
 

 

 
 

 فقيه در سپاهنمايندگي ولي اخلي( معاونت سياسينشريه روزانه )د
0611 آبان 46شنبه دو 3465 شمارهـ  چهاروستيبسال   

 العالی(امام خامنه ای )مدظله

، دهیممیمختلف انجام  هایبخشفرهنگ واقعاً زیربنا است؛ خیلی از این خطاهایی که ما در 

اریم، اگر ما اگر ما اسراف داریم، اگر ما تقلید کورکورانه د .ناشی از فرهنگ حاکم بر ذهن ما است

است  هاذهنناشی از مشکالت فرهنگی است؛ فرهنگِ حاکم بر  هااینسبک زندگی غلط داریم، 

 www.basirat.ir(                60/60/0066. )آوردکه در عمل، این مشکالت را به وجود می

 نگاه نو به فرهنگ             روز حرف▼

 ،گذاریسیاست یمرجع عال عنوان به یانقالب فرهنگ یعال یشورا

امور  تیو هدا یو هماهنگ یریگمیتصم ،مشیخط نییتع

 هایسیاستکشور در چارچوب  و پژوهشی یآموزش ،یفرهنگ

و مصوبات آن  ماتیو تصم شودینظام محسوب م یکل

روز گذشته رهبر معظم  و در حکم قانون است. االجراالزم

را  یانقالب فرهنگ شورای عالی دیدوره جد یانقالب، اعضا

چند نکته مهم را که در  یمعرف نینمودند و به بهانه ا یمعرف

، کرد گذارینامشورا  نیا دیجد کردیآن را رو توانمی قتیحق

 .ردندک انیب

از  دوره، نیشورا در ا گاهیو جا تیاهم -0 تحليلي:نکات 

 انقالب چراکهاست؛  ترحساسو  ترمهمگذشته  یهاهدور

به  دیباگام دوم و در  چله خود شده نیوارد دوم یاسالم

 شناسانه و روزآمد ساز بی، آسنو نگاه ،یتمدن هایزیرساخت

قرار دارد.  «فرهنگ» هازیرساخت نیا رأسو در  داشته باشد

 نیالعنموده تا نصب ترعمیقشورا را  ری، رسالت خطنگاه نیا

بر  زین یو البته مطالبه نخبگان و فعاالن فرهنگ ردیاعضا قرار گ

 دیکه در دوره جد یکردیرو -2. ردیمبنا شکل گ نیهم

پدید عبارت است از  آیدمی حساببهشورا  هایاولویت ازجمله

و نخبگان و فعاالن  یفرهنگ انیدر متصد قیباور عم آمدن

در  یسازالً فرهنگ: اونکهیبه ا سبتنگوناگون کشور  یهاعرصه

و  شرفتیپ لهیوس نیجامعه، برتر یاز اجزاء تمدّن کیهر

 است؛ یآور و تحکّمالزام یاز ابزارها نیاز کنندهبی آن تیموفق

 هایبخش فرهنگ در همه یعموم شیدوماً شاکله و آرا

 یبرا -3است.  یانقالب ینظم و محتوا ازمندیآن، ن گسترده

 شناسانه و روزآمدساز بی، آسنوکه قرار است نگاه  ایمجموعه

را با نگاه این که  کندمی جابیا ،به عرصه فرهنگ داشته باشد

 ازجمله نیو ا دیاز خود شروع نما د،یجد طیتوجه به شرا

 نگاه -0 .است ایمجموعه نیچن کی هایضرورتالزامات و 

از  یکیگذشته  هایسالدر  یدولت هایاندازیسنگو  یاسیس

شورا محسوب  ماتیتصم تأثیرگذاریعدم  یعوامل اصل

انقالب  یعال یاست که شورا نیاما حاال انتظار ا ؛شودمی

ن و متناسب برداشته و نسبت به روش هایقدم یفرهنگ

 .دداشته باش ژهیموجود در بخش فرهنگ، تحرک و خألهای

حل مشکالت در  دیآن است که کل تیواقع نکته راهبردی:

