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 العالی(امام خامنه ای )مدظله

به این نکته و  کنندمی جهیتوبیسعی کنید حرف زدن شما موجب یأس مردم نشود که بعضی 

حلی ؛ نه، هر مشکلی راهشودمیکه موجب ناامیدی مردم  زنندمیواقع حرف نامناسب و خالف 
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 و دولت انقالبي ساالریشايسته        روز حرف▼

، افقی ن با صدور بیانیه گام دومو پیوند آ آغاز دهه پنجم انقالب

ده است که باید بدان ودید را پیش روی جمهوری اسالمی گشج

 رصهاین ع دارمیدانکشور نگریست. فرصتی برای پیشرفت  مثابهبه

انقالبی باشند که با  مؤمنجوانان  و موتور محرکه آن قرار است

به جلو ببرند. تحقق  راهمت و اراده و توان جوانی، اهداف انقالب 

 در مدیریت کشور« و مؤمن و متشرّعجوان باانگیزه »حضور 

 صورت گیرد. یاین چرخش نخبگان تااست ی جمعی ااراده نیازمند

در این میان توجه به مالحظاتی که تحقق این امر را تبدیل به 

فرصتی برای نظام اسالمی خواهد کرد، ضروری است. یکی از 

است که توجه به این حقیقـت  ،مالحظات مهم در این عرصه

 ،دهدوح و جوهره کارآمدی جمهوری اسالمی را تشکیل میآنچه ر

هاست که س مسئولیتأدر ر د افراد شایسته و باصالحیتوجو

بتوانند اهداف حکومت اسالمی را  توانایی اداره جامعه را داشته و

برای حاکمان یی . به همین خاطر در اسالم معیارهامحقق نمایند

وان گردیده که وجود آن در و مسئولین نظام اسالمی عن

یابی ایشان است و اعتبار مسئولین، شرط الزم برای مشروعیت

 حاکمان نیز به تداوم این معیارهاست.

نیست.  ساالریشایستهدر تقابل با  گراییجواندر منطق رهبری، 

، شایستگان را گراییجوانبر  تأکیدنیست که بتوان با  گونهاین

به دست جوانی سپرد که شایستگی  حذف نمود و یا آنکه امور را

و تخصص انجام کاری را ندارد! بدون شک نگرش رهبری بر 

سپردن امور به جوانان شایسته و صاحب صالحیت است و باید 

نسبت به این شاخص دقت الزم نمود تا رویکرد حکیمانه 

 به فساد و ناکارآمدی نینجامد. اتخاذشده

جمهوری است که رئیس دهیفا دیمف شترینکات آنگاه ب نیتوجه به ا

ترین صندلی عالی نشیند و با تغییر درجدید بر مسند قدرت می

جا رتبه و میانی جابه، صدها مدیر عالیشورکقدرت اجرایی 

شوند. این تغییرات باید طبق الگویی منطقی و مکانیزمی با می

های که متأسفانه در طول تغییر دولت دبازدهی باال رقم بخور

از انقالب اسالمی روندی استاندارد و مبتنی بر منطق پس 

ریزی نشده است. ساالری در جمهوری اسالمی طرحشایسته

 های سیاسی منسجم که از دل آن مدیرانفقدان تحزب و تشکل

همسو و همفکر با یک الگوی حکمرانی مشخص بیرون بیاید، 

ست. موانع تحقق این ضرورت در اداره کشور ا ینتریکی از بزرگ

نبود این سازوکار موجب شده است تا انتخاب مسئوالن حالت 

شخصی و مبتنی بر روابط خصوصی و دوستی و آشنایی حداقلی 

است. دولت انقالبی  ساالریستهشایممکن شود که آفتی برای 

 لمعض نیباید نسبت به این معضل هوشمند باشد و اجازه ندهد ا

 )نویسنده: مهدی سعیدی( دولت شود. ریگدامن

 

 

 
 

 
 

 !طلبانهاصالح یريگيماه                           روز گزارش▼

و برجام مشکالت  ذاکرهم قیتا از طرکرد تمام تالش خود را  یاصالحات در دولت روحان جریان

