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 کمی تغییر                 روز حرف ▼

زیست انسان در خاطرات گذشته را  ،شناسان برخی از روان

ها کاهش یابد یا  سازي جدید آدم اگر سبب شود قدرت خاطره

ها  شود از درس کنند؛ اما می به صفر برسد، تجویز و توصیه نمی

اند، در عبور از  هایی که امروز براي ما خاطره شده و عظمت

کانال زمان براي ساختن امروزمان که خاطرات فردا هستند 

دیروز . هاست ها و سازنده تمدن بهره گرفت و این، میراث انسان

مرداد سالروز چهل سالگی برگزاري نماز جمعه در تهران و  5

وقتی خاطرات . به تبع آن ایران پساانقالب اسالمی عزیز بود

شور و شعوربخشی  کنید و را مرور می 60نمازهاي جمعه دهه 

هاي انقالبی خطیبان آن موقع را براي نسل  توأمان خطبه

کنید، به وضوح، تلفیقی از غبطه، حسرت و  جدید تعریف می

نظیر از سوي  هاي کم البته آرزوي تکرار آن شکوه و استقبال

بله شاید گفته . یابید هاي آنها می جوانان مؤمن امروز را در نگاه

ها و ابزارهاي  غییر کرده، رسانهشود موقعیت و شرایط ت

ها و صنایع  رسانی رشد چشمگیري داشته، سرگرمی اطالع

توان نمازجمعه پر شور  اند؛ اما هنوز می ساز زیاد شده سرگرم

نگاه : ترین آنها عبارتند از داشت، منوط به چند شرط که مهم

هاي فرهنگی،  متفاوت به نمازجمعه و روزآمد کردن ظرفیت

یژه اقتصادي و اجتماعی نهفته در آن، پربار سیاسی و به و

گشایی  ها و توانمند و جوان بودن خطیبان، گره بودن خطبه

ستادهاي نمازجمعه از مشکالت مردم و به ویژه جوانان و 

  . هاي جوانانه میدان دادن به خالقیت

ها محور  ها و خالقیت رویکرد جوانگرایی در مدیریت

خواهیم بخش  اگر می. ستاساسی بیانیه گام دوم انقالب ا

ها، جوانان باشند، باید یادمان  عمده مخاطبان امروز نمازجمعه

ها و جهش ضریب رشد ذهنی،  باشد که آنها به مدد پیشرفت

افرادي هوشمند و توانمند در دسترسی به انبوهی از اطالعات 

اي  پس چه چیزي آنها را جذب نمازجمعه. ها هستند و تحلیل

کند و نه راهی  شان می ه انباشت علمیبکند که نه کمکی ب

اما اگر ! شود؟ شان ترسیم می نارفته براي حل مشکالت انبوه

اي پر بار از حیث دانشی و تحلیلی تنظیم و با  خطبه

پوشی، برجستگی رفتاري، واقعی  کاریزمایی از جوانی، شیک

ها و حرکات اخالقی و زبدگی علمی از سوي  بودن پیام

اي که جوان  حترم ارائه شود؛ به گونهخطیب و امام جمعه م

امروز آنچه را که از تحلیل و ترسیم و تفسیر قشنگ از سبک 

شود، در جاي دیگر نیابد،  می نصیبشزندگی در نماز جمعه 

ما به این حضور . شود حتماً به میقاتگاه نماز آدینه رهسپار می

 نیروي جوانی برآمده از سه مؤلفه انرژي،نیاز داریم؛ چرا که 

تواند آن را به موتور محرکه براي  امید و ابتکار است که می

 . ساختن فرداي جامعه مبدل کند

 گندم از گندم بروید، جو ز جو              گزارش روز ▼

هاي جنـاحی و توجـه بـه     کنند؛ اما دغدغه مردم با فقر اقتصادي دست و پنجه نرم می« 

یعنی خـود مـا هـم از شـرایط سـخت      مسائل دیگر سبب شده مشکالت مردم شنیده نشود 

شاید باورپذیر نباشد، اما این جمـالت  » .زندگی مردم آن طور که باید و شاید مطلع نیستیم

  !»پروانه سلحشوري«! متعلق به یک نماینده مجلس است

نمایی و قرار گرفتن مسئوالن کشور  گر مسئله اپوزیسیون بار دیگر تداعی جمالتی که یک 

در حالی که با نزدیک شدن به روزهـاي پایـان مجلـس دهـم بایـد      ! تدر جایگاه منتقد اس