در مسئله فرهنگ  استیمانند اقتصاد و س هاعرصهاز  یاریبس

آن را در  یمعظم رهبر مسبب است که مقا نیاست و به هم

به تحول  ازیکه ن آورندمی حساببه یتمدن هایزیرساخت رأس

شورا  یهایزیربرنامهو  ماتیدر تصم شاءاهللانکه  یدارد. تحول

 )نویسنده: مصطفی برزکار( .ندک داینمود پ

 

 

 
 

 
 

 !بردچرخش در راه                              روز گزارش▼

 هایسالدر طول سفر کرد.  هیبعد از ده سال به سور هیبلندپا هیئتی رأسامارات در  وزیر خارجه

 یریتکف هایتروریستکشورها همچون عربستان و قطر از  یامارات در کنار برخ ر سوریه،دبحران 

 هیمقام بلندپا کی یریبعد از دستگتنها و  ردک سیاسی، تسلیحاتی و مالی مختلف هایحمایت

از مواضع  یادیتا حدود ز یابوظب ،ایاجاره هایتروریست یلمتوا هایشکستو  هیدر سور یامارات

 -0 وجود دارد: دگاهیدو د هیامارات به سور وزیر خارجهکرد. در رابطه با سفر  نشینیعقبخود  یقبل

پابرجا و  هیدر سور یاست که حکومت فعل دهیرس جهینت نیبه ا امارات ؛بینانهخوش دگاهید

جهان  یرهبر دیگرعبارتبه ای ایمنطقهامارات به دنبال هژمون  گرید یاست. از سو ریرناپذییتغ

. گذاشته است هیبا سور یپلماسید دانیدر م یراستا زودتر از عربستان پا نیا عرب است و در

همچون امارات مهم  ییکشورها یبرا دیهمچون شام جد ندهیآ یعرب هایپروژهدر  هیسور هرحالبه

 یگریاستدالل کرد که امارات باز توانمی گونهاین دگاهید نیرابطه با ا در ؛نانهیبدب دگاهید -2است. 

 کهازآنجایی( الفاست:  استیدر جهت اعمال دو س یستیونیصه میرژ ویژهبهو  کایاز جانب آمر یابتین

قناع راهبرد مترصد ا نیبود، در ا یستیونیصه میروابط با رژ سازیعادیدر  یکشور عرب نیامارات اول

 رهیخارج از دا یانتخاب کشور انیم نیاست. در ا یستیونیصه میرابطه با رژ جادیا یکشورها برا ریسا

نسبت به  یستیونیصه میبا رژ ابطهر جادید دست برتر امارات را در اتوانمی هیهمچون سور یکنون

مقاومت  یروهایخروج ن یمجر ،یستیونیصه میاز رژ ابتی( امارات به نب نشان دهد. گرانیباز ریسا

در روابط  واردکردنامارات به دنبال خدشه  مسئله نیشده است. در کنار ا هیاز سور رانیا ویژهبه

 شود. یعمل هاصهیونیستخواسته  قیطر نیاست تا از ا هیبا سور رانیا یراهبرد

به شکست  هم نسبتفگفت که امارات با  توانمی ،شدهمطرح هایدیدگاهتوجه به  با پاياني:نکته 

که  اقعیتو نیا کدرو یستی در منطقه ترور هایگروهحامیان داعش و ضدسوری  هایسیاست

با  ،مسئله نیکشور کرده است. در کنار ا نیرابطه با ا جادیاقدام به ا ،پابرجاست هیسور ینظام فعل

و  هاخرابی یبازسازخارجی برای  هایگذاریسرمایهدمشق به  اجیو احت هیتوجه به اتمام جنگ سور

 ندهیدر آ یاسیس گاهیکسب جا یبرا هیدر سور یبه دنبال نفوذ اقتصاد اکنونهمامارات از  ،هاویرانی

را در حومه  یدیخورش روگاهین کیامارات اعالم کرد که  ،سفر نیکه در ا ایگونهبهاست.  این کشور

 )نویسنده: محمدرضا فرهادی( استان احداث خواهد کرد. نیجبران کمبود برق ا یدمشق برا

 با ايران کنار آمد!ايد بآمريکايي: انديشکده                         خبر ویژه▼

اندیشکده مهم آمریکایی که در حوزه مسائل دفاعی و  «یالمللنیباهبردی و مطالعات ر تویانست»

