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 جديد فرهنگ دارانسکان             روز حرف▼

شورای حکیم فرزانه انقالب اسالمی در حکمی با انتصاب اعضاء 

، ضمن چهارسالهانقالب فرهنگی برای یک دوره جدید و  عالی

دانشمندان و اساتیدی که در  ویژهبهتشکر از زحمات اعضاء سابق 

دوره جدید حضور نخواهند داشت، شاکله و آرایش عمومی فرهنگ 

سازی در بر اساس نظم و محتوای انقالبی را یگانه وسیله مصون

ای بیگانگان دانستند. در مورد محتوای برابر هجوم فرهنگی و رسانه

 توان به نکاتی توجه نمود:این حکم می

هبردی حکیم انقالب اسالمی، از جایگاه فرهنگ در نگاه را -9

له بارها به جایگاه بنیادین فرهنگ ممتازی برخوردار است. معظم

زیربنا در ساختار اجتماعی سخن  عنوانبهاشاره داشته و از آن 

سازی در هریک از اجزاء فرهنگ»اند. ایشان در همین پیام گفته

 ازینیبرا برترین وسیله پیشرفت و موفقیت آن و « تمدّنی جامعه

. فهم جایگاه انددانستهآور و تحکّمی از ابزارهای الزام کننده

است آن بر حرکت عمومی جامعه، مقوله مهمی  تأثیرفرهنگ و 

داری چون سروصدا و فوریت پر مسائل گردوخاککه نباید در 

اقتصاد و سیاست، مورد غفلت نخبگان فکری و دولتمردان نظام 

ها و ها و تشکلاسالمی قرار گیرد. در این مسیر حمایت از مجموعه

های مهم کشور در دهه فعالین عرصه فرهنگی نیز یکی از ضرورت

أکید حکیم انقالب بر مأموریت ت -2پنجم انقالب اسالمی است.

ساماندهی به وضعیت فرهنگ و »شورای عالی انقالب فرهنگی در 

گذاری در این دو مقوله و هدایت دانش در کشور، سیاست

انقالب و  هایهدفو  هاارزشمتصدی آن به سمت  هایدستگاه

و ظاهر شدن در نقش  هادستگاهبرآوردن نیازهای فکری این 

اخیر  هایسالاست. انتظاری که در طول « شورقرارگاه فرهنگی ک

در سطح جامعه چندان ظهور و بروز نداشته و عملکرد این قرارگاه 

کلید خوردن  -9فرهنگی کشور چندان ظهور عینی نداشته است! 

شدن نخبگان پرانرژی و  داردانیمنیازمند دهه پنجم انقالب 

های نویی این زمانه حرفای است که بتوانند در تراز صاحب ایده

پیشرفت و تعالی کشور را مبتنی بر  ایچرخهبرای گفتن داشته و 

 شده ایجاد تحوالت و تغییر. برند پیشبه ایرانی –الگوی اسالمی

 آن از حکایت و بوده راستا همین در شورا این اعضای ترکیب در

، تالش ترجوانهای م انقالب با تزریق برخی چهرهحکی که دارد

را در این « انقالبی مؤمنجوانان »دند تا ایده سپردن امور به کر

یک نگاه خام و  صرفاً ییگراجواناین اما ؛ عرصه نیز عملیاتی کنند

سن و سال نیست!  صرفبهبه مفهوم جوان و تقلیل آن  یبعدتک

تجربه، ساالری، پختگی و بلکه مفهومی است که با شایسته

های نو و ... باید تکمیل شود! منش تخصص و مهارت، داشتن ایده

در  ییگراجوانتواند معیاری برای تحقق منطق و طریقی که می

 )نویسنده: مهدی سعیدی( اداره امور کشور باشد.

 

 

 
 

 
 

 سنگريزه در مسير دولت مردمي!                     زرو گزارش▼

 یسادگ یاز رو یخعامدانه و بر یبرخ م،یخدمات دولت هست شیکه شاهد افزا ییروزها در

 .شوندیمدشمنان  یروان اتیعمل شیمردم و افزا یدیکه باعث ناام شوندیممرتکب  ییهاتیفعال

از  یبرخ ،دسته ب نیبذره هستند که نیعامدانه به دنبال ا یگروه -9 ی:خبر یهاگزاره

دولت را بدون  جلوه دهند و تمام اقدامات زیتنفرآم ،مردم انیدر م یزنبرچسباقدامات دولت را با 

 حرف معترضان، دنیشن ،هااستانو ساده با مردم در  عیارتباط سر هاآنکنند؛  بیاستثنا تخر

و به آن انتقاد دارند،  دانندینم یجمهور استیکاران را در شأن ردنکارگران و مع انیدر م حضور

 یو نظرسنجاز داخل خودر تشانیموردحما جمهورسیرئکه  اندکردهفراموش  ایگروه گو نیا

کارشناسانه  ینظرات دولت روحان اگر امد،ین رونیاز کاخ خود ب یحت یانیو در دو سال پا کردیم

