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 دولت و اولویت فرهنگ        روز حرف ▼

هفته دولت فرا رسیده و فرصت براي نقد و بررسی عملکرد 

دولت و مرور انتظارات و مطالبات از دستگاه اجرایی کشور 

فراهم شده است؛ انتظاراتی که بخشی از آن از حقوق ملت 

این انتظارات  .بوده و مسئوالن باید در قبال آن پاسخگو باشند

توان موتور محرکه  ه از این حقیقت است که دولت را میبرآمد

قدرت اجرایی . نظام اسالمی براي پیشرفت و توسعه دانست

دولت هموارکننده مسیر تغییر و حرکت جامعه به سوي 

 ،دولت. پروراند هایی است که در اذهان خود می اهداف و آرمان

ق تحقق اهداف را با بسیج امکانات مادي و معنوي کشور محق

هاي  کند و با ابزارهاي مؤثري که در اختیار دارد، خواسته می

کند؛ در نتیجه وضع موجود تا  خود را بر جامعه تحمیل می

هاي مجموعه قوه مجریه و  حدود زیاد محصول سیاستگذاري

  .عملکرد دولت است

ها،  در این میان، یکی از شروط حیاتی موفقیت دولت

باید توجه داشت که . ستها ها و اولویت تشخیص دقیق فوریت

سنجی، هم توان و انرژي کشور به درستی خرج  بدون اولویت

ت کشور جامعه را آزار خواهد نخواهد شد و هم آفت و مشکال

ها در نظام جمهوري اسالمی  اما درباره اینکه اولویت داد؛

چیست باید پاي صحبت حکیم فرزانه انقالب اسالمی 

ي متمادي همواره تالش ها له در طول سال معظم. بنشینیم

ها را مورد توجه قرار  هاي گوناگون اولویت اند تا در عرصه کرده

دهد و مسئوالن و متولیان امور را به پرداختن به آن موضوع 

 .و در مواردي موظف بدارند کند ترغیب

حکیم فرزانه انقالب اسالمی در آخرین دیدار با اعضاي 

و فرهنگ دو مسئله  اقتصاد«دولت دوازدهم تأکید کردند که 

له هرچند آنچه امروز براي  از منظر معظم» .مهم کشور است

مردم فوریت دارد تنظیم اقتصاد و معیشت است، نباید 

فراموش کرد که تدبیر صحیح عرصه اقتصاد نیز بدون تصحیح 

امروز بخش . و ارتقاي سطح فرهنگ ممکن نخواهد بود

قی و فرهنگی اي از معضالت اقتصادي در معضالت اخال عمده

فرهنگ کار، فرهنگ مصرف، فرهنگ . جامعه نهفته است

تعاون و همکاري، اعتماد به نفس اجتماعی، روحیه صبر، 

مقوالت کلیدي هستند که بدون ... ایستادگی، مقاومت و

تقویت، ارتقا و اصالح آنان، امکان حل مشکالت اقتصادي نیز 

  .ممکن نخواهد بود

فرهنگی مقوم هویت جامعه هاي  متأسفانه فرهنگ و ارزش

هاي اخیر چندان مورد توجه دولت نبوده و  اسالمی، در سال

قائل نبوده این نهاد، رسالت چندانی براي خود در این عرصه 

خورده پیش روي  ؛ غافل از اینکه بخشی از مشکالت گرهاست

مانده  دو سال باقی. گردد دولت به همین غفلت تاریخی باز می

بخشی از  ، فرصتی براي جبران لاعتدااز عمر دولت 

  .ها به عرصه فرهنگ خواهد بود توجهی بی

  

  !هاي بی پاسخ پرسش                       گزارش روز ▼

 ها، میتحر لیدل به رانیا مردم بر شده وارد مشکالت و یشتیمع يها تیواقع شک  بدون«

 یپلماسید دستگاه کردن چرخ يال چوب از دست است بهتر تندروها ...ستین کتمان قابل

 دالر نرخ یاپیپ افت نیچهارم«؛ ».ابندی ییرها تیوضع نیا از رانیا مردم بگذارند و بردارند

 خارجه امور ریوز یناگهان حضور اخبار به نیز تهران بهادار اوراق بورس شاخص که يروز در

