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

 ظاهر در. باطنی و دارد ظاهری ید،تول از حمایت در هادولت نقش و المللبین تجارت

 از حمایت در نباید دولت که کنندمی وانمود غربی هایرسانه و دانشگاهی مراجع امر،

 اصل و بازار سازوکار دهد اجازه باید و کند دخالت بازار در داخلی تولیدکنندگان

 حذف کارخود طوربه را هاناموفق و دارد نگه بازار در را موفق تولیدکنندگان رقابت،

 شرایط از خارج تشویق و گذاریتعرفه نوع هر نیز داخلی کاالی خرید یدرباره. شوند

 از را هادولت و قلمداد آزاد تجارت اصول مغایر را مختلف تولیدکنندگان برای برابر

 الزم شرط آزاد تجارت که اندآموخته کارشناسان به که چرا کنندمی کارهایی چنین

  .تهاسملت سعادت برای
 

 سازیشایعه در اشسابقه از «زم اهلل روح» روایت

 به منجر که ، 48 سال در جمهوری ریاست انتخابات به اشاره با آمدنیوز، ضدانقالبی کانال مدیر زم، اهلل روح نیوز:جام 
: گفت و دکر اشاره سال آن در رفسنجانی هاشمی اهلل آیت انتخاباتی ستاد در خود حضور از شد، نژاد احمدی محمود پیروزی

 گفتم و بردم هاشمی مهدی برای را پروژه آن؛ آمدن وجود به های زمینه و شایعه مورد در دانشگاه در داشتم ای پروژه من 48»
 حضور برای وی از هاشمی مهدی دعوت به اشاره با زم اهلل روح".کنی استفاده آن از ستاد کارهای در بتوانی شاید کن مطالعه

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

 .«کردم نژاد احمدی

 ای یارانه تحزب

 وقت چند هر سیاستمداران و مسئوالن سوی از سیاسی هایتشکل و احزاب به یارانه تخصیص بحث که بود هامدت ابتکار:
 آن برای را خود خاص دالیل هم آنها از کدام هر و داشت بسیاری مخالفان و موافقان همواره مسئله این. شدمی مطرح بار یک

 از کشور وزارت سیاسی کل مدیر بود، شده ارز نرخ مسئله به معطوف توجهات تمام که ایامی در درست وجود، این با. داشتند
 کشور در حزب 292 از بیش که است حالی در این. داد خبر سیاسی هایتشکل و احزاب به یارانه تومان میلیارد دو تخصیص

 را این باید ؟خیر یا بدهد یارانه احزاب به باید دولت آیا اینکه همچون همیشگی هایسوال بر عالوه اوصاف، این با. دارد وجود
 باشد؟ کشور سیاسی های تشکل و احزاب متعدد مشکالت راهگشای تواندمی حقیقتا مبلغ این آیا که داد قرار بررسی مورد هم

 نیز را هایش هزینه باید باشد مردمی است قرار حزبی اگر که معتقدند حزبی فعاالن و سیاسی افراد از بسیاری که است گفتنی
 بودن وابسته دلیل به را احزاب عملی و فکری استقالل اقدام این چراکه شود پرداخت هزینه این نباید المالبیت از و بدهند مردم

 .برد می بین از ها یارانه به

 «گرام» هایریسک درباره رسانیاطالع

 هایرمزنگاری د،کننمی استفاده اینترنت در انتقال برای رمزنگاری از که هستند ارزهایی دیجیتال، ارزهای آرمان امروز:
 پادشاه اکنون و شد ایجاد 2226 سال در که است کوینبیت دیجیتال ارز اولین. هستند پیگیری و هک غیرقابل دیجیتال ارزهای

