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 یا. در آن نامهدیفهمیرا م زیو همه چ دیشما البته چشم و هوش دار

 دیبا بیکه درباره برجام به مسئوالن نوشتم مشخص است که تصو

شده که در آن صورت، ذکر  یطیچگونه باشد. در آن نامه شرا

 .شودیم بیتصو

اجرا و اعمال نشد،  اتیو خصوص طیافزودند: البته اگر آن شرا شانیا

اجرا  دیبرجام نبا دیو بگو دیایکه وسط ب ستین نیا یرهبر فهیوظ

 شود.

 گرفتند که نفهمند! میتصم یگفت و برخ فیآنچه ظر

بهه چهه    قاًیدق نیا.« میدر اوج قدرت -یپلماسیمقاومت و د عیبا امکان تجم -ما هم اکنون: »دیبگو رانیخارجه ا ریوز اگر جوان:

 نیاما رفتار چ م،یمطلق خود بدان اوریرا دوست و  یکشور چیکه ه ستین یمنطق الملل،نیدر روابط ب: »دیمعناست؟ اگر او بگو

 دیه را چگونهه با  نیه ا.« کندینم یکار چیچون اروپا ه ست،ین سهیبا رفتار اروپا قابل مقا ،از برجام کایپس از خروج امر هیو روس

درصد سقوط کهرده اسهت و    5۵ ریمن به ز تیمحبوب لند،یدانشگاه مر دیجد یدر نظرسنج: »دیبگو فیو باز اگر ظر م؟یمعنا کن

و از  انهد دهیه مقاومهت را برگز  نهه یگز رانیمردم ا یعنی نیاست و ا افتهیدرصد ارتقا  1۵درصد به  7۵از  یمانیقاسم سل تیمحبوب

 یرأ یمانیبه سل یمانیخودم و سل نیب کردم،یشرکت م ینظرسنج نیاگر در ا زین فیو من ظر ستندین یآمده ناراض شیپ طیشرا

 کها یاگهر امر  یته ما ح: »دیبگو فیاگر جناب ظر م؟یکن یابیو ارز میبفهم دیرا چگونه با رانیخارجه ا ریحرف وز نیا.« دادمیم

خروج از برجام را  یهاهمه خسارت دیبا کایو امر میبگذار شرطشیآن پ یبرا دیو با میریبپذ دیخواست به برجام بازگردد، نبا

 نیه معتقهدم صه م مها در ا   : »دیه تر بگودک یاگر آقا زین م؟یکن یهضم و بررس دیرا چگونه با یسخن نیچن« ما جبران کند. یبرا

و نهه مهذاکره    شهود یاست کهه نهه جنه  مه     یصدا همان نظر رهبر نیشود و ا دهیواحد از کشور شن یصدا کیاست که االن 

 ست؟یسخن چ نیها و مردم و نخبگان در برابر ارسانه فهیوظ.« میکنیم

ها بر زبان روزنامه رانیو سردب رانیشب اول خردادماه با مد افطار چهار شنبه افتیخارجه کشورمان در ض ریرا وز یسخنان نیچن

داشته اسهت و البتهه    انیبا صراحت ب زین یخارج یهاوگو با رسانهدر گفت ریاخ یهاسخنان را در ماه نیاز ا یبعض هیآورد و شب

 یکهه برخه   نجاسهت یا بیه عجامها نکتهه   نهدارد.   دیه گویاز انتشار آنچه مه  یکرد که باک دیدر آغاز سخن تأک یدر جلسه افطار

 .شدند یو عصبان دندیفهم اینخواستند که بفهمند و  ای دندیسخنان را نفهم نیا ایحاضران در جلسه اساساً 

 درست کرد؟ یدولت چند هزار صادرکننده قالب یارز یریتدبیب

سؤال که  نیدر پاسخ او  نیالوگو با خبر آندر گفت رود،یدولت به شمار م انیپور که از حامجالل محسن کیهان:

هستند  یگروه چه کسان نیدالر ارز به داخل کشور بازنگشته است. ا اردیلیم ۰۳اقتصاد عنوان کرد که  ریوز شیپ یچند»

است که در باالدست  نیما ا گذاراستیبزرگواران س تیگفت: حکا  ،«ست؟یچ شانهیو اصال توج گردانندیکه ارز را برنم

و  دیبازگرد ۷۹سال  نیدرست نشستند. بهتر است به فرورد ریمس یرو دستنییکردند و در پا هادشنیرا به اشتباه پ یریمس

