برای صلوات به را آخرش کالم او.گفتند می آمین او از بعد حامیانش و گفت می بلند نااد احمدی که

 .شود خار  امامزاده از تا کرد عزم و داد اختصاص زندانیان

 بود خوبی کار دالر شدن گران: روحانی مشاور

 خیوبی  کیار  رفیت  بیاال  دالر قیمت اینکه: است گفته و کرده حمایت دالر قیمت افزایش از وگوییگفت در ترکان اکبرتسنیم:
 دالر رود میی  باال ها قیمت عمومی سطح بودند،وقتی داشته نگاه پایین را دالر قیمت مصنوعی موقع آن چون نبود ای چاره بود
 .شیود  میی  اقتصیاد  شکسیت  موجیب  این که چرا نرود باال دالر اما رود باال ها قیمت عمومی تقاضای شود نمی. رود می باال هم
 کیه  کیرد  میی  عبثیی  کوشش دولت کهاین بیان با وی . شود گران داخلی کاالی که شود می باعث تورم ولی بماند ارزان دالر
 حرکیت  جرییان  خیال   دولیت  :کیرد  تصریح نشد، ولی کرد تزریق پول هم دالر میلیادرها بگیرد را دالر قیمت افزایش جلوی
 انیدازه  بیه  سیال  بیه  سال ایرانی کاالی یعنی رود می باال ها قیمت عمومی سطح دارد وجود تورم وقتی, کرد می حرکت اقتصاد
 .هستند ثابت قیمت دارای هم وارداتی های کاال باشد ثابت دالر که وقتی و کنند می پیدا قیمت افزایش تورم

 درصد می رسیم! 02 سازی به غنی روز چهار عرض در

 بیزر   هیای قیدرت  و اروپا نشینیعقب و آمریکا خرو  صورت در: گفت ایران اتمی انرژی سازمان رئیس روزنامه آرمان:
 نوروزی دیدار ساالنه مراسم. خواهیم نشان زنندگان برهم به ایویاه شست ضرب و کرده عمل ریدیگ گونه به برجام، از دیگر
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 علیی  مراسم این در. شد برگزار پرسنل از کثیری جمع حضور با سازمان، این کارکنان با اتمی انرژی سازمان معاونین و ریاست
 عمیر  در حسیا   ایبرهیه  را رو پییش  سیال  ایهسیته  صینعت  بیزر   خانواده و همکاران به نو سال تبریک ضمن صالحی اکبر
 دارییم  المللیبین عرصه در سختی بسیار هایگردنه آینده ماه چهار الی سه طی: گفت و برشمرد اسالمی جمهوری نظام ساله0۱
 برانگییز  ال اخیت  مسیائل  از نظیر صر  و همزبانی همدلی، ملی، وفاق با تنها امر این و کنیم عبور مطلوبی نحو به آن از باید که
 خاطرنشان برجام مخالفان سوی از داخلی غیرمنصفانه مواضع برخی به اشاره با سخنانش از بخش این در وی. شد خواهد محقق
 توافیق  آمریکیا  جمهیور  رئییس  کیه  زمانی. گرفتمی قرار ارزیابی مورد انصا  کردن لحاظ با کشور در مسائل کاش ای: کرد
 کیل  طیور بیه  و دسیتاورد  این تخفیف یا و تکذیب حال در داخل در ایعده داند،می خود ورکش برای معاهده بدترین را برجام
 حیالی  در. بپاشیند  جامعیه  در ناامیدی بذر دارند سعی برانگیز شبهه مسائل طرح با و هستند ما دانشمندان هایپیشرفت و هاتالش
 رئییس . اسیت  کشیور  داخیل  سیاسیی  هیای جبهیه  مامیت همبستگی و ملی وفاق نیازمند کشور روی پیش هایبحران از عبور که

 تیوانیم می و است پذیری برگشت برای آمادگی سازمان در ما وظیفه: گفت برجام از آمریکا خرو  درباره اتمی انرژی سازمان
 .دهیم انجام درصد ۸۱ سازی غنی و کرده گازدهی را فردو در سانتریفیوژها روز چهار عرض در