شـان در مسـیر حـل     هـاي   سـازي  ها و تصـمیم  شاهد مصاحبه نمایندگان  براي توضیح طرح

جاي قرار گرفتن در مقـام   مشکالت مردم باشیم، شاهد آن هستیم که خانم سلحشوري، به 

چهار سـال حضـور در مجلـس     پاسخگویی ژست طلبکاري گرفته است و جالب آنکه پس از

  ! کند ما از حال مردم با خبر نیستیم اذعان می

پرسش اینجاست که چرا با خبر نیستند؟ مگر نماینده مجلـس کـاري بـه جـز شـنیدن      

گذاري و نظارت بـر دولـت دارد؟    صداي مردم و تالش براي حل مشکالت مردم از راه قانون

عجیب و . یافتدراین عضو فراکسیون امید  توان با نگاه به مواضع پرسشی که پاسخش را می

وجـوي سـاده در اینترنـت خواهیـد دیـد کـه پـر         کننده است که با یک جست البته ناراحت

، »حضور زنان در ورزشـگاه «ترین مواضع این نماینده مجلس درباره  ترین و شاید مهم بازدید

تصـوابی و  نطـق علیـه نظـارت اس   «، »!مضرات سر کـردن چـادر  «، »رفع حصر سران فتنه«

اعتراض به نیروي انتظامی به خاطر برخورد با «، »در این باره پرسی درخواست برگزاري همه

پر واضح اسـت کـه نـه تنهـا خـانم      ! بوده است... و» حمله به صداوسیما«، »ها هنجارشکنی

سلحشوري، بلکه دیگر نمایندگان و مسئوالن در هر مقام و مرتبتی، وقتی به جاي شـنیدن  

به جاي پیگیري مشکالت آنها، موضوعاتی خاص را دنبـال کننـد کـه عمومـاً      حرف مردم و

هدفی جز رضایت قشرهایی خاص یا جناح و جریان خاص ندارد، در پایـان دوره مسـئولیت   

در حقیقـت ایـن  گفتارهـا    ! دستاوردي نداشته و ناچارند سخنانی از این دست بیـان کننـد  

  .هاي خدمت است رصتعملی چهار ساله و از دست رفتن ف نتیجه بی

 اي درباره حشدالشعبی ماده 10دستاوردهاي فرمان        ویژه خبر ▼

اي صادر شده درباره نیروهاي حشدالشعبی عراق برگرفته  ماده 10گفته شده است فرمان 

فرماندهان حشدالشعبی،   شش ماه پیش با تالش. از قانون اساسی و قانون پارلمان عراق است

اي در پارلمان عراق درباره حشدالشعبی  ردار سرلشکر سلیمانی، مصوبهعادل عبدالمهدي و س

اکنون  حشدالشعبی هم. به تصویب رسید که آنها زیرمجموعه نهاد رسمی نظامی قرار گیرند

این به معناي . گیرد جزء نیروهاي مسلح شده و بخشی از فرماندهی ارتش را به دست می

عنوان یگان مستقل در کنار نیروهاي مسلح است؛  ادغام حشدالشعبی در ارتش نیست؛ بلکه به

دولت عراق استقرار حشدالشعبی را پذیرفته و . مانند سازمان بسیج مستضعفین در کنار سپاه

هاي اخیر آمریکا نیز براي انحالل  پس از این اقدام بهانه. این نیرو تمرکز نسبی یافته است

ي قبل درصدد جذب اهل سنت و ها از چند آمریکایی. حشدالشعبی پایان گرفته است

ها هم  اند که با مصوبه مذکور این سناریوي آمریکایی اندازي یک حشدالشعبی موازي بوده راه

هاي جدیدي خواهد داشت و امکان  در این شرایط، حشدالشعبی مأموریت. خنثی شده است

ت، ارتش عراق گفتنی اس. ها، شهرها و مناطق از سوي آنان وجود دارد اداره بسیاري از استان

حشدالشعبی به . کند در حال بازسازي است و حشدالشعبی به این روند کمک شایانی می

  . کند و با امکانات ارتش عملیات خواهد کرد تدریج در مسائل امنیتی عراق هم ورود پیدا می

 



 
  اخبار ▼

  تصویب چهار راهکار دولت براي جبران کسري بودجه

بران کسري بودجه امسال در جلسه شوراي عالی راهکار پیشنهادي دولت براي ج

هزار  150کل کسري بودجه امسال حدود . هماهنگی اقتصادي سران قوا به تصویب رسید

میلیارد تومان تخمین زده شده و طبق پیشنهاد دولت، قرار است نیمی از آن با کاهش 

براي افزایش منابع دولت چهار راهکار . ها و نیمی دیگر با افزایش منابع تأمین شود هزینه