در حال تکاملِ ایران و پیامدهای آن برای  ایهستهبرنامه »در گزارشی با عنواِن  تامنیتی فعال اس

 ایهستههای ، ضمن طرح سناریوهای مختلف جهت مواجهه با ایران و توانمندی«سیاست آمریکا

آمریکا همواره باید کانال ارتباط دیپلماتیک و مذاکره خود با ایران را »ه ک کندمی تأکیداین کشور 

د... هرگونه اقدام نظامی علیه ایران از سوی آمریکا و یا متحدان آن نظیر اسرائیل، تبعات حفظ کن

خسارت باری را برای واشنگتن به همراه خواهد داشت زیرا بدون تردید ایران نیز دست به 

در شرایطی که نفوذ  همآنهای زیای را برای آمریکا، د هزینهتوانمیخواهد زد و  مثلبهمقابله

از  یقولنقلگزارش مذکور در ادامه به  .«دن، ایجاد کافتهیکاهش شدتبهنگتن در خاورمیانه واش

جهان : »که گفته کندمیارشد آمریکایی در روند مذاکرات وین اشاره  کنندهمذاکره «رابرت مالی»

ا نقطه پیشرفته است و )به گفته وی( ت شدتبه ایهسته یهایتوانمندباید با ایرانی که از حیث 

 قرارگرفتهمجموع آنچه در این گزارش مورد اشاره «. دمحدود دارد، کنار بیای یافاصله ایهستهگریز 

 برخالفاین است که بهترین گزینه آمریکا جهت مواجهه با ایران در چهارچوب معادله برجام، 

ت سنگینی را برای ، تبعاهاگزینه، تعامل و مذاکره است و فکر کردن به دیگر ایرسانههای لفاظی

 .مخالف با ایران خواهد داشت ایمنطقهغربی و  هایطرف

http://www.basirat.ir/


 

  

 اخبار ▼

 يانقالب فرهنگ شورای عاليدر  ؛ رويکرد جديدیو تخصص محور گراييجوان

، چهارسالهو  دیدوره جد کی یبرا یانقالب فرهنگ شورای عالیبا انتصاب اعضاء  یحکم در انقالب رهبر

حضور نخواهند  دیکه در دوره جد یدیدانشمندان و اسات ویژهبهضمن تشکر از زحمات اعضاء سابق 

در  یسازونمص لهیوس گانهیرا  یانقالب یفرهنگ بر اساس نظم و محتوا یعموم شیداشت، شاکله و آرا

 یبرخ یانقالب فرهنگ یعال یشورا دیجد بیترک در دانستند. گانگانیب یاو رسانه یبرابر هجوم فرهنگ

افراد  نیا ازجمله حضور ندارند. یانقالب فرهنگ یعال یشورا و پا به سن گذاشته یمیقد یاز اعضا

 اکبریعل ،یگلشن یمهد نژاد،یک یمحمدعل ،ینیصدرحس رضایعل دیس ،یاردکان یبه داور توانیم

اهلل همچون عزت یاسیس یهاچهره یبرخ نیهمچن اشاره کرد. یو عبداهلل جاسب یمحسن قم ،یتیوال

شورا حضور  دیدر دوره جد زیو محمدرضا عارف ن انیاالسالم محمدحجت ان،یکچوئ نیحس ،یضرغام

 یعلم یهاچهره شتریاند که بوارد شورا شده یدیجد یرهبر معظم انقالب اعضا دیجد حکم درندارند. 

دانشگاه امام صادق  اریدانش یغامیپ عادل در حوزه و دانشگاه و البته جوان هستند. کیو آکادم

فلسفه غرب و طراح طرح  یاصفهان در مجلس و دکترا ندهینما رپویبانک نیرحسی، امالسالمعلیه

و اقتصاد دانشگاه  تیریدانشکده مد علمیهیئتعضو  یسوزنچ میدر مجلس، ابراه «تیجمع یجوان»

 سیرئ یساع نیو حس صداوسیماس سازمان یرئ یمایمعاون سابق س یرباقریم یمرتض ف،یشر یصنعت