باال  قدرآناصالحات  ونیاسیدر س کایمذاکره با آمر زیکشور را برطرف کند. شور نشستن بر سر م

را  حضمسئله، خسارت م نیعمل نکردند و هم یشرط ابالغ 82برجام به  یدر اجرا هاآنبود که 

 گاهیخود را در جا یواگذار شده است، بازندگان قبل دیروزها که کار به دولت جد نیداشت. ا یدر پ

 !دارندو مطالبه روند محکوم به شکست گذشته را از دولت جدید  نداهمنتقد قرار داد

 یپلماسیو د یخارج استیبه روند س یاهیانیب در «رانیجبهه اصالحات ا» -0 :یخبر هایگزاره

به توافق برجام در  لیدر ن رانیا کیپلماتید موقعیت»است: ورده آو  هواکنش نشان داد یاهسته

 بیتخردولت روحانی(  های برجامی)منتقدین سیاست انیمدع یاز سوو دوازدهم  ازدهمی یهادولت

فعال  «زاهد اضیف» -8 .«افتیدست ن یرانیکننده اتالشگر مذاکره میملّت و تشد و به فرجام دلخواه 

یز ندر حوزه مذاکرات و برجام در روزنامه اعتماد  ریطلب با اشاره به تحوالت اخاصالح یاسیس

 -3. «!دیرس اهدخو انیاز نوروز به پا شیپ یسیدولت رئ عسلماهنرسد،  جهیبرجام به نت»: نویسدمی

آن  تیواقع: »فته استگ وزیدر مصاحبه با نامه ن طلباصالح یاسیفعال سدیگر ، «محمدرضا خباز

اقتصاد کشور  خواهدمیبدون برجام دولت چگونه . اقتصاد به برجام گره خورده است ندهیاست که آ

 .«!ستین تصورقابل یزیچ نیچن اصالًبه سامان کند.  میرا با وجود تحر

 نیبه ا دی، ابتدا باانددادهقرار  یمدع گاهیخود را در جاامروز که  یکسان -0 :يليتحل هایگزاره

به ارمغان  رانیملت ا یبرا یچه دستاورد یدر طول مذاکرات برجام هاآنپاسخ دهند که  سؤال

که این آقایان مدعی بلد بودن زبان دنیا و حل مشکل  در دوران هشت سال گذشته ای؟ آاندآورده

 یاصنعت هسته ای؟ آافزوده شدر آن اهش یافت یا بک یرانیضدا یهامیتحر با مذاکره بودند، هاتحریم

برجام حاصل خروج  یکنون طیشرا -8نشد؟  ختهیبتن ر یاو در قلب راکتور هسته لیتعط باً یتقر

 تیحما است. کایکشورها در برابر اقدامات آمر یو سکوت برخ یریناپذتیاز برجام و مسئول کایآمر

لسانی سایر اعضای برجام بر گره خوردن این توافق با  اعترافحتی و  رانیامواضع از  هیو روس نیچ

 اعتنایب طلباصالح ونیاسیما سا ؛ستمدعا ا نیبر ا محکم یسند خروج غیرمسئوالنه آمریکا از آن،

از  کایخروج آمر -3هستند.  آلودگلاز وضع  یریگیماه با هدف غلط ریتفس درصددبه این واقعیت، 

جانبه همه تیاقدام با حما نیا کهیدرحالگذشته به ترامپ نسبت داده شده است  یهاسالبرجام در 

تکرار دوباره  و کینزد ندهیدر آ هاآندوباره  دنیانجام شد، احتمال به قدرت رس خواهانیجمهور

از تجربه  دیبا یاسالم یجمهور نیبنابرا؛ محتمل است اریاقدامات ترامپ در خصوص برجام بس

مجدداً جهان و حقوق  متحدهاالتیادر  یدولت چیکه ه ردیبگ نیتضم و رفتهگدرس گذشته 

 زاده()نویسنده: فرهاد کوچک را تکرار نخواهد کرد. طیشرا نیرا به سخره نخواهد گرفت و ا المللنیب