تن طال بدون  ۰1چگونه  هزارتومان باال رفت، 9۰تومان تا مرز  9۰11 بود چگونه ارز از

کشور  هیها دالر سرمااردیلیم چگونه به گرگ غرب اعتماد شد و شد، عیدر کشور توز وکتابحساب

 یامر حکمران یانگارسادهبا  زین یبرخ -2 شدند؟! کاریب یاهستهشد و صدها مهندس  لیتعط

که همه دوستداران انقالب  دهندیمانجام  یاسالم یدر جمهور یاقدامات خالف شأن دولتمرد

 همه ،هادنیدوو روز  شبهمه دولت، ستهیهمه خدمات شا .کنندیمهم تعجب  یاسالم

که مذموم جبهه -حرکت  کیرا با  یو عمل یعلم یهامجاهدتو  یهاتالش مهه ،هادنینخواب

داماد خود  یو حت لیفام که افراد دوست، یدولت یروهایاز ن ی. برخکنندیم بیتخر -انقالب است

 تیفعال کی سته،یرشایفرد غ کی یریکارگبهبدانند که اقدام شما در  ،اندبر سر کار آورده

 دولت بیبراندازان در جهت تخر یهاتیفعالاز  یدر جهت منافع شخص اقدام کیو  یرانقالبیغ

 است. شتریو بلکه ب ستیکمتر ن

تعداد  نیاما هم ؛غلو شده است یلیانتصابات فام یخبرها انیکه در ب هرچند نکته پاياني:

د نوجود دار یفراوان قیو ال ستهیدر کشور جوانان شا رایز ؛است دردآور زین شمارانگشتمحدود و 

خروشان انقالب با  انیخطرناک کمک کنند، جر یهاچیپنظام را در عبور از  توانندیمکه 

مردم خود  نیو ا شودینممتوقف  تیظرفکمو  حوصلهکمو دوستداران  دخواهانب یهازهیسنگر

 انیکار آمدن جر یرو. کنندیمملت  یخود را فدا یحوادث چه کسان لیکه به هنگام س دانندیم

کشور  یاسیس یهاانیجرتعامل با همه  حالنیدرعمتخصص و  یروهاین یریکارگبهو  یانقالب

از تمام  خواهدیمو  ستین پرکندهان یهاحرفو  ییکه دولت دنبال حزب گرا دهدینشان م

 غلبه کند. ،ستشده ا جادیا میو تحر روء تدبیکه با س ییهابحرانعبور از  یبرا یداخل یهاتیظرف

دولت را  نیا ،معارفه ای عیدر تود یلیفام یهاجنگو  ییگراجناحفارغ از  زیعز نرایا دوستداران

فعلی، با اقدامات مثبتی آغاز شده  طیدر شرا مردم. دیو از روبرو و پشت سر به او خنجر نزن دیابیدر

 ستین یراض رانیا هیکه به کمتر از تجز کایرا به آمر دشانیام ؛اندبسته دیدولت ام نیبه ا است،

 ! )نویسنده: فرهاد مهدوی(دیگره نزن

 قرارداد تحميلي ديگر در فوتبال!                                خبر ویژه▼

 یعدم پرداخت مطالباتش از سو لیاز استقالل به دل یاستراماچون تیبه پرونده شکا یدگرسی جلسه

در  دیوجود دارد که استقالل با یبندقرارداد،  نای در برگزار شد. نیآنال صورتبه CASدادگاه 

را بپردازد، نکته  رکردیو خسارت د ریسود تأخ ،یدر پرداخت مطالبات استراماچون ریصورت تأخ

ها را و غرامت جرائمباشگاه استقالل تمام » کندیکه اعالم م ییقرارداد است، جا نیا گریبند د بیعج

 رانیکه چرا مد ستنی مشخص«. کندیسلب م را از خود یقانون عبه مراج تیو حق شکا ردیپذیم

 یرساناطالع منظوربه رسدیمبه نظر  ؟اندنشدهباشگاه استقالل قائل  یبرا یوقت استقالل حق

شایسته به مردم در خصوص قراردادهای فوتبالی، بخصوص در خصوص قراردادها با مربیان خارجی، 

 در آینده جلوگیری کند. طرفهکی ورود کرده و از بسته شدن قراردادهای ستیبایممجلس 
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 اخبار ▼

 مشترک یهایهمکارايران و ترکيه به دنبال افزايش 

و وزیر امورخارجه  جمهورسرئیدیروز شاهد سفر وزیر امور خارجه ترکیه به تهران و دیدار با 

با تهران تأکید  هایهمکاراوغلو در این دیدارها بر افزایش هرچه بیشتر  کشورمان بودیم. چاووش

ثبات و  شیافزا . برایداندیم گراجهینت یرا دولت رانیا دیدولت جد هترکی»و افزود: کرد 

 .میهست رانیمشترک با ا یهایهمکار تیو تقو جادیبه دنبال ا یدر قفقاز جنوب یمناسبات تجار