میلیارد تومان پیشنهاد داده است که عبارتند  500هزار و  76بودجه امسال مجموعاً به میزان 

 50هزار میلیارد تومان؛  10: هاي دولت از سوي وزارت اقتصاد واگذاري و مولدسازي دارایی: از

مالی اسالمی  میلیارد تومان، فروش اوراق 500هزار و  4: درصد موجودي حساب ذخیره ارزي

هزار میلیارد تومان و برداشت از حساب مخصوص نزد صندوق  38: 98مازاد قانون بودجه 

میلیارد  500هزار و  97گفتنی است، مجموع ارقام فوق، . هزار میلیارد تومان 45: توسعه ملی

تومان است؛ ولی سقف مجاز دولت براي فروش اوراق و برداشت از صندوق توسعه ملی 

هزار میلیارد تومان از رقم فوق  21راین بناب. هزار میلیارد تومان است 62، )بندهاي ج و د(

 .میلیارد تومان است 500هزار و  76شود و مجموع ارقام فوق برابر  کسر می

 ها مهم نیست رژیم صهیونیستی براي آمریکایی

مؤید این واقعیت است که محبوبیت رژیم » گالوپ«مطالعات مؤسسه نظرسنجی 

ها با کاهش قابل  ایی به ویژه دموکراتدهندگان آمریک صهیونیستی نزد افکار عمومی رأي

 60ها از این رژیم  حمایت دموکرات 2009بر اساس این، در سال . رو است اي روبه مالحظه

این مرکز مطالعاتی کاهش . درصد رسیده است 42به  2019درصد بود؛ اما این رقم در سال 

توصیف کرده » اهبرديخطر ر«شدید حمایت از رژیم صهیونیستی در میان مردم آمریکا را یک 

هاي زیادي به ویژه در میان اعضاي جدیدالورود کنگره آمریکا وجود دارد  نشانه: و افزوده است

کند این روند در آینده ادامه خواهد داشت و بر این مبنا اکثریت در دست جناح  که اثبات می

صهیونیستی در وزیر دادگستري سابق رژیم » آیلت شاکد«. آویو قرار خواهد گرفت منتقد تل

واکنش به نتایج مطالعات انجام شده درباره سیر نزولی کاهش محبوبیت این رژیم در آمریکا 

  ».برد وقتی این تحقیقات را مشاهده کردم از شدت نگرانی خوابم نمی«: گفته است

  !هاي انگلیس را بدهیم خواهی نباید پاسخ زیاده

» جهان صنعت«داشتی در روزنامه طلب در یاد فعال سیاسی اصالح» پیرمحمد مالزهی«

بندي برسند که از  نیروهاي نظامی، بخش سیاسی و دولت همه باید به یک جمع«: نوشت

ها  را حل کرد، چون انگلیسی) ها کش مسئله نفت(شود این مشکل  طریق مذاکره چگونه می

به نظر ... تکشتی ایرانی را توقیف کرده و اقدام مقابله به مثلی هم از جانب ایران صورت گرف

اکنون مشکل به سمت حادشدن و برخورد . شد آید در این زمینه نباید ایران وارد می می

روحانی . حل سیاسی پیدا کند رود؛ لذا مصلحت ایران این است که یک راه نظامی می

حل مطرح کرد؛ اما این موضوعی نیست که انگلیس زیربار  آزادسازي دو کشتی را به عنوان راه

طلب هرگونه واکنش مقتدرانه به زورگویی نظام سلطه را  تنی است، طیف اصالحگف» .برود

این در حالی است که اتفاقاً همین اقدامات . کنند زا و مقدمه جنگ قلمداد می تنش

  .کند اقتدارآفرین است که سایه جنگ را از کشور دور می

  !طرحی که به گل نشسته است

ها و  ره طرح جدید کاخ سفید براي اسکورت کشتیدر یادداشتی دربا» اویل پرایس«وبگاه 

نشینی ترامپ از  پس از عقب: فارس را دارند، نوشته است شناورهایی که قصد عبور از خلیج

آمریکا  B، طرح دوم یا همان نقشه )Aطرح اول یا نقشه (حمله نظامی به ایران در ماه گذشته 