 با فیظر محمدجواد ییابتدا مذاکرات .داد نشان مثبت واکنش 7 جی سران نشست در

 ياقتصاد ندهیآ به هیسرما بازار مثبت نگاه ساز نهیزم فرانسه جمهور سئیر ،مکرون مانوئلا

هاي  و جمالتی مشابه که روز گذشته در رسانه» .است ارز بازار از ها هیسرما خروج و رانیا

هایی مانند صادق زیباکالم، فریدون مجلسی و دیگران منتشر  طلب و از زبان چهره اصالح

هاي  طلب با سرعتی باور نکردنی تمام تجربه هاي اصالح دیگر شاهد باشیم رسانهتا بار ! شده

گذشته از مذاکرات و نتیجه اعتماد به غرب را فراموش کرده، در مدح و ثناي مذاکره نوشته 

گونه که در زمان  همان! اند تنها راه عبور از مشکالت، مذاکره با آمریکاست و اعالم کرده

امضاي کري «ها و موضوعات براي توجیه  یاري از این استداللبس ،اي مذاکرات هسته

ها از امکان مذاکره  ترین نشانه کوچکبا ظهور  اکنون نیز شد، منتشر می» .تضمین است

هاي این جریان بازتولید  به طور گسترده از سوي رسانه ها همان استدالل ،مجدد با آمریکا

  .شود می

داده نشده است؛ چرا  این  ه هرگز به آنها پاسخدارد ک هایی وجود در این میان پرسش

توان داخلی  اعتباري اهمیتی و بی جریان سیاسی تا این حد به غرب امیدوار است؟ دلیل بی

ها همواره کلید  در نگاه و رویکرد این طیف چیست؟ چرا این چهره براي عبور از مشکالت

ایی که در عمل دشمنی بینند؟ کشوره حل مشکالت را در دست دشمنان ملت ایران می

در را آمیزشان  آثار خصومت آنها با ملت ایران و اقدامات خباثتتوان  میآنها ثابت شده و 

اي پیش روي  تا توافق هسته 1332؛ موارد متعددي که از مردادماه کردطول تاریخ مشاهده 

 ! همه ما قرار دارد

  !فیمبا مذاکره صد درصد مخال                     ویژه اخبار ▼

کارگزاران  حزب مرکزي شوراي طلب و عضو اصالح ن شاخصفعاالاز  »سعید لیالز«

: گفت با اشاره به مباحث مطرح شده درباره مذاکره مجدد میان تهران و واشنگتن سازندگی

 امروز زمان که بوده اي گونه به نظامی و اجتماعی اقتصادي، تحوالت روند ،اخیر هاي ماه در«

 از عنوان هیچ به مذاکره به میل که شاهدیم و است شدن سپري حال در ایران سود به

 با مذاکره دنبال به مصرانه که هستند غربی هاي کشور و آمریکا این و نیست ایران سوي

 رهبري معظم مقام منویات با مغایر اگر جمهور کشورمان رئیس اظهارات. هستند کشورمان

 احتمالی شکاف و دوگانگی همین چرا که هستم؛ مخالف مذاکره با درصد صد بنده باشد،

 اینطور که دارم یقین بنده ولی هستیم؛ ضعیف داخل در ما که دهد می غرب به را پیام این

  ».نیست

  حجاب کشف با مقابله اجراي طرح

 13 حدود این طرح در. را در تهران اجرا کرده است» یک ناظر« طرح انتظامی نیروي

 مراکز از بقیه و ناجا عوامل آنها از نفر 200 و هزار 5 که کنند می کمک و همکاري نفر هزار

 کشف خودرو هزار 81 دربر گزارش ناجا، در سه ماهه اول امسال  بنا. هستند سپاه و بسیج

نفر نیز  هزار 31 .است شده ارسال پیامک آنان نفر هزار 50 براي که گرفته صورت حجاب

در این میان . ندهند انجام را حرکت این ردیگ که اند داده تعهد پلیس مراکز در حضور با

  .اند ه شد متوقف یک ناظر طرح اجراي با نیزتعدادي خودرو 

 



