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

 از غربی هایدولت نیز داخلی کاالی مصرف و انتخاب به عمومی تشویق یدرباره

 محل از خارجی کاالی خرید منع تبلیغات، جمله از تشویقی هایروش انواع با یکسو

 از و دهندمی عادت داخلی کاالی مصرف به را خود شهروندان... و دولتی هایبودجه

 کار تقسیم در که اقتصادهایی ویژهبه) خود صادراتی هدف کشورهای در دیگر سوی

 به را شهروندان ،(باشند داشته سهمی کاالها تولید جهانی بازار در نیست قرار جهانی

 طریق از. کنندمی ترغیب آن به تفاخر و خارجی برندهای نمایشی مصرف و خرید

 مشهور هایچهره کارگیریبه تا گرفته سینمایی هایفیلم و تلویزیونی هایبرنامه

 .خاص برندهای مصرف ضرورت انداختن جا و تبلیغ برای

 است ایران فزاینده قدرت از خطر احساس دشمنان حمالت افزایش علت

 بویژه اعیاد تبریک ضمن مسلح، نیروهای ارشد فرماندهان از جمعی دیدار در دیروز ظهر اسالمی انقالب معظم رهبر :جمجام 
 این از باید و هستند عید خدا صالح بندگان برای خود متبرک ایام دلیل به رمضان، و شعبان رجب، هایماه :گفتند رجب ماه
 به الزم زمان در کافی توانایی و عزت امنیت، اقتدار، از ایخامنه... اآیت حضرت.برد را معنوی بهره بیشترین برکت پر هایماه

 خاطرنشان مسلح نیروهای در پروریجانشین و کادرسازی ضرورت بر تأکید با و بردند نام مسلح نیروهای اصلی اهداف عنوان
 همچنین ایشان.باشند شده تعیین اهداف تأمین راستای در باید مسلح نیروهای در شده انجام اقدامات و هافعالیت نتیجه: کردند
 نظام ضد بر کنونی سابقهبی هایتهاجم علت: کردند تأکید و دانستند ایران اسالمی جمهوری عزت دوران را کنونی دوران
 را خود حمالت و اندکرده خطر احساس شدتبه فزاینده قدرت این از دشمنان زیرا است نظام این افزون روز قدرت اسالمی،
 به روز اسالمی، نظام قدرت دشمنان، چشم کوری به و هاتوطئه تمام رغمبه: افزودند ایخامنه... اآیت حضرت.اندداده افزایش
 از گزارشی مسلح نیروهای کل ستاد رئیس باقری، سرلشکر قوا، کل معظم فرمانده سخنان از پیش .یافت خواهد افزایش روز

 هایحرکت و هاتالش افزایش به جدید، سال در: گفت و کرد بیان گذشته سال در مسلح نیروهای هایفعالیت و دستاوردها
 .هستیم متعهد اهداف، به دستیابی برای مجاهدانه

 است جمهوری ریاست دوره یک اندازه به آمریکا با عمرتوافق ظاهرا:ظریف

 رئییس  ترامپ دونالد اگر که است محکم قدر آن ایهسته توافق آیا که سوال این به پاسخ در «ظریف جواد محمد» :خراسان
 و طرفیه  چنید  المللیی بیین  توافیق  ای،هسیته  توافیق : گفیت  یابد؟ ادامه همچنان شود، خارج آن از گرفت تصمیم آمریکا جمهور
 طیوالنی  ایسیابقه  هیم  آمریکیا  هسیتند   پایبند آن به هاطرف همه که نیست معنا بدین این اما اجراست حال در[ و معتبر] توافقی
 رد[ 0217 ژوئین  0 در] را وهیوایی آب تغییرات درباره پاریس توافق که ببینید مثال. المللیبین هایتوافق به نبودن پایبند در دارد
 در آمریکا که این بر است دلیلی این و رودمی ترامپ جمهور رئیس هایخواسته پی در آمریکا افتاده، اتفاق چه آن بر بنا. کرد
 درظیاهر  هسیتند،  کشیورها  دیگیر  بیا  مشابه هایتوافق دنبال به برخی که االن است  اعتماد غیرقابل شریکی المللیبین هایتوافق
 ریاسیت  دوره ییک  عمر حالت، ترینبینانهخوش در[ آمریکا با] شده انجام هایتوافق عمر که کندمی مخابره را پیام این آمریکا

 کننید؟  حفی   8-1 شیکل  بیه  را ای هسیته  توافیق  قادرند چین و روسیه اروپا، اتحادیه آیا که این درباره ظریف. است جمهوری
 آمریکیا  عملکیرد  متأسفانه. است توافق این در اساسی عاملی ایران که چرا هست، هم ایران وجود نیازمند ایهسته توافق: گفت
 .آن از خروج برای ترامپ جمهور رئیس تالش بدون حتی است، کرده استمرار غیرقابل را توافق گذشته، سال دو طی
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 !آشنا؟ جناب نیست آشنا هاصرافی این نام