 ارزهای درباره مهم مباحث جمله از مختلف هایدولت سوی از واحد سیاست وجود عدم اما. است دیجیتال ارزهای دنیای
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 هشداری به تنها و نکرده اعالم آن درباره مشخصی سیاست تاکنون و است کشورها این جمله از نیز ایران که است رمزنگار
 فناوری از استفاده با داخلی شبکه یک اندازیراه برای تلگرام حال. است کرده بسنده کوینبیت معامالت عدم درباره
 رسانپیام یک تلگرام اینکه به توجه با .است ختهری برنامه خود جدید کاربری محیط برای دیجیتالی ارز افتتاح و چینبالک

 سقوط تجربه به توجه با و کنند پیدا ارز این به گرایش بیشتری ایرانیان که دارد وجود هشدار این است ایران در پرطرفدار
 دست از «گرام» ارز تمدیری .باشد داشته همراهبه زیادی ضرر ایرانی شهروندان و ایران اقتصاد برای تواندمی امر این کوینبیت

 .است کشور پولی نظام به حمله نوعیبه شود محقق اگر موضوع این و است خارج داخلی مدیران

 !سالمت برجام سرِ

 از مشکالت همه رفع قبال که محترم جمهوررئیس جمله از و شد داده مردم به فراوانی هایتوافق،وعده اجرای روز در :کیهان
 لغهو  برجهام  اجهرای  اول روز همهان  در هها تحهریم  همهه  کهه  کرد روزاعالم آن بود، داده ربط برجام به هم را خوردن آب جمله

 باید حاال! باشند نداشته یارانه به نیازی اصال که کندمی سرشار درآمد از را مردم آنچنان بود گفته هم ترقبل روحانی! خواهدشد
 ثهروت  کهه  اسهت  ایهن  جز آیا ؟!شد چطور هاتحریم وضع ؟!است چگونه مردم وضع واقعا که بدهد جواب جمهوررئیس آقای
 بهرخالف  آمریکها  کهه  است این جز آیا ؟!است داده دست از را خودش ارزش درصد 92 از بیش اخیر، ماه چند همین در مردم

 دوش روی یها  اسهت  آمریکها  دوش روی هزینهه،  و فشار اینهمه سرجمع ؟!بنددمی و بسته را داخل به ارز انتقال هایراه عهدش،
 بارها و بینیپیش قابل شکنی پیمان هنگفت هزینه که نیست تعارفی کمترین جای ؟!فرودستان و مستضعفان بخصوص و ما مردم
 و دولت غلط سیاست سایه در که نیست تردید جای .شودمی و شده گرفته مردم از ممکن شکل گرانترین آمریکا،به شده گفته

 بهه  ارقهام  و آمهار  و اقتصهاد  کنهونی  وضهع  را ایهن . شهود می تحمیل ایران مردم به فشارها ترینسخت کدخدا، لبخند به بستن دل
 مها  مهردم  ایهن  فراگیهر،  رکهود  و کنهونی  ارزی بهازار  با که است پرواضح .است بدیهیات انکار آن انکار و دهدمی نشان روشنی
 دسهتخوش  دالر نوسهان  بها  و دارنهد  درآمهد  ریهال  به که مردمی. دهندمی را آمریکا عهدشکنی و برجام تبعات عمال، که هستند
 شهما  اگهر ... بهود  نخهواهیم  توافهق  آن و پیمان آن نقض آغازگر ما: »گویدمی جمهوررئیس بازهم اما. شوندمی اقتصادی شوک

 نقهض  شهما  ایران ملّت بهای با نخواهید کنید، پرداخت خودتان را آن بهای باید عهدنقض بربرا در کنید، عهد نقض خواهیدمی
 !«کنید عهد

شنودمی را خیابان صدای دولت: آشنا  

 کوتهاه  ارزی تهنش  یک روحانی: نوشت ارز نرخ مورد در دولت تصمیم به اشاره با یادداشتی در جمهوری رئیس مشاور ایرنا :
 بها  آشهنا  الهدین حسهام  ایرنها،  گهزارش  به. کرد کشور ارزی بازار ساختاری اصالح برای اهبردیر فرصت یک به تبدیل را مدت