ر تنگه هرمز متقاعد کند؛ اما طرح ها د کش نفع را به اسکورت نفت این بود که طرفین ذي

آرایی نیروهاي دریایی جهان براي حفاظت از خطوط کشتیرانی در  دولت ترامپ مبنی بر صف

ل نشسته و نکته مهم اینکه تاکنون این طرح به گ. رود فارس به خوبی پیش نمی خلیج

ه دارند، به ویژه متحدان نزدیک آمریکا در تالشند خود را از این اقدام ایاالت متحده دور نگ

آنکه طرح کلی راهبرد امنیت دریایی اروپا که در روزهاي اخیر ارائه شد، اگرچه بازتابی از این 

  .اقدام آمریکاست؛ اما به وضوح از آن جدا و منفک است

  
 

  کوتاه اخبار ▼

 جمهور در معاون علم و فناوري رئیس »ستاري سورنا«◄ 

 ما: گفت ،»ایران در جوانان کارآفرینی و کار آینده،« همایش

. کنیم می هزینه اشتباه بلکه کنیم؛ نمی هزینه کم پژوهش در

 پژوهش از محصولی است قرار اگر که بدانند باید ها دانشگاه

 گذاري سرمایه پژوهش آن در خصوصی بخش باید شود، حاصل

 در وکار کسب محیط شاخص در ما اینکه به اشاره با وي. کند

 جهان در عالی آموزش در ما رتبه: فتگ داریم، قرار 123 رتبه

 ما عالی آموزش دهد می نشان آمارها این که است 3 و 2

 .خورد نمی اقتصاد این درد به که کند می تربیت را افرادي

 بانک کل رئیس با ارزي متشکل بازار مدیرعامل دیدار در◄ 

درباره  گرفته انجام هاي آزمون و اقدامات آخرین مرکزي،

 عید آستانه در شد مقرر و مرور بازار این کردن عملیاتی

 هدف بازار با تشکیل این. شود آغاز بازار این فعالیت قربان

 بانک کار دستور در پارسال اواخر از ارز بازار بهتر مدیریت

 ماه فروردین پایان تا بازار این بود قرار و داشت قرار مرکزي

 جمله زا مشکالت برخی به دلیل اما شود؛ اندازي راه امسال

  .افتاد تأخیر به امر این افزاري نرم مشکالت

آمریکا  سابق سفیر »ثیروس پاتریک«به گزارش الجزیره ◄ 

 درباره آمریکا جمهور رئیس در قطر با اشاره به اظهارات

 ثروتمند هاي دولت از حمایت در کشور این آمادگی نداشتن

 و عربستان براي اي ویژه این مواضع پیام: فارس، گفت خلیج

 نخواهد جنگ وارد هرگز ترامپ پیام، این طبق است؛ امارات

 شان هاي کشتی از حمایت فکر به خود باید کشور دو این و شد

  .باشند

: گفت مجلس انرژي کمیسیون عضو »خانی قره اسداهللا«◄ 

 درصد 5 تخفیف با را نفت توانند می مسئوالن قانون طبق

 برسانند؛ فروش به بورس در فارس خلیج فوب قیمت از تر پایین

شود،  نمی استقبالی بورس در ایران نفت از بینیم می چنانچه اما

  .کند صادر را درصدي 15 تخفیف مجوز تواند می مجلس لذا

 فایر گلوبال« اینترنتی پایگاه: نوشت »اکسپرس« نشریه◄ 

 اساس بر انگلیس و ایران قدرت مقایسه و بررسی با» پاور

 نظر از انگلیس که رسید نتیجه این به خود خاص شاخص

 ایران از نفتی، منابع و دریایی زمینی، قدرت انسانی، نیروي

  .است تر عقب

  

  

   

  صبح صادق منتشر شد 907شماره 

با آثار و گفتاري از » شکست قرن«پرونده موضوعی با همراه 

یوران وحسین ر افقهی، سید سیدهادي یرعبداللهیان،ام حسین

  .... و

العاده  فوق: سالمی سردار :خوانید می شماره این در همچنین

امنیت را جناحی / مثل همیشه با مردم/ ایم قدرتمند شده

ابالغیه فرمانده قرارگاه / بست ائتالف ضد ایرانی در بن/ نکنید

 .سازندگی در خصوص ممنوعیت استخدام اقوام

  .دنبال کنند سروش  رسان در پیام) basirat_fa@(و بصیرت ) ssweekly@(ها را در کانال صبح صادق توانند نشریه اخبار و تحلیل مندان می عالقه

 