 بازار ،«دالر نرخ ثبات از انتقاد و دالر گرانی از حمایت» درباره نیلی مسعود مقاله از ساعت 02 از کمتر در :کیهانروزنامه 
 حسام سیف، اهللولی سکوت در وجود این با. رسید تومان 0622 رقم به تومانی 722 افزایش با و شد مواجه قیمت افزایش با ارز
 با مماشات با نه اما شودمی ارزان ارز: »نوشت توئیتی در او.است بازار کنترل برای راهکار ارائه حال در روحانی مشاور آشنا

 و بیاندازد اطرافش به نگاهی دولت رئیس مشاور تا است کافی«.استانبول و اربیل قهار قاچاقچیان و اسکناس جسور محتکران
 شکل 12 سال ارزی بحران آستانه در درست که هاییصرافی. کند پیدا را شود برخورد آنها با باید که هاییصرافی آدرس
 درباره نظری تاکنون اما هست، ارز محتکران با برخورد لزوم بر معتقد آشنا اگرچه البته. هستند فعالیت مشغول امروز و اندگرفته

 و دختر صرافی شرکت فریدون، حسین -صدقی صرافی شرکت. است نداده دولت به نزدیک هایصرافی از برخی با مماشات
 و( نجومی هایحقوق حماسه خالق و یازدهم دولت ملی توسعه صندوق رئیس) حسینی صفدر کشور ذخیره جناب داماد
 .است شده آشکار اخیراً که است هاییصرافی از بخشی سیف جناب قدیمی دوست تیزچنگ، صرافی

 !گران؟فتنه به بدهیم هم جایزه

 درباره ایلنا خبرگزاری با ایمصاحبه در علمیه حوزه محققین طلباصالح مجمع اعضای از میبدی، فاضل محمدتقی :جوان
 سال اعتراضات جریان در فرد اگر آمده بندها از یکی در» که گفته شد، ابالغ نگهبان شورای سوی از که سیاسی رجل شرایط
 رهبری فرمایشات با و دارد مغایرت آن با و است اساسی قانون برخالف این. شود انتخابات نامزد تواندنمی داشته، حضور 66
 در مدیریتی پست اعطای خواستار نیز تهران شهر شورای عضو خداکرمی، ناهید او، از پیش. « دارد منافات فرمودند اخیراً که

 خرج نادرستش نظریه اثبات برای هم رهبری از البته میبدی فاضل!بود شده 18 ماهدی اقتصادی فتنه اغتشاشگران به هاوزارتخانه
 با دیدار و 12 تیرماه در حتی بلکه شود، استفاده مناصب در 66 گرانفتنه از نگفتند جایی هیچ تنها نه رهبری اما کند،می

 را خودشان بودنِ نامطمئن که عناصری از: »داشتند برحذر هم دانشگاه استاد حد در حتی گران فتنه از استفاده از دانشجویان
... اندنامطمئنّی عناصر که کردند ثابت و دادند نشان که هستند هابعضی. نکنید استفاده مطلقاً نکنید  استفاده مطلقاً کردند، اثبات

 هم اسالمیتش، برای هم کردند  ثابت اسالمی جمهوری برای کردند، ثابت کشور برای کردند، ثابت نظام برای را خودشان
 مخالفت اسالمی جمهوری نظام جمهوریت با اینها خب انداختند، راه را بازی آن 66 سال که هاییهمین. جمهوریتش برای

 از استفاده من نامطمئنند  اینها. باانصاف هایآدم مقابل در پسندیده و قبول قابل حرف هیچ بدون منطقی، هیچ بدون کردند،
 اساتید. کنمنمی توصیه دانشگاهی هیچ به نه و دانشجویی هیچ به نه و شماها به نه وجه هیچبه کنم،نمی توصیه مطلقاً را اینها
 در آنها از استفاده گران فتنه با مرزبندی بر تأکید همه آن با رهبری شودمی چطور« . کنید استفاده اینها از هستند، خوب

 ! باشند؟ دانسته بالمانع را هامسئولیت

 ندارد صحت زاغری نازنین همسر ادعای: خارجه وزارت سخنگوی

 با آن کردن مرتبط یا و زاغری نازنین اتهامات نوع درخصوص آنچه هر کشورمان خارجه وزارت سخنگوی روزنامه ایران:
 انتشار پی در. ندارد صحت که خواند اساسی بی هایزنیگمانه را شودمی مطرح انگلیس و ایران فیمابین روابط مسائل  برخی
 وی به ایران قضایی مقامات اینکه بر مبنی انگلیسی - ایرانی تبعه زاغری، نازنین همسر «راتکلیف ریچارد» سوی از ادعایی
 این در خارجه امور وزارت سخنگوی قاسمی، بهرام است، ایران به بریتانیا بدهی همسرش، شدن زندانی اصلی علت که اندگفته
 مختلف دالیل به ایران اسالمی جمهوری امنیتی و قضایی دستگاه نظر از ایرانی، شهروند عنوان به زاغری خانم: داد پاسخ باره
 . کندمی سپری را خود محکومیت دوران و شده محاکمه ایران اسالمی جمهوری قوانین طبق و شده شناخته مجرم
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 تر از شهردار!مریض 