 وگهو گفت دولت. کرد خواهند عبور اقتدار با متقابل اعتماد با هم مرحله این از ملت و دولت: نوشت شب دوشنبه جلسه روایت
  .گفت خواهد سخن مردم با بیشتر و شنید خواهد را بانخیا صدای داد، خواهد ادامه را سیاسی و اجتماعی اقتصادی، فعاالن با

 تلگرام درباره سپاه اطالعات مسئوالن با والیی فراکسیون نشست

 را هها رسهان پیام موضوع سپاه اطالعات مسئوالن حضور با دیروز صبح( اصولگرایان) مجلس والیی فراکسیون نمایندگان :ایسنا
 در سهپاه  اطالعهات  مسهئوالن : گفهت  بهاره  ایهن  در فراکسیون، این سخنگوی نقوی حسین سید ایسنا، گزارش به. کردند بررسی
 اینکهه  جملهه  از.کردنهد  ارائهه  مجهازی  فضهای  ههای برنامهه  و اههداف  شرایط، وضعیت، از مفصلی گزارش مجازی فضای حوزه

 دیگهر  عبهارت  بهه . دارنهد  ایسهانه ر نقهش  ها،کانال از استفاده با بلکه کنند نمی ایفا را ارتباطی نقش فقط خارجی هایرسانپیام
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 داخلهی  ههای رسهان پیام شد بیان جلسه این در: افزود وی. نیست رها ما کشور اندازه به کشوری هیچ در مجازی فضای و تلگرام
 همهه  پاسهخگوی  تواننهد مهی  موانهع  و مشهکالت  رفهع  بها  لذا کنندمی پیدا سامان بزودی و هستند خوبی تحوالت و تغییر حال در

 ههای رسهان پیهام  حهذف  صهورت  در کهه  رسهید  خواهنهد  حهدی  به فروردین آخر تا داخلی رسانپیام پنج. باشند داخلی نیازهای
 .شد نخواهد ایجاد ارتباطی هایفعالیت و مجازی فضای در اشتغال کار، و کسب فضای در مشکلی هیچ خارجی،

 تهران علیه توزانه کینه اتحاد دنبال به ترامپ

 سهران  گویهد : مهی  امریکا جمهوری رئیس اجتماعی پایگاه و خارجی سیاست از «ایران» با گووگفت در چامسکی نوام ایران:
 شهده  اعهالم  جدیهد  ههای پیشهنهاد  ایهران  دارم شک بشدت من. دهند نجات را برجام از بخشی کم دست کنندمی سعی اروپایی

 5+1 گهروه  مانهده  بهاقی  و شهود  خهارج  قرارداد از اامریک که بود خواهد این رو پیش نتیجه یک. بپذیرد را ترامپ دولت توسط
 ایهن  گویهد، مهی  دروغ موضهوعی  درباره او کنندمی اعالم و سرزنش را ترامپ هارسانه که هربار.کنند حفظ ایران با را ایرابطه
 هها رسهانه  حملهه  این عاشق ترامپ، سیاسی حامیان و واشینگتن هایراست.است( جمهوریخواهان) هاراستی حزب به هدیه یک

 پایگهاه  از بخشهی  .کننهد می حمایت او از بیشتر طرفدارانش کنند مسخره را ترامپ هارسانه بیشتر چه هر کنممی فکر من. هستند
 حمایت دلیلبه فقط آنها دهند،می تشکیل را جمعیت درصد 25 مذهبی هایگروه. هستند مسیحی بنیادگرای هایجریان او نفوذ

 بهه  رسهیدن  بهرای  مناسهب  اینماینهده  را او کهه  اسهت  ایهن  ترامهپ  از شهان حمایت دلیل.دادند رأی امپتر به آنجلیکایی رهبران
 سهقط  قهوانین  بها  ضهدیت » ،«اسهلحه  قوانین در تغییر از جلوگیری» ،«مدارس در انجیل تدریس» مانند اهدافی. بینندمی اهدافشان