 نیستند جمهوری ریاست کسوت در نظامی چهره رحضو دنبال به اصولگرایان

 مطیرح  اصیولگرایی  جریان در اصال مجریه قوه را  در نظامی چهره یک حضور بحث:گفت اصولگرا سیاسی فعال یک ایلنا:
 تیازه  جمهیوری  ریاسیت . نیسیت  مسیائل  ایین  طرح زمان حاضر حال در. دارد سیاسی ایعقبه هم آن به زدن دامن و است نشده
: داشیت  اظهیار .محسین کیوهکن   است مانیده  باقی زمان سال سه حداقل روحانی دولت دوم دوره پایان تا و کرده ارک به شروع
 حتیی  آن شیرایط  و آینیده  جمهوری ریاست خصوص در که نیست شرایطی در اصال کشور و است غلط هاییفضاسازی چنین
 .بینندمی آسیب کشور در مسائلی چنین طرح از که هستند مردم نهایت در و است زود هنوز مباحث این طرح و کند صحبت

 گذردمی چه جمهوری رئیس دفتر در

 جمهیوری،  رئییس  بیا  سیپاه  فرمانیدهان  دییدار  از پییش رئیس دفتر رئیس جمهور میی گویید:    واعظی محمود روزنامه ایران:
 جدایی این اینکه یا دارد وجود ییجدا یک سپاه و دولت میان کنند القا کنندمی تالش برخی جهت، بی و دلیل بی که دریافتیم
 و نزدییک  کیار  و کشیور  دفاعی راهبردی توان سابقه بی تقویت دوازدهم و یازدهم دولت افتخار که درصورتی کنند، ایجاد را

 در چیه  حماییت،  و همکاری کار، این که است اسالمی انقالب پاسداران سپاه بویاه و مسلح نیروهای هایمأموریت از حمایت
جلسیه آقیای روحیانی بیا      درباره .شدندمی امر این متوجه باید مردم و است مشهود دیگر، هایزمینه در چه و بودجه مینتأ زمینه
 سیپاه  رتبیه  عیالی  فرمانیدهان  بیا  دیگری متعدد جلسات دیگر عبارت به. داشتند تمایل گفتگو به طر  دو هر  هم پاسداران سپاه

 مختلیف  موضیوعات  درباره و مشورتی هم جلسات این شود،نمی منتشر آن خبر که ودشمی و شد انجام قوا سران با یا پاسداران
 مندعالقه دولت که است این واقعیت اما بود، خواهد طر  بی رو پیش انتخابات دو در دولت وی گفت:.بود خارجی و داخلی
 .باشند داشته ائتال  و انسجام باهم اعتدالگرایان و طلباناصالح میانه، اصولگرایان از اعم کشور، معتدل جناح است

 داد ادامه را چین با تجاری جنگ ترامپ

 کیه  داد دسیتور  آمریکیا  تجیاری  نماینیده  بیه  ترامی   آمریکیا،  و چیین  جدید جنگ در متقابل  اقدامات جدیدترین در فارس:
 آن از پس سافاک،ینی از قلن به فار ، گزارش به.کند گمرکی تعرفه مشمول را چین از کاال دالر میلیارد 6۱۱ ساالنه واردات
 تعرفیه  اعمیال  طیرح  داد دسیتور  آمریکیا  تجیاری  نماینده به ترام  کرد، شکایت جهانی تجارت سازمان در آمریکا از چین که
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 تالفی در ناعادالنه رویارویی به را چین ترام .دهد قرار مدنظر را چینی کاالهای از دیگر دالر میلیارد 6۱۱ واردات بر گمرکی
 آسییب  میان کشیاورزان  و تولیدکننیدگان  به که است کرده انتخاب چین: گفت ترام .است کرده متهم آمریکا اماتاقد کردن
 دالر میلییارد  6۱۱ واردات بیر  تعرفه اعمال  طرح که امداده دستور USTR سازمان به من چین، ناعادالنه انتقام این سایه در. بزند
 کیاالی  علییه  ای تعرفه مثل به مقابله نیز هاچینی .کند تهیه را نظر مد کاالهای تفهرس و کرده بررسی را آمریکا به چینی کاالی

 .کردند مطرح را دالر میلیارد 0۱ ساالنه ارزش به آمریکایی

 !خواه تحریم طلباناصالح

 اییران  علیه بیشتر هایتحریم لزوم از است، اسرائیل به نزدیک شودمی گفته که خبرنگاری با مصاحبه در عبادی شیرین جوان:
 خبرنگیار  «لییک  الیی » بیا  وگیو گفت در او. نکنند گذاریسرمایه ایران در که کندمی توصیه اروپایی هایشرکت به و گویدمی