 کیه  قبیل  سال چند که فردی استعفای پذیرش لزوم اگرنه است، پیچیده امری سیاست که گویندمی راست ظاهراً :امروزوطن 
! نیست غریبی و عجیب موضوع کرده، استعفا تهران، شهرداری از ترسبک مراتب به سمتی از حاد بیماری دلیل به بوده، ترجوان
 حضورش مدت در وی !نباشد مردمش و تهران برای هرچند است، مفید طلباناصالح برای ظاهراً اما شهرداری در نجفی ماندن
 میدیریت  عملکیرد  از گزارشیی  ضمناً و داد تغییر را خیابان و پل بزرگراه، چند نام ،17 ترافیک کنترل ناکام طرح ارائه بر عالوه
 دلییل  مکیرراً  گذشیته  سیال  0 طیی  آنها. است توجه جالب میان، این در اما هم طلباصالح هایرسانه عملکرد.کرد منتشر سابق
 نگهبیان  شیورای  هیای ردصیالحیت  بیود،  شده بسته رانت با کوالیی الهه گفته به که را مجلس امید لیست اعضای مفرط ضعف
 شیان دوستان نکردن کار برای را ایبهانه چنین باید ظاهراً شهر شورای انتخابات بر نگهبان شورای نظارت عدم!  اندکرده معرفی
 ندییدن  و بیازی سیاسیی  از ناشیی  اتاشیتباه  پیذیرش  و فرافکنیی  از آنها لذا! نشد محقق باز اما ایمسأله چنین گرفت،می آنها از

« ییافتگی توسیعه »با این دسیت فرمیان، متاسیفانه    !نکردند چنین شهر شورای در شاندوستان چنانکه نشدند، منصرف مردم مصالح
فرافکنیی، اکنیون بایید     طلبان به جای گالیه وتواند باشد و اصالحها نمیبازیهمین سیاسی مدنظر جناب مرعشی، چیزی غیر از

 !دالر و خیلی چیزهای دیگر جشن بگیرند برای نتایج تکرار در مجلس، دولت، شهرداری، برجام، قیمت

 کنیم کمک اهللحزب به دالر میلیاردها حاضریم شرط یک به کرد اعالم آمریکا

 روز» گردهمایی در و لبنان جنوب در «نبطیه» شهر در  خود در سخنرانی لبنان اهللحزب کل دبیر «نصراهلل حسن سید» :فارس
 گفتن سخن و می ماه پارلمانی انتخابات در «وفاداری و امید» لیست از حمایت را گردهمایی این از هدف «پیروزی به وفاداری

 و شد آغاز 0222 سال از مقاومت علیه توطئه: گفت نصراهلل حسن سید.دانست «وفاداری و امید» لیست هایخواسته و هابرنامه از
 و لبنان ارتش به اینکه بدون که بود اسرائیلی نظامیان ناگهانی نشینی عقب است، شده برداشته زمینه این در که گامی اولین
 آن نیروهای وقتی که شد داده جلوه اینگونه مقاومت توطئه، این در: افزود وی.کردند نشینی عقب کنند، ابالغ مزدور عناصر
 دارایی و اموال و زند می آتش را مسکونی منازل شوند می که جایی هر وارد و شوند می کشتار مرتکب شوند، می منطقه وارد
 در مقاومت نیروهای اما است، شده تبدیل داخلی جنگ و گریفتنه و جنازه به لبنان کشور آن نتیجه در که کنند می غارت را

 بود تشویقی دوم تالش: افزود نصراهلل سید.کردند خنثی را فتنه این هستند،( لبنان مردم) شما با که رزمندگان سایر و لبنان جنوب
 معاون «چنی دیک» از نمایندگی به و طرف از که لبنانی -آمریکایی نگارروزنامه «نادر جرج» سپتامبر، 11 حوادث از پس و

 شما برای هم ما و کنید پیدا ورود لبنان قدرت و دولت در شما که است حاضر آمریکا که گفت من به بود آمده بوش جرج
 دست اسرائیل برابر در مقاومت از و کرده همکاری امنیتی سطح در هاییآمریکا با اینکه شرط به دهیممی دالر میلیاردها
 آمریکا از لبنان، از سوری نیروهای خروج از پس بود  0220 سال در هاآن تالش سومین: افزود لبنان اهللحزب کل دبیر.بردارید