 ند.کشور ینهاد فرهنگ نیترمهم دیجد هایچهره ازجملهدانشگاه سوره 

 ميکني: کشور را گران اداره مهيقضائقوه سيرئ

همفکری و همکاری قوای  ،مجلس ۰6در نشست با اعضای کمیسیون اصل دیروز قوه قضائیه ئیس ر

 پیدا و  ، شناخت مشکالت مردم و رسیدن به درک مشترک از مسائلهابیآسبرای دیدن  گانهسه

با اشاره به  حالنیدرع یااژهی محسن .دانست ضروریات از را هاآن حلراه اجرای و کردن

امور را  یمجلس و دولت برخ ه،یقضائقوه امروز» کرد: تأکید در مخارج مدیریت کشور، هایروادهیز

 فات،یهستند؛ تشر قهیمض در مردم اصالح شود. تیرینحوه مد نیا دیکه با کنندیاداره م نهیپرهز

 یبرا شیسال پ 0 یاگر مسئول کند. رییمردم تغ طینسبت به شرا دیو حفاظت من هم با التیتشک

 .«کند رییتغ کردیرو نیا دیداشت با یمضاعف یهانهیدفتر کار خود هز ایحفاظت، محل سکونت و 

 دالر در شرايط بهبود درآمدهای ارزی!وسان ن

کشور و ورود ارز حاصل از صادرات به  یارز یدرآمدها تیوضع» خبر داد: یبانک مرکز کلرئیس

را خواهد  یمتعادل تیوضع ندهیرز در آا بازارکرده است.  دایکشور نسبت به قبل بهبود پ یچرخه تجار

 تزریقبلوکه شده کشورمان و  هایداراییمیلیارد دالر از  3.3خبر آزادسازی روز پیش نیز چند «. داشت

ش نکرده و طی روزهای گذشته، نوسان بازار ارز فروک وجودبااینشد؛ اما  ایرسانهآن به اقتصاد کشور 

اقتصاد  سازیشرطیوضعیت نتیجه این  ه است.هزاری ثبت کرد 22کانال جدیدی را در  کوردهایرارز 

دولت روحانی است که همچنان  اریگذسیاستطی هشت سال  هاتحریمبه مذاکره و برداشته شدن 

 حفظ کرده است. ینورا در آستانه آغاز مذاکرات جدید  االکبازار ارز و سایه سنگین خود بر 

 قيمت خودرو رسماً کليد خورد!راني گ

در خصوص دستور اخیر با اعالم خبر گرانی خودرو طی روزهای آینده،  کشور یسازقطعه انجمن ریدب

خودرو مصوبه سران قوا را  متیق اصالح» :، گفتخودرومت دم افزایش قیعمبنی بر  جمهوررئیس

مشکل را فقدان مصوبه ستاد  قتیدر آن جلسه حضور داشتند اما در حق زین جمهوررئیسدارد و 

 رایز ؛است ریناپذخودرو اجتناب یگذارمتیق وهیش اصالح وارد کردند. رادیبدان ا ،بازار دانسته میتنظ

 .شودیم یواقع انیمتقاض یتیسازان و خودروسازان و نارضاقطعه دیو توقف تول یموجب ورشکستگ

«. شودیمصوبه صادر و مشکل رفع م نیو ا لیبازار تشک میشاءاهلل جلسه تنظان رو،شیپ یروزها در

در ستاد  دیدج یهایگذارمتیق همه بر نظارت» گفت: دولت هیئتدر جلسه  جمهوررئیسدیروز 

ستاد  تیریتحت مد دیموضوع با زیخودرو ن متیق نییتع در خصوص بازار متمرکز شود. میتنظ

نگرانی خود از تأثیر گرانی کاالهایی مثل خودرو بر سایر در ادامه رئیسی «. شود یریگیبازار پ میتنظ

بازار بر  کیدر  متیق رییعمل کنند که تغ ایگونهبه هادستگاه» کهبازارها را با این بیان ابراز کرد 