 دهدميقيمت دالر را کاهش  يتومان 0۰11ارز  ذفحاقتصاد: استاد          خبر ویژه▼

ارز  استیس هیهدف اول: »گویدمیتربیت مدرس  دانشگاهاقتصاد  استاد «علمدارلو حامد نجفی»

 استیس نیا وجودبااینآحاد جامعه بود.  یمناسب برا متیبا ق یاساس یکاالها تأمین تومانی، 0866

 یمانتو 0866ارز  استیبه س یدالر از منابع ارز اردیلیم 00سال گذشته  3 در. دینرس جهیبه نت

از  0066تومان در آن وجود داشت. فقط در سال  اردیلیهزار م ۶۹0معادل  یکه رانت افتی صیتخص

به حذف ارز  میدولت تصم نکهیا به توجه با تومان برداشته شده است. ونیلیم 033 یرانیهر ا بیج

اما با  د،یو مصرف به وجود آ دیدر بازار تول ینوسانات مدتکوتاهدر  احتماالً کرده است،  یتومان 0866

 درنهایتعرضه و  د،یمنجر به رونق تول دیجد یتعادل هایقیمت ،تأمین رهیزنج گرانیسازگار شدن باز

مجلس نیز دارد، معتقد  هایپژوهشاستاد که سابقه همکاری با مرکز ین ا. «صادرات خواهد شد

 یدالر روند کاهش متی. انتظار است که قشودمیعرضه ارز  شیارز منجر به افزا نیا حذف: »است

 .«اثرگذار است ینهادها یاز سو یانتظارات تورم تیریه مدمنوط ب یروند کاهش نیاما ا ؛داشته باشد
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 اخبار ▼

 وارد مرحله خوبي خواهد شد!کشور 

 توجهقابلدیدار کردند. نکته  جمهوررئیسبا  طلباصالح هایرسانههفته گذشته مدیران چهارشنبه 

سه را دفتر این دیدار آن بود که به گفته رحمانیان، مدیرمسئول روزنامه شرق تشکیل این جل

یگر آن است که نبودند. نکته د ان متقاضی این جلسهطلباصالحرئیسی پیگیری کرد و  اهللآیت

و صداقت  صدرسعهاین جلسه که جزو منتقدان دولت سیزدهم هستند همگی به  کنندگانشرکت

ه نوشته ، مدیرمسئول روزنامه آفتاب یزد درباره این جلسمنصور مظفری .اذعان دارند جمهوررئیس

وقتی فهمیدیم تولید و واردات اهلل رئیسی به شمار آورد. بحث واکسن را باید شاهکار دولت آیت» :است

و آسیای دور گرفته تا همسایگان نیز دنبال شده است، نفس راحتی و رابطه با کشورهای دیگر از اروپا 

هم تشکیل ، مدیرمسئول روزنامه اعتماد الیاس حضرتی«. !کشیدیم. حاال باید به روزهای بهتر فکر کرد

آرمان ئول روزنامه حسین عبداللهی، مدیرمس .دانست تقدیرقابلرا  جمهوررئیساین جلسه از سوی 

او  .کردرئیسی زمانی که رئیس قوه قضائیه هم بود، این جلسات را برگزار می»گفته است:  ملی

ای از وی ندیدیم که تلقی این را داشته صدر پذیرا بود و ما حرکت و گفتهبا سعههمچون گذشته 

با  توأمصدر و ای ناراحت یا رنجیده شده است. رئیسی خیلی با فراغ بال و سعهباشیم که از گفته

روح و شکل جلسه : »گویدمینیز  شرق روزنامه مهدی رحمانیان، مدیرمسئول «.صداقت برخورد کرد

بود که برای تمامی کسانی که آنجا بودند، دلپذیر بود. از این زاویه دلپذیر بود که  ایگونههم به

دهد که در تعبیری نشیند و حرف کسانی را گوش میترین مسئول اجرایی کشور، با حوصله میعالی

برداشت او از فضای  .که در جامعه است، منتقدش هستند و از لحاظ فکری به او نزدیکی ندارند