قابل  طیشرا نیاشتباه است. ا ریمس نیا میو گفت میرا که ما به عنوان صادرکنندگان مطرح کرد یمطالب دیو بخوان دیبشنو
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و  یتومان ۰۰۳۳ارز  یهااستینوشتم که س «دیهوا نکن لیلطفا ف»تحت عنوان  یابود. من در سرمقاله ینیبشیپ

 ستندیکه اصال صادرکننده ن یو کسان شودیم جادیا یاراههیراه ب ر،یمس نیو در ا میاست که قبال رفت یریمس ،یسپارمانیپ

در بازگشت ارز ندارند،  یکه عمال تعهد یو کسان شوندیهستند، وارد بازار م یصنوعصادرکننده م ایصادرکننده و شبه

. شوندیوارد م یو صادرکنندگان مصنوع رندیگیگود قرار م رونیدر ب ی. در عمل صادرکنندگان واقعشوندیصادرکننده م

 کشور دارد. یبرا یو نه دستاورد گرددیبه کشور باز م ینه ارز ب،یترت نیبه ا

که  یاز صادرکنندگان یصادرات یهابازار کهنیا یکیبود.  میاشتباه را شاهد خواه میتصم نیاساس، سه اتفاق از ا نیا بر

به بازگشت  یتعهد چیکه ه یصادرکنندگان ح،یرقابت ناصح نیا انیو در جر شودیسال سابقه دارند، گرفته م ۰۳، ۰۳، ۰۳

به خزانه کشور و چرخه  یارز نی. همچنشوندیو بفروشند، وارد عمل م رندیبگ اکاال ر توانندیم یمتیارز ندارند و با هر ق

 نی. بر اشوندیم نینشو گوشه ریزده، دلگها دلبعد از سال یصادرکنندگان واقع نی. همچنگرددیکشور بازنم یاقتصاد

 شد. هیتعب یاشتباه ریمس ابود و از ابتد ینیبشیکه در سال گذشته گرفته شد، کامال قابل پ یماتیاساس، اثر تصم

 ریوزم نخستکار خان انیپا دیرا بلع «یترزا م»دولت  تیگزیسرانجام بر

روز  یاروپا، و هیانگلستان جهت توافق بر سر خروج از اتحاد ریوزنخست «یترزا م» یاپیپ یهایاز ناکام پس ابتکار:

را گرفته بود، اعالم کرد که در  شیکه بغش گلو یو در حال یونیزیتلو یهانیدورب یدر جلو یسخنان کوتاه یگذشته ط

 یحزب به معن استیاز ر یریگکناره نیخواهد کرد. ا یریگکار کنارهب محافظهحز استیاز ر یماه جارخرداد 7۹روز 

 خودش دهد.  یهایحزباز هم یکی لیتحو زیاستعفا ناچار است دولت را ن نیاست، چرا که با ا «یترزا م» سقوط دولت 

 رینظ یاز افراد وزیورونی یزاررخ داده اظهار تاسف کرد و همزمان خبرگ تیگزیآنچه که بر سر بر لیروز گذشته به دل او

هانت  یجرم ست،یزطیمح ریگوو وز کلیما نه،یکاب یمستعف ریوز دسامیخارجه سابق، آندرآ ل ریجانسون وز سیاز بور

کار به عنوان  ریامبر راد وز زیکشور و ن ریوز دیساجد جاو گر،ید یمستعف ریراب وز کینیامور خارجه، دوم ریوز

 نام برد. ایتانیبر ندهیآ ریوزبه عنوان نخست «یترزا م» یاحتمال نانیجانش

نتوانست در نشست با  «یترزا م»که  یهفته گذشته و در حال ن،یاز ا شیپ: یریوزنخست یجانسون برا سیبور زیدورخ

از مقام  یریگکناره یرا برا یجدول زمان کیبرسد، اعالم کرده بود که  تیگزیرهبران حزب کارگر به توافق بر سر بر

 سیبور زیدورخ زانگلستان ا یداخل یهامسئله رسانه نیکار در نظر گرفته است. همزمان با احزب محافظه استیر

خبر داده  یریوزنخست ینشستن بر صندل زیحزب و ن استیکسب ر یبرا «یترزا م» نهیکاب یخارجه مستعف ریجانسون وز

 تیگزیکه از آن به عنوان بر یزیاروپا هستند، چ هیتحاداز ا کجانبهیاز موافقان طرح خروج  ارانشیبودند. جانسون و 

خواهد  یاتیرا عمل هیاتحاد نیاروپا موضوع خروجش از ا هیبدون توافق با اتحاد ایتانیطرح بر نی. در اشودیم ادیسخت 

 کرد. 