 .«شود یریو بازارها جلوگ هامتیشوک در ق جادینگذارد و از ا یمنف ریتأث گرید یبازارها

 اخبار کوتاه

« الکساندر میخیِف» هر شرايطي!/ تحت هاهمکاریتداوم  ◄

در  ،صادرکننده تسلیحات روسیه «اکسپورتروزوبرون»مدیرکل 

با »در امارات به خبرنگاران گفت:  2620نمایشگاه هوایی دبی 

فنی با ایران، پاسخ به -های نظامیانداز همکاریتوجه به چشم

ها با این نکته ضروری است که تحت هر شرایطی همکاری

ها المللی طرفرعایت دقیق موازین قانونی دو کشور، تعهدات بین

لوان »، ازاینپیش«. الملل حفظ خواهد شدبین و موازین قوانین

دو کشور در حال  ،فته بودگسفیر روسیه در ایران « جاگاریان

مذاکره در مورد طیف وسیعی از محصوالت نظامی با توجه به 

 .لغو محدودیت تسلیحاتی سازمان ملل علیه ایران هستند

 یعصا یهکرها برای ارتش رژيم صهيونيستي!/سورپرايز  ◄

اطالعاتی و امنیتی  هایسازمانبه  در حمالت سایبری یموس

 یبعدسه یهااطالعات نقشه تیترابا 22 رژیم صهیونیستی،

را منتشر  هاآناز  یآوردند که قسمت به دسترا  میرژاین 

 ازجمله متریسانت 3مختلف با دقت  هایمکان اطالعات .کردند

 یعنی نیدر دسترس همگان قرار گرفته است. اکه  هاستآن

 قیدر برابر ضربات دق شدتبه میرژ نیا نده،یدر هر جنگ آ

 یهکر میتاین  و شکننده خواهد بود. فیمهاجمان، ضع

 اشغالگر دارد. میارتش رژ یبرا یزیوعده داده سورپراهمچنین 

 ندگانینما /یبرگزارکنندگان قمارباز یبراسال حبس  4ماه تا  4 ◄

 یهر نوع فضا ایکردند که هر شخص، مکان  نییمجلس تع

 یبرگزار ای یبندشرط ،یقمارباز یبرا یمجاز ای یقیحق

 محکوم شود. 0اداره کند، به حبس درجه  ای ریدا ییآزمابخت

وجه،  هاآنارتکاب  قیاز طر ایانجام جرائم مذکور  یبرا چنانچه

کسب کرده باشد، عالوه بر  یمال ازیامت ایمال، منفعت، خدمت 

برابر  3تا  2معادل  ینقد ی، به ضبط مال و جزا3حبس درجه 

 .شودیمحکوم م زیحاصل از جرم ن دیعوا

اصالح  تهیکم سیرئ مانع از حذف ارز ترجيحي شد/ هانگراني ◄

دولت »: گفت مجلس وبودجهبرنامه ونیسیساختار بودجه کم

را  0266مشمول ارز  یکاالها یممکن است مجبور شود برخ

است  یو قطعالبته در مورد گندم و دار .از شمول آن خارج کند

 مورد در .ردیگیتعلق م هاآنبه  0266ارز  سال انیکه تا پا

که قصد حذف ارز  ردیبگ میدولت تصم دیبا یدام یهانهاده

از محل اعتبار  ،ردیرا بگ میتصم نیو اگر ا ریخ ایدارد  0266

قصد دارد به مردم  ینقد ارانهی صورتبه ،هزارمیلیاردی 2۲

 .«را جبران کند یانهیاز بار هز یکمک کند تا بخش

در توئیتی  اقتصاد ریوز /؟!شوندميانکي معرفي بابربدهکاران  ◄

خود  تیماه فهرست ابربدهکاران را در سا 3ها هر بانک»: نوشت

 التیبه تسه یاشخاص معدود، دسترس یجابهمنتشر کنند تا 

 .«دیو مردم فراهم آ دکنندگانیاز تول یترعیوس فیط یبرا

ته نیز به گذش یهادولتدر اسامی ابربدهکاران عالم ادرخواست 

ان پنه یهالچنان در هماسامی این ؛ اما انحاء گوناگون مطرح شد

 هابانکآیا ماند و دید  منتظرباید  اسناد بانکی باقی مانده است.

 یا خیر. واهند کردخاجرا را  اندوزیخدکتر درخواست این بار 