 اسهلحه،  قهوانین  بهه  اهمیتهی  هیچ جمهوریخواه رهبران البته. تاس مهم امریکا جمعیت از بسیاری برای مسائل این. غیره و «جنین
 تکنیکهی  فقهط  شهعارها  ایهن . دهنهد نمهی  است مهم دهندگانشان رأی پایگاه برای که دیگر چیز هر یا زنان برای جنین سقط حق

 پرنفهوذ  مندانقدرت و درصدی یک ثروتمندان به خدمت مشغول آنها که حالی در شان، عامه طرفداران پایگاه حفظ برای است
 از کهه  اسهت  مهثثری  کالهبهردار  بگهوییم  باید اساساً البته. است زیرکی سیاستمدار هم ترامپ که باشیم داشته توجه باید .هستند

 از بهدتر  بسهیار  شهود،  شهروع ( لبنهان  در)  دیگهری  جنهگ  اگر شک بدون.کندمی را استفاده بیشترین مردم، از برخی احساسات
 دسهت  بهه  گیهری چشم موشکی ظرفیت تاکنون اهللحزب متعدد هایگزارش براساس کم دست که چرا. بود خواهد قبلی جنگ
  .بود نخواهد آن با مقابله به قادر اسرائیل که آورده

 دیروز حامیان علیه طلباناصالح هم باز

 انتخابات در که انیبازیگر برخی شد باعث دالر قیمت ساعت به ساعت و ناگهانی افزایش و ارز بازار ثباتی بی: صنعت جهان
 اینترنتی صفحات در را پشیمانی این و شده پشیمان خود اقدام این از دهند، رأی روحانی حسن به که بودند خواسته مردم از 69

 بها  شهان همراههی  چرا که کند حمله هاسلبریتی این به صنعت جهان طلب اصالح روزنامه تا شده باعث امر همین. اندنوشته خود
 «هها  سهلبریتی  روش بهه  ورزی سیاسهت » عنوان با گزارشی در روزنامه این! است نبوده سیاسی شعور با همراه یاسیس هایجریان

 را او که باشد هنرمندانی طرف از موضع تندترین شاید میان این در اما است گرفته باال دولتش و روحانی از انتقادها: »نویسدمی
 عملکهرد  مهورد  در قضهاوت  بهرای  مناسهبی  زمهان  سهال  یک آیا که است این اسیاس سثال... کردند حمایت پیشین انتخابات در

 و هنرمنهدان  احساسهی  ههای العمهل عکهس  گناهنهد؟ بهی  دیگران و است مقصر امروز مشکالت در دولت فقط آیا و است دولت
 بعهد  وگرنه باشد سیاسی رشعو با همراه باید سیاسی هایجریان با همراهی... دارد؟ کشور آرامش بر تأثیری چه اظهارنظرهایشان

 مشخصات به توجه با باید نیز انتخاباتی هایکمپین با هنرمندان همراهی .ماندبازمی راه از یا شودمی دچار تندروی به یا مدتی از
 یهک  و کنهد  حمایهت  سیاسهتمداری  از روزی است محبوب جامعه در که هنرمندی نیست قرار. باشد هایشانتوانایی و سیاسیون
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 همراه دیگر هایموج با که است کسانی ورزیسیاست افتاده اتفاق جامعه در امروز آنچه. شود حمایت منکر بنیان از ردیگ روز
 ههای رسهانه  در کنند،می حمایت دولت از بازیگران و هنرمندان وقت هر است گفتنی" .برندمی خود با نیز را ایعده و شوندمی

 در نبایهد  کهه  گوینهد مهی  آنهها  بهه  توهین با طلباصالح هایرسانه دارند، دولت از ادانتق وقت هر و شوندمی عزیز دولت حامی
 !کنند دخالت سیاسی مسائل