 .«شاءاهلل کشور وارد مرحله خوبی خواهد شد و من امیدوارمکشور این بود که ان عمومی

 چشم: خصومت استکباری امريکا پاياني نداردخوش 

های استکباری آمریکا با اشاره به خصوصیتالملل کارشناس مسائل بین «چشمسیدمصطفی خوش»

توقع و  است استکباری قدرت یخ نشان داده که آمریکاتار»اظهار کرد:  ،در نسبت با سایر کشورها

اکه پایبند رند، چکرفتار نمی مسئوالنه به وظایف خود عمل کنند اما خودشد که سایر کشورها دار

را محق به انجام  ، خودشاستحقیقت قدرت اول دنیا ر که درو با این تصو استو متکی به قدرت 

هایی از آمریکا که ایران باید چه تضمین سؤالپاسخ به این  چشم درخوش«. ندداهر کاری می

تضمین در دست خود ماست. اگر قرار باشد برجام احیا شود، ابتدا باید شروط »کرد:  تأکیدبگیرد، 

 ییآزما یراستها را بردارند و فرصت چندماهه ها اول باید تحریمنظام اجرایی شود؛ یعنی آمریکایی

ای باشد که باعث ایجاد بازدارندگی در گونههای ما باید بهکار، سیاستبه ما بدهند. در ادامه 

 مجاب کنیم که در صورت خروج مجدد از برجام،باید را ها شود؛ یعنی آمریکا آمریکایی

ایران باید در صورت شکست خوردن مذاکرات »وی افزود: «. دهای ما شدید خواهد بوالعملعکس

ها بدهد که تنش باال خواهد رفت و ن تصویر را به آمریکاییآینده، طراحی داشته باشد و ای

ها تعهدات رود. این تصویر برای آن خواهد بود که آمریکاییشدت باال میقدرت ایران به یهامؤلفه

 «.مهای خروج آمریکا از برجام را باال ببریما باید هزینه. خود را بپذیرند و انجام بدهند

 8011ترين شرکای تجاری ايران در هم م

تن کاال به ارزش  ونیلیم ۹۹مهرماه، حدود  انیتا پا 0066 یاز ابتدا رانیا» خبر داد: گمرک یسخنگو

 صورتبهکشور  008مدت  نیا درجهان تبادل کرده است.  یهادالر را با کشور اردیلیم ۶۶ یبیتقر

 ۶387 ایران .«بودند رانیفروشنده کاال به ا زیکشور ن 006کردند و  یداریرا خر یرانیا یکاال میمستق

که چین با  ردهک صادر گذشته ماه هفت در میلیون دالر  70میلیارد و  87میلیون تن کاال به ارزش 

 3۹7دالر، ترکیه با سه میلیارد و  ونیلیم 023میلیون دالر، عراق با پنج میلیارد و  02۹هفت میلیارد و 

میلیون دالر  080تان با یک میلیارد و میلیون دالر و افغانس ۶۹6میلیون دالر، امارات با دو میلیارد و 

نیز در  0066در خصوص واردات کشور در هفت ماه سال  .پنج مقصد اول صادرات کاالی ایرانی بودند

اجرایی  یهاگمرکمیلیون دالر از  73۹میلیارد و  87هزار تن کاال به ارزش  ۶6۶میلیون و  83

میلیون دالر،  067دالر، چین با شش میلیارد و  میلیون ۶۹0ترخیص شد که امارات با هشت میلیارد و 

میلیون دالر و سوئیس با یک  3۹میلیون دالر، آلمان با یک میلیارد و  200ترکیه با دو میلیارد و 

 .کشور در هفت ماه نخست سال بودند ازیموردنمیلیون دالر، پنج کشور اول فروش کاالی  3۶میلیارد و 