 
  اخبار ▼

  نحوه برخورد با نمایندگان متخلف باید تغییر کند

رئیس  »الریجانی علی« به اي نامه بان شفافیت و عدالت، در رئیس دیده »توکلی احمد«

 متهم مسئولی وقتی که است این غربی هاي کشور در دهپسندی سنن از یکی«: مجلس نوشت

 آغاز رسیدگی سپس و استعفا به وادار یا دهد می استعفا بالفاصله شود، می مالی فساد به

 که فردي ـ 1: دارد ارزشمند نتیجه سه الاقل سمتش، از متهم فوري گذاشتن کنار. شود می

 به متهم که فردي ـ اگر 2. ماند ینم باقی دستش در امانتی رود، می سؤال زیر صالحیتش

 تازه اسناد جعل یا مربوط اسناد بردن بین از براي باشد، قدرت موضع در است مالی خیانت

 مخدوش را قضایی رسیدگی سیر است ممکن و است تواناتر قدرت صاحبان بین البی یا

 تا ببیند آبرویی مجازات نسبت همان به باید او، به اتهام ورود محض به متهم ـ 3. سازد

 شود می طلبکار قدرت صاحب متهم اینجا متأسفانه. بپرهیزند تهمت موضع از نیز همگنانش

 شود می ور آن و ور این رأي یک با گاهی که مردم سرنوشت براي و گردد برمی مجلس به و

 براي فضاسازي قدرت عالی جناب ولی است؛ ساکت باره این در نامه آیین اگرچه! دهد می رأي

  »!کردید می استفاده آن از کاش اي و  اید داشته را وقاحت این از جلوگیري

  اهللا حزب غافلگیرکننده حمله ها نگران صهیونیست

 کنترل براي ها رسانه بر اسرائیل دولت فشار خالف بر« :نوشت »الیوم رأي« خبري وبگاه

 که اند داده دستور سرائیلا هاي رسانه به امنیتی هاي دستگاه ،)اهللا حزب واکنش درباره( اخبار

 میزان که اند گفته آویو تل در نظامی و امنیتی منابع. نکنند افشا خصوص این در زیادي موارد

 افزایش حد باالترین تا اهللا حزب غافلگیرکننده حمله انتظار در اسرائیل شمال در باش آماده

 گنبد سامانه چند ارتش، که اند گفته نظامی مطلع منابع«: داد توضیح الیوم رأي ».است یافته

 فلسطین مقاومت هاي موشک شلیک مقابل در که اي سامانه کرده؛ نصب جدید آهنین

 منابع از نقل به اسرائیلی هاي رسانه حال، این با«: نوشت الیوم رأي» .است خورده شکست

 طریق زا نتانیاهو که اند کرده نقل وزیر نخست نتانیاهو بنیامین به نزدیک و بلندپایه سیاسی

 پاسخ اگر که گفته و داده جدي هشداري اهللا حزب به آمریکاست، احتماالً که ثالثی طرف

  ».کرد نخواهد دریغ لبنان به حمله از اسرائیل باشد، عرف از خارج و دردناك سخت، اهللا حزب

  ها بانک مازاد اموال فروش بر نظارت بانک مرکزي

 شبکه عملکرد بر نظارت ارتقاي و یتتقو ضرورت بر تأکید با مرکزي بانک کل رئیس

 داشتن براي که خواست مرکزي بانک نظارت معاونت کارکنان و مدیران از کشور، بانکی

 اقتصادي نظام مالی تأمین خدمت در و مناسب مالی استحکام با مند، قانون سالم، هایی بانک

 اهتمام و تالش ،کشور بانکی و پولی نظام به عمومی اعتماد ارتقاي و حفظ همچنین کشور،

 غیربانکی هاي شرکت و مازاد اموال فروش پیگیري و نظارت »همتی« .کنند مضاعف را خود

 از زمینه این در« :کرد درخواست و برشمرد نظارت معاونت کاري هاي اولویت از را ها بانک

 یدتأک وي ».شود استفاده قانون چارچوب در مقرر اجراهاي  ضمانت و نظارتی ابزارهاي تمامی