 نیاز بزرگ هایپروژه و پول و قدرت از حزب یک که چیزهایی تمامی که گفتند ما به و آمدند اروپایی کشورهای برخی و
 .بیانجامد مقاومت پایان به اینکه شرط به دهیممی شما به را دارد

 شودمی فیلتر فروردین پایان تا تلگرام

 حاضر حال در من: گفت «کنید؟می استفاده رسانی پیام چه از خودتان» که سوال این به پاسخ در پورمختار محمدعلی:آرمان
 شدن فیلتر از بعد اما. است فعال تلگرامم کانال هم هنوز البته و کردممی استفاده تلگرام از قبال اما کنممی استفاده سروش از

 پایان آن مهلت حداکثر که چرا باشند  آماده کامال که ام کرده اعالم هم امعمومی روابط به و کردم قطع را تلگرامم آن، اخیر
 .است فروردین
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 اقوامش با کروبی نوروزی دیدار

 اقوام کل به مالقاتی اجازه عید ایام: گفت و داد خبر عید ایام در خویش اقوام با کروبی مهدی مالقات از کروبی حسین :شرق
 روز دو آنها از برخی و شد داده پدر با مالقات اجازه هم من مادری خانواده به حتی. شد داده برادرزاده و هاخواهرزاده جمله از

 منیزل  عیید  اییام  و است خوب خیلی پدر. بروند پدر دیدار به زودیبه است قرار نیز دیگر گروهی و کردند مالقات پدر با پیش
 عنیوان  حصیر،  رفع منظور به ملی امنیت عالی شورای جلسه برگزاری برای جمهوریرئیس از هادرخواست به اشاره با او. بودند
 هم حصر رفع موضوع در اگر برساند، تصویب به خود قاطعیت و مدیریت با را برجام توانست که طورهمان روحانی آقای: کرد
 مجاب را شورا این دبیر تواندمی ملی امنیت عالی شورای رئیس عنوان به روحانی آقای. است کار این به قادر حتما باشد، جدی
 قضیائیه  قیوه  مسیئوالن  از کیه  اخبیاری  بیه  توجیه  با: گفت کروبی حسین. دهد قرار کار دستور در را حصر رفع موضوع که کند
 ادامیه  با که است این صریحشان نظر هم ایشان داشتند، الریجانیآملی آقای با حصر رفع کمیته نمایندگان که دیداری و رسیده
 .نیستند موافق حصر

 چیست؟ ارز قیمت افزایش سیاسی پیام

 به آوردن فشار برای آمریکا دولت جدید آرایش تأثیر: اولاست  طرح قابل فرضیه دو دالر قیمت رفتن باال مورد در :نوصبح 
 وزارت به پمپئو انتصاب برجام، از آمریکا خروج احتمال بولتون، جان انتصاب را نخست  فرضیه دولت عملیبی دوم و ایران

. کنندمی حمایت دارند، اشاره برجامی شرایط از شدن خارج به که هاییفکت کل در و اروپا بینیپیش قابل هایتحریم خارجه،
 کشور به نفت پول ورود و هانفتکش بیمه ایران، نفت عادی فروش برجام، در آمریکا رسمی حضور برجامی، شرایط از منظور
 تولید ایران پول و سرمایه بازار برای برجام از پس هراسی که کندمی تولید روانی بار ایگونه به اما ترامپ اقدامات. است
 طلباناصالح بیشتر. آیدمی فرضیه این طرفداران کمک به احتماالً روانی فضای از غیر هم کشور به ارز ورود هایراه بستن.شود
 نظر در.داندمی ارز بازار نظمیبی عامل را روحانی دولت سنگینی و تختی اما دوم فرضیه.اندفرضیه این حامی گرایاناعتدال و
 اما کند، جلوگیری ارز قیمت باالرفتن از بازار بر حاکم کلی فضای مدیریت و بازار به ارز تزریق با تواندمی دولت گروه، این
 نوعی .است گذاشته خالی را مدیریتی صحنه تفاوتیبی با و ندارد ارز قیمت افزایش با مخالفتی چندان بودجه کمبود واسطهبه

 قائل خودجوش نظم و نامرئی دست آن برای و داندمی «فر لسه» بازار از نوعی را ایران ارز بازار انگار که نولیبرالی سیاست
 که چرا است نزدیک واقعیت به بیشتر دوم فرضیه کنیم نگاه اگر منصفانه.هستند فرضیه این به معتقد دولت منتقدان بیشتر. است
 برخی تفاوتیبی کهدرحالی ندارد  را ماه یک در دالر تومانی هزار افزایش قابلیت ترامپ توسط شده ساخته روانی فضای
 .باشد پسابرجام روانی فضای از ترمحسوس شاید دولت اقتصادی مدیران

 

 

 

 

  