 اخبار کوتاه

 /!عتماد به آمريکا سخت استاسابق انگليس: نماينده  ◄

 هاایرانی» :فته استگ یاظهاراتطی  سیسابق پارلمان انگل ندهینما

در  توانندیم هاآنزانو نخواهند زد؛  کایمقابل آمر یطیشرا چیدر ه

 جورج «.کنند! کسانیرا با خاک  کایآمر نیمتحد یچشم بر هم زدن

به عدم  کایآمر ضمانت» گفته است: یدر گفتگو با راشاتود یگالو

سخت  کایبه آمر تین ممکن است و حسنریخروج مجدد از توافق غ

در  هاایرانی. ستین کایوابسته به آمر یانهیزم چیهدر  رانیاست. ا

 «.اندکردهرا اختراع  شرفتیپ یهاراهتمام  اضطرار طیشرا

 /دولت و مجلس ا مشارکتب اصالح قانون بازار اوراق بهادار ◄

که در  انستد ییهااستیس شگرینمارا  هیسرما بازار، اقتصاد ریوز

و  یشیپاال ،ینفت ،یمعدن ،یصنعت ،یگذارمختلف قانون یهاحوزه

بهبود بلندمدت و »افزود: خاندوزی . ردیگیصورت م یمیپتروش

م تما یو هماهنگ یاعتماد در بازار مستلزم همکار جادیا

وزارت اقتصاد و  نیب یمشترک کارگروهاست.  یاقتصاد یهابخش

مجلس شروع به کار کرده تا طرح اصالح قانون بازار اوراق بهادار 

 .«برسد یینها جیبه نتا ندهیماه آ کیظرف حداکثر 

در وزیر کار  /ي!نيضد کارآفر شدتبه کينظام بروکرات ◄

بر  یه نشست کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسالمحاشی

گیر نظام بروکراتیک بر سر راه کارآفرینان صحه  وپادستواقعیت 

 ینظام ادار نان،یکارآفر هیاز گال یادیز بخش»گذاشت و گفت: 

وجود دارد. نظام  رشانیاست که در مس یو مشکالت ریگ وپادست

 یساختارها متأسفانهاست و  ینیضد کارآفر شدتبهما  کیبروکرات

آزاد  یهاوزشگاهآم مجوز صدور .میاهم نشکستهرا هنوز در وبیمع

ماه  کیاست و در  افتهیروز کاهش  3ماه به  2از  یاو حرفه یفن

 .«مجوز صادر شده است ۶66از  شیب

دادستان کل  !/های اخيرهای امنيتي گرانيپردهپشت ◄

 هایگران ختهیدو ماه است به صورت افسارگس کیی»: گفت کشور

 رسدیکه به نظر م میکنیمردم مشاهده م یازهایاز ن یرا در برخ

 یهارا دستگاه هایگران نیا یهاپردهپشت دارد. ییهاپردهپشت

 ضابطهیکه ب یفروشانبرخورد با گراناما  ؛دنبال کنند دیبا یتیامن

است. ما از  راتیسازمان تعز فیوظا ءجز برند،یرا باال م هامتیق

 .«میکنیاستفاده م نهیزم نیدر ا یدادستان تیظرف

 هیاتحاد سیرئ /!عدم تحويل خودروهای توليدی به بازار لتع ◄

کاغذ  یخودرو رو متیق شیافزا» :خبر داد فروشندگان خودرو

شده تمام متیسازان قدر بازار وجود ندارد و خودرو ییاست و تقاضا

هزار دستگاه خودرو  0۶6 حدود اکنونهم اند.را اعالم نکرده خودرو

 لیتا آبان تحو دیخودروها با نیا رسوب کرده است و هانگیدر پارک

نگه  نگیها را در پارکخودرو نیا قطعه، کمبود بهانه به .شدیداده م

 .«است متیق شیافزا یآن انتظار برا یاصل لیما دلاند، اداشته

 ریوزنخست !/ميهست فيما ضع دانديخوب م راني: ااهوينتان ◄

که ما  داندیم یخوببه رانیامروز ا»: گفت یستیونیصه میسابق رژ

با  یابه مذاکره هسته رانیا گریماه د کی تا .میهست فیضع

 یامر خطر نیباز خواهد گشت و ا یابرقدرت جهان یکشورها

 .«است لیاسرائ یبرا یاتیح