 صورت به کالن مبالغ با تسهیالت هاي پرونده به مربوط جزئیات و مشخصات و آمار« :کرد

  ».گیرد قرار مرکزي بانک مستمر پایش مورد سیستمی

  ندارد »8 جی«روسیه تصمیمی براي بازگشت به 

 کشورهاي گروه به بازگشت براي تصمیمی کشورش که کرده اعالم روسیه خارجه وزیر

 خبرهاي به واکنش در را اظهارات این »الوروف سرگئی« .ندارد» 8 جی« به موسوم صنعتی

 کشورهاي گروه بعدي نشست در حضور براي کشور این از احتمالی دعوت درباره پیشین

 مجامع در کشور این که کرده اعالم روسیه خارجه وزیر حال، عین در .کرد عنوان صنعتی

 مسکو براي و دارد عضویت »بریکس« و »للم سازمان« ،»شانگهاي« ،»20 جی« مانند دیگري

 منابع برخی این از پیش .است» 8 جی« چارچوب از تر مهم» 20 جی« چارچوب در فعالیت

 .بودند داده خبر صنعتی کشورهاي گروه به روسیه بازگشت براي پیشنهاد ترامپ از آمریکایی

  

 

  کوتاه اخبار ▼

هور جم رئیس» دونالد ترامپ«میزان مقبولیت عملکرد ◄ 

رود در انتخابات  هایی که انتظار می آمریکا، در تمامی ایالت

رقابت تنگاتنگی در آنها برقرار  2020جمهوري سال  ریاست

بر اساس » ایندیپندنت«به نوشته . باشد، کاهش یافته است

ستاره بخت » مورنینگ کانسالت«نتایج نظرسنجی مؤسسه 

به ترامپ در چند ایالت کلیدي، که آراي آن متعلق 

ها بود رو به افول گذاشته است؛ اما نگرانی براي  دموکرات

شود و عملکرد او در  ها منحصر نمی ترامپ تنها به این ایالت

خواهان بوده  هایی که به طور سنتی متعلق به جمهوري ایالت

 .و ترامپ در آنها پیروز شده نیز کاهش یافته است

شدند که  هاي سعودي از جمله شبکه العربیه مدعی رسانه◄ 

از جنبش » عبدالفتاح السیسی«دولت مصر به ریاست 

خواسته در شرایط ) حماس(» مقاومت اسالمی فلسطین«

این . اهللا لبنان نزدیک نشود فعلی منطقه، به ایران و حزب

شبکه به نقل از منابع مصري گزارش داد مصر حماس را 

تهدید کرده که اگر شلیک موشک و راکت از غزه به 

ي اشغالی فلسطین را متوقف نکند، نظارت و ها سرزمین

بس میان این جنبش و رژیم  وساطت در قضیه آتش

  .صهیونیستی را متوقف خواهد کرد

وگویی با شبکه خبري  ر گفتد» شیخ نعیم قاسم«◄ 

توان تجاوز رژیم صهیونیستی  ي با تأکید بر اینکه نمیدراشاتو

ر این رژیم تجاوز اخی«: را موضوعی گذرا دانست، اظهار داشت

معاون دبیر » .اي غافلگیر کننده پاسخ خواهیم داد را با ضربه

اهللا لبنان در پاسخ به پرسشی درباره چگونگی پاسخ  کل حزب

اهللا درباره  حزب«: به حمله رژیم صهیونیستی نیز گفت

کند؛ چون ارائه هرگونه  هاي پاسخ خود صحبتی نمی ویژگی

  ».کرد آویو کمک خواهد جزئیات، به منافع تل

وزیر شبه جزیره کریمه  معاون نخست» گئورگی مرادوف«◄ 

هاي آمریکا علیه ایران، این کشور  با توجه به تحریم«: گفت

تواند از طریق بنادر این منطقه به انتقال نفت خود  می

منافع مشترك میان ایران و کریمه، به «: وي افزود» .بپردازد

ها و  آمریکا، تحریمویژه با در نظر گرفتن سیاست ضد ایرانی 

تواند از  ایران می. پیامدهاي مربوط به آن، در حال رشد است

اي و دریایی در  رودخانه  رانی ما و کانال هاي کشتی توانایی

چنین شرایطی براي حمل نفت از طریق رود ولگا و کریمه و 

  ».دریاي سیاه استفاده کند

از  واردات نفت خام چین«: اداره گمرك چین اعالم کرد◄ 

درصد افزایش  7/4ایران در ماه جوالي به نسبت ماه گذشته 

این . هزار بشکه در روز رسیده است 216یافته و به حدود 

افزایش ماهانه در حالی صورت گرفته است که آمریکا 

 ».هاي واردات نفت ایران را پایان داده است معافیت

  

  .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   

 