 ایهسته نیروگاه نه خرندمی باتری فارسخلیج حاشیه کشورهای برخی

 از خهروج  در آنها اقدام به ایران واکنش تصمیم: گفت برجام از امریکا خروج خصوص در اتمی انرژی سازمان رئیس جوان:
 فنهی  مسهائل  از ایحهوزه  هر در ما و است آماده چیز همه اینکه ماست برعهده آنچه ولی است نظام عالی مقامات برعهده برجام

 در منطقهه  کشهورهای  برخهی  فعالیهت  خصهوص  صالحی در اکبر علی .ایمبوده سابق که جایی به بازگردیم سرعت به توانیممی
 امها  کننهد، مهی  ایهسته هاینیروگاه خصوص در زیادی هایگذاری سرمایه ما منطقه رهایکشو: کرد تصریح ای، هسته صنعت

 دانهش  و اسهت  بهومی  کهامالً  مها  بوشههر  نیروگهاه . نیسهت  بهومی  آنها دانش و آورندمی نیرو و تجهیزات کشور از خارج از اینها
. خرنهد مهی  بهاتری  دارنهد  آنهها . است متفاوت گذردمی فارس خلیج حاشیه کشورهای برخی در آنچه با خیلی ایران در ایهسته
 سهال  52 الهی  82 بعهد  شهود نمهی  نیروگاه آن اسم که خریده نیروگاه چهار کشور یک از فارس خلیج حوزه کشورهای از یکی
 ایهپیشران سمت به دوباره ولی اندرفته نظامی سمت به مرور به و داشتند تجاری هایپیشران گذشته در .برندمی کنند،می جمع

 اولهین  ولی ایمنکرده رسمی اعالم فعالً و داریم را کشور در تنیدگی درهم آزمایش انجام توانایی ما: افزود وی .اندرفته تجاری
 ایهم نهداده  انجهام  را آزمهایش  تکرارپهذیری  که زمانی تا ولی هستیم آسیایی کشور سومین یا دومین و هستیم اسالم جهان کشور

 واحهدهای  چقهدر  ههر . اسهت  گیهری انهدازه  و سنسهور  آنهها  کهاربرد  دیگهر  حهوزه : داشت اظهار لحیصا. کنیم اعالم توانیمنمی
 را زمین مغناطیس آینده در توانیممی ما. است بهتر شما وسیله باشد، ترظریف و ترحساس شما گیریاندازه وسیله و گیریاندازه

  .کنیم گیریاندازه کوانتومی فناوری از استفاده با

 اند نکرده فراموش را عراق جنگ ها ایرانی

 و آمریکها  ههای درخواسهت  بها  ایهران  هها  آن اسهاس  بهر  کهه  است پرداخته دالیلی به تحلیلی در رویترز انگلیسی رسانه :رویترز
 ههای تهالش  بهه  اشهاره  بها  رویتهرز . کهرد  نخواههد  موافقهت  اشموشهکی  برنامهه  در هاییمحدودیت ایجاد برای غربی کشورهای

 محتوم درازمدت در مطمئناً هاتالش این: »است نوشته موشکی، موضوع در ایران دادن قرار فشار تحت برای اییاروپ هایدولت
 آمریکها  خهروج  ملی، امنیت مشاور عنوانبه بولتون جان انتصاب برای ترامپ اخیر تصمیم که وقتی از ویژهبه هستند، شکست به
 کننهد،  اعمهال  تنبیههی  اقدامات چه هااروپایی که آن از نظرقطع هاایرانی تحلیل، این نوشته به.« است کرده ترمحتمل را توافق از

 موشکی برنامه تهران، نگاه از. کنند موافقت خود موشکی برنامه برد بر صوری سقف یک از فراتر هاییمحدودیت با است بعید
 حمهالت  بهه  دسهت  عراق هوایی نیروی عراق، با گجن خالل در اندنکرده فراموش هاایرانی... است خود از دفاع برای ایمسئله

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

 

 

 

 
 

ارز:باالتر از سیاهی  نرخ نابسامان اوضاع به واکنش در افشارى بهاره
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