 انید رسییده  اینقطه به ایران مردم» که شودمی مدعی و خوانده ناممکن را ایران سیاسی نظام اصالح بلومبر ، نشریه راستگرای
 هیای تحیریم  که خواندمی ناپذیر اصالح را نظام ایران مردم قول از حالی در عبادی. « نیست پذیراصالح نظام این انددریافته که
 رفیع  میدعی  کیه  اندداده رأی کسی به جمهوری ریاست اخیر انتخابات دو در که ایران مردم آیا. مردم بر بیشتر فشار یعنی بیشتر
 خواهیان  کنید میی  تأکیید  او!بیود   خواهند موافق خود علیه بیشتر هایتحریم عمالا با بوده، ایران علیه غرب ظالمانه هایتحریم
 عبادی شیرین رویکرد. کند کمک نظام تغییر برای ایران مردم به تواندمی امریکا که گویدمی اما نیست، ایران علیه نظامی اقدام
 نیه  کردنید  اعیالم  رسیما   کشیور،  از خیرو   بیا  دبعی  و بودنید  اییران  طلبیان  اصالح حمایت مورد این از پیش که کسانی میان در

 اصیالح  فعیاالن  از نفیر  3۱ نامیه  بیه  نمونه یک عنوان به. نیست جدیدی رویکرد هستند، حکومت تغییر پی در بلکه طلباصالح
 لتدو صریحا  که اینامه. شد نوشته پیش نیم و سال یک حدود که کنیممی اشاره امریکا جمهور رئیس ترام ، دونالد به طلب
 داعش با سخت نبردی مشغول ایران دولت که حالی در کرد اعالم هاتکفیری هایجنایت مسئول حتی و داعش همانند را ایران
 تحیریم  تقاضیای  آنهیا " .هسیتند  اسیالمی  بنیادگرانیه  تروریسم سکه روی دو ایران، اسالمی حکومت و داعش» ؛آنها نوشتند بود
 گسیترش  را اسیالمی  انقیالب  پاسیداران  سپاه علیه موجود هایتحریم باید کنگره، با ریهمکا در جدید دولت: »کردند را ایران
 کیردن  وادار و ایران اسالمی جمهوری بر فشار برای را المللیبین ائتال  یک که خواهیممی منتخب جمهوررئیس از ما... دهد
 رفیت،  شیان صیحبت  گزارش این در که نهاییآ. « دهد تشکیل دوربردش بالستیک موشک برنامه کردن متوقف برای رژیم این
 از روزگیاری  نوشیتند،  ذلیالنیه  نامه ترام  به که نفری 3۱ آن اغلب .اندبوده ایران طلباناصالح تام حمایت مورد روزی همگی
 دفروختنمی را نوبلش صلح جایزه فخر همواره طلبان اصالح که بود کسی عبادی شیرین. بودند طلب اصالح دانشجویی فعاالن
 .است بوده دادگاه در آنها مدافع وکیل قضایی گوناگون هایپرونده در و