 زمان بگذار تا وقت دگر نیا

قطعنامه  رشیپذ یزنده درباره چگونگ یونیزیبرنامه تلو کیمسلح در  یروهایستاد مشترک ن سیئر ی:ی اسالمرجمهو

قطعنامه به دو سه  نیا رشیجن  منجر شد گفت پذ انیو عراق و پا رانیا انیبس مسازمان ملل که به آتش تیامن یشورا 518

 زاتیارتش بعث عراق، ضعف امکانات و تجه تیتقو ،نظر خودنقطه نیا حیدر تشر ی. وشودیمربوط م 9337سال قبل از سال 
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قطعنامه دانست و  رشیرزمنده را از عوامل پذ یروهایبدنه کشور و دولت وقت از ن یبانیو عدم پشت رانیمسلح ا یروهاین یجنگ

 تیواقع نیبر ا ی. سردار محمد باقرشودیمرتبط م رشیبه دو سه سال قبل از زمان پذ تیوضع نیا دآمدنیگرفت که پد جهینت

 بود. یاعاق نه میدر آن زمان تصم 518قطعنامه  رشیکرد که پذ دیمصاحبه تاک نیدر ا زین

مربوط به جن  و دوران  عی. اول آنکه اظهارنظر درباره وقادانمیچند نکته را الزم م یادآوریسخنان قابل تامل،  نیا درباره

که  ید سردار باقرمانن یاست. طبعاً افراد یضرور یبجا و حت یها، کاردفاع مقدس با هدف نقد آگاهانه و کارشناسانه عملکرد

مباحث و اظهارنظر درباره ابعاد مختلف آن  نیورود به ا ستهیهستند که شا یاز کسان شتنددفاع مقدس حضور دا یهادر صحنه

 هستند.

ثبت شوند و به عنوان  یدفاع مقدس با برجستگ خیدر تار دیوجود دارند که با ینکات درست یآنکه در سخنان سردار باقر دوم

جانبه همه یهاتیارتش بعث عراق با حما نکهی. ارندیقرار گ لیو تحل هیمسائل دوران دفاع مقدس مورد تجزمهم  یمحورها

 نهیزم نکهیمسلح، دچار ضعف شده بودند و ا یروهاین نکهیشده بود، ا تیتقو تدر اواخر جن  بشد یالمللنیو ب یامنطقه

 هستند. یفراهم شده بود، نکات درست 3793 رماهیاز حدود دو سه سال قبل از ت 518قطعنامه  رشیپذ

 ؟ ندگانینما یبرا یاردیلیم 01 نگیدوپ

آورده  دیرا پد ییمجلس شائبه ها ندهیهر  نما یبرا یتومان اردیلیم 9۵اعتبار  کیگزارش ها درباره اختصاص  برخی خراسان:

ها را  در سهال  ضرورت  پاسخ  و رفع آن  که  ییمجلس و سازمان برنامه و بودجه است. شائبه ها یشفاف ساز ازمندیاست که ن

خواسته  ندگانیکند در قالب بودجه امسال از نما یم تیحکا هادهیشن ی. آن طور که برخندک یانتخابات  دوچندان م یبرگزار

 نهدگان ینما یارائه کنند. برخ یتومان اردیلیم 9۵ یکرد بودجه  ا نهیهز یخود را برا هیحوزه انتخاب یاز پروژه ها یشده تا فهرست

امها   سهت ین نهدگان ینما اریه و در اخت یاعتبار گرچه رقم نقد نیاکرده اند.  دییرا تا یموضوع نیدر گفت و گو با خراسان چن زین

و اعتبار مورد نظر توسط سهازمان برنامهه و بودجهه اختصهاص      نییشان تع هیدر حوزه انتخاب ندگانیکرد آن با نظر نما نهیمحل هز

وجهود   زیه گذشهته ن  یهها الدر سه  یاعتبار نیچن ندیگویم یو برخ بیاز اساس آن را تکذ ندگانینما یبرخشود. البته  یداده م

 98که روزنامه خراسان هفته گذشته منتشر کهرد، از   یدانند  اما  در گزارش ینم یآن را چندان جد یحال برخ نیداشته و در ع

 18را که با نظر آنان و در قالب قانون بودجه  یاردیلیم 9۵تبار اختصاص اع یچگونگ ندهینما 93 ،یاستان خراسان رضو ندهینما

آب و  یطهرم هها   ،ییروسهتا  یههاد  یهها اساس طرم نیشود، شرم دادند که بر ا یم عیاستان توز نیا یعمران یهاژهپرو یبرا

پروژ ه ها  نیمعتقدند هم یخبودند. هر چند بر یاستان یمل یعمران یهاپروژه نیترفاض ب، تونل ا... اکبر و جاده مرگ از مهم

شهده باشهد. در ههر     شهنهاد یپ یدر انتخابهات بعهد   یآوریخهود و امکهان را   هیه به حوزه انتخاب ندگانینگاه نما میتواند با ن یم زین

و رفهع   یباره شفاف ساز نیدر ا دیوبودجه باسازمان برنامه ایمجلس  سهیرئ ئتیاست که ه یماجرا به گونه ا تیصورت حساس

 .دیخوان یباره م نیخراسان را در ا یند .گزارش خبرابهام ک
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و اشکذر:  زدیمردم  ندهینما یوکیب یموسو دابوالفضلیس: کردم عیاعتبار را توز نیا رسدیبه نظرم م زدیکه در  یتیاولو براساس

...در اسفند سال گذشته کهه  کنند نهیقرار دارد هز 18اش در بودجه  فیکه رد ییهادر پروژه توانندیاعتبار را م نیا ندگانینما»

کننهد و اگهر    نیهی تع تومهان  اردیلیم 9۵ نیا یخود را برا یهاتیهفته اولو کیاع م شد که ظرف  ندگانیبودجه بسته شد به نما

اسهتان واگهذار    یزیه برنامهه ر  یتومهان بهه شهورا    اردیلیم 9۵ نیا اریاخت کیبه صورت اتومات کردیاع م نم یشنهادیپ یاندهینما

خهودش قهرار    یهها فیه اعتبهار در رد  نیه کردم و ا عیاعتبار را توز نیا رسدیبه نظرم م زدیکه در  یتی..من براساس اولو.شدیم

 «گرفته است.

 گراییجوان ضوابط

 نزدیک بسیار راه. است اس می جمهوری رسمی سیاست این ؛«کشور مدیریت عرصه به متعهد جوان نسل کشاندن» نو: صبح

 ههای بهازی سیاسهت  دام در نیفتهادن  و اسهت  خ قانهه  و فراگیهر  منضهبط،  شهکل به حوزوی و دانشگاهی جریان کنشگری آن، به

 از که حزب مشابه فرایندی است؛ کشور در انسانی نیروی تربیت شبکه فقدان گرایی،جوان تدبیر تحقق در اصلی نقص. روزمره

 عرصهه  در انق بهی  و خودجهوش  ههای فعالیهت  کهاری، وسهاز  چنهین  نبود در. کند باالتر مراحل وارد و دهد رشد را افرادی بدنه

 دستیابی و انسانی منابع از اینوآورانه شبکه ایجاد برای مسیر ترینامیدوارکننده احتماال ورزی،سیاست و رسانیخدمت فرهن ،

 جوانانی توانمندی اییرونم و گیریشکل بر متوقف اس می دولت که معناست بدان این. است ایران برای متعهد کارگزارانی به

 بهه  هها، سمت و هامنصب همه در گراییجوان شاخص البته،. اندخویش زندگی چهارم و سوم دوم، هایدهه در اکنون که است

 جایگهاه  آن کلیهت  با نسبتی آن، در گراییجوان که دارد وجود متعددی ارشد هایمسوولیت و نیست محدود زمانی شاکله این

 ردیفهی  چنین در همهوهمه... و نظامی عالی فرماندهان قضایی، دستگاه ریاست نگهبان، شورای جمهوری،ریاست. دارد و داشته

 عنهوان بهه  آن از تهوان مهی  حتمها  شهود،  مفتخهر  سِهمتت  ایهن  بهه  سهال  3۵ زیهر  در سرلشهکری  ایران، در اگر مث  و گیرندمی قرار

 و سهاختارها  گرایهی جهوان  در تفهریط  و افهراط  کهه  اسهت  وریضهر  روآناز نکتهه  ایهن  تبیهین . کهرد  یهاد  ارتش در گراییجوان

 .پیمود را تعادل راه باید همواره و زاستآفت کارگزاران،

  