 !۳۱ دروغ از دفاع در

 اقسیام  و انیواع  خواندن و دیدن و شنیدن درحال سال طول در ما جامعهعبا  عبدی در روزنامه شهروند نوشته است:  شهروند:
 هیای رسیانه  و بلنیدگوها  از هیا دروغ این زمان یک. است کردنزندگی درحال اخبار این هضم و پذیرش با و است دروغ اخبار
 مطالب و اخبار البته. هستند اخباری چنین انتشار و تولید درحال هارسانه همه و است شکسته انحصار این دیگر حاال بود، رسمی
 و منیافع  رحسیب ب بلکه گیردنمی صورت بیرونی معیارهای براسا  یکدیگر از دروغ و راست جداکردن ولی هست، هم راست
 هیم  کیس هیی  . شیود میی  جمعیی  ارتبیاط  نام به چیزی موجودیت در اختالل موجب امر این و گیردمی صورت خواننده عالیق
 بعد روز که است اینمونه تنها ،63 دروغ میان این در. شود جویا را خبر یک سقم و صحت که دهدنمی خود به را این زحمت
 بیا  63 دروغ مییان  ببینییم  تیوانیم می که است ایران در کنیم دقت اگر و است بوده دروغ خبر نای که شودمی اعالم آن انتشار از
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 اعیالم  از پیس  هیم  را 63 دروغ اینکیه  جالیب . ندارد وجود چندانی تفاوت شنویم،می و بینیممی سال طول در که دیگری اخبار
 فرق که ساده دلیل این به چرا !! نیست دروغ است، روغد گویندمی اینکه گویندمی و پندارندمی راست همچنان بودنش،دروغ
 شیود، میی  منتشیر  و تولیید  سیال  طیول  در که دیگر منبع بدون اخبار سایر با شود،می گفته 63 دروغ نام به که آنچه میان چندانی
 بدانیم و بوده دروغ هک شود اعالم یا معلوم حداقل آن فردای که بشنویم دروغی روز یک سالی نیست بد رواین از.ندارد وجود
 و خیون  طرییق  از و اییم کیرده  هضیم  را آنهیا  و گرفتیه  شیکل  افکارمیان  و ایمکرده زندگی اخبار نوع همین با سال طول در که
 اعتمیاد  و بصییرت  از نکنییم،  حیل  جامعیه  ایین  در را دروغ تا. است کرده نفوذ فکرمان هایسلول و نقاط تمام به بدن هایر 

  .بود دنخواه خبری اجتماعی

یک گناه کبیره است و تنزل آن به دروغ در یک روز خاص ترویج یک امر ناپسند است که دین مبین اسالم بیه  دروغ مالحظه:
حتی اگر دروغ برای چند لحظه باشد می تواند تبعات جبران ناپذیری برای جامعه داشته  شدت مومنین را از آن منع کرده است.

 باشد.

 !گلوله بفرما است مضر دود

 کردند جمع را ماشین الستیک صدها دنیا، ارتش تریناخالقی تیراندازان تک گلوله از ماندن امان در برای هافلسطینی کیهان:
 سیوزاندن » اسیت؛  گفتیه  زمینیه  این در نتانیاهو دولت سخنگوی یک گاندلمن افری. شوند تیراندازی و دید مانع و بزنند آتش تا

 اهمیتیی  حمیا   بیرای  اما شودمی هافلسطینی برای زیستی محیط فاجعه باعث و شده هاآالینده و سموم انتشار باعث هاالستیک
 و داده هشدار زیست محیط آلودگی به نسبت و نوشته نامه جهانی بهداشت سازمان برای هم صهیونیستی دیگر مقام یک!« ندارد
 هیر  و گویندمی راست سی بیبی مانند هم آنها البته! دشون هافلسطینی سوی از زیست محیط کردن آلوده مانع که است خواسته
 دنییای  چنیین  در.اسیت  مضیر  سیالمتی  برای و کندمی آلوده را زیست محیط الستیک زدن آتش که داندمی دنیا در عاقلی آدم
 داغ گلولیه  با هافلسطینی که درحالی و بنامد عرب دنیای رهبر را خود سعودآل که ندارد تعجبی هی  خطرناکی، و آمیز بالهت
 روهیای دنبالیه  و آمریکا از شکایتی و تعجب خونبار، میانه این در. بگوید هاصهیونیست حیات حق و صلح از شوند،می سالخی
 فلسیطین،  اصیلی  مشیکل . گذاشیت  بیالفور  اعالمیه با پیش قرن یک انگلیس را خانهسالخ این بنای سنگ که نیست اروپا در آن

 و مذاکره نقاب پشت را خود خستگی و تر  و بینندنمی مبارزه نای خود در مختلف دالیل به که هستند سستی و خسته عناصر
 نخواهید  ادامه وضعیت این شکبی. است راههبی این نتیجه گویای روشنی به فلسطین امروز وضعیت. کنندمی پنهان طلبیصلح
 درییا  و هوا و زمین از که است سال 66 جهان، جمعیتی اکمپرتر منطقه سومین عنوان به مساحت مربع کیلومتر 31۱ با غزه .یافت
 غیزه  زندانبان دیگر دارد، مشترک مرز غزه با جنوب از که مصر حکومت. دارد قرار صهیونیستی رژیم ارتش کامل محاصره در
 .نکرد ایجاد غزه محاصره در آویوتل با قاهره آورشرم همدستی در تغییری نیز مبارک حسنی رژیم سرنگونی و است

 

  