به چارچوب آن  دیکه از برجام خارج شدند با یو کسان ستیصادقانه ن رانیا هیعل هامتحری

عالوه بر مسائل نیز در این دیدار،  جمهورسیرئ. «را بردارند جانبهکی یهامیحربرگردند و ت

در  دیبا» کرد: خاطرنشاننیز تأکید کرد و  یادر مسائل منطقه هیو ترک رانای بر رابطه ،دوجانبه

 .میانجام ده یشتریب تیدو کشور فعال نیدر چارچوب تجارت ب ژهیوبه یاقتصاد یهانهیزم

نوع  نیشود و ا لیتبد یالمللنیدر عرصه ب یبه همکار دیدو کشور با یانطقهم یهایهمکار

با  رانای مؤثر باشد. یدر معادالت جهان تواندیمهم دو کشور م گاهیتعامالت با توجه به جا

 یو فرهنگ یاعتقاد نهیریو د قیعم وندیپ ،یگیفراتر از رابطه همسا هیو ترک جانیآذربا یجمهور

، انیرعبداللهیام .«کند جادیدر روابط ا یاخدشه گانهیتحرکات ب یبرخ میزه دهاجا دیدارد و نبا

اردوغان در  وزیر امور خارجه کشورمان در کنفرانس خبری مشترک با همتای ترک خود، از سفر

 خبر داد. رانیبه ا کینزد ندهیآ

 نيست! که فعالً مجال گفتنش مياداده: اقداماتي انجام زادهيحاجسردار 

 شجویاندان ، در گفتگویی تفصیلی با فرمانده نیروی هوافضای سپاه زادهیحاجسردار امیرعلی 

سم سلیمانی و حمله به پایگاه درباره انتقام خون سردار شهید حاج قا شریف، صنعتی دانشگاه

ما به این نتیجه رسیدیم که جنگ نتایج خوبی برای ما ندارد و باید اقدامی » :سد گفته استاألعین

ام بحث مسئولین نظ جهیدرنتانجام دهیم که دستاوردهای خوبی برای ما و منطقه داشته باشد. 

ای شود برنامهتعیین شد، معلوم می یگذارهدفوقتی این  اخراج امریکا از منطقه را مطرح کردند.

موضوع تعقیب آمران و عامالن ترور سردار سد األعینپشت سر آن قرار دارد. در کنار حمله به 

ر منطقه گذشته د یراحتبهها سلیمانی مطرح شد و امروز کار بجایی رسیده است که آمریکایی

تصادفی نیست،  افتدیمبا بیان اینکه اتفاقاتی که در منطقه  زادهیحاجسردار «. کنندتردد نمی

به دریای  فارسجیخلدرصد از ناوگان نظامی آمریکا از منطقه  01بعد از پاسخ ما، حدود » گفت:

تی که ما انجام اقداما .شودعمان رفته است و فشار روحی روانی زیادی به نیروهای آنان وارد می

 قبولقابلاقدامات هیجانی انجام دهیم معلوم نیست به نتایج  ما اگردهیم باید با منطق باشد و می

را منهدم  هاآنرا زدیم و هم پهپاد سد األعینایم و شما دیدید که هم پایگاه برسیم. ما نترسیده

زاده در سردار حاجی«. نیست هاآنمجال گفتن  فعالًایم که کردیم و اقدامات دیگری انجام داده

شنویم که ما هم گاهی می»ادامه درباره پاسخ ایران به اقدامات رژیم صهیونیستی نیز گفت: 

شده است.  یسوزآتششان دچار و یا کارخانه هاآنهای شود و کشتیوارد می هاآنضرباتی به 

امروز به دلیل کوتاهی » ه داد:فرمانده نیروی هوافضای سپاه ادام«. باالخره ما هم خدایی داریم

که بر سرکار بود امنیت ما دچار خدشه شده  ییگراغربنیروهای امنیتی و همچنین رویکرد دولت 

میدان را قبول ندارد. البته باید بگویم که من  اصالً باشد  ییگراغرباست. دیپلماسی که مبتنی بر 

 .«انداده در اربیل خیلی کشته دادهها بعد از ترور شهید فخری زام که اسرائیلیهم شنیده

 !یگاز نياديدر توسعه م يدولت روحان یکم کار

مصرف گاز نسبت به مدت مشابه سال قبل،  زانیم یدرصد 92 شیانتشار خبر افزا یدر پ

کارشناسان،  .است افتهی شیبرق در زمستان امسال افزا یافت فشار و قطع رامونیپ هاینگران

ق و عدم توسعه بر دیتول یگاز یهاروگاهیاز ن ازحدشیسال گذشته نسبت به استفاده ب

است که  یدر حال یسیبر دولت رئ طیشرا نیا لیتحم .گاز هشدار داده بودند یدیتول یهابخش

 نفت و گاز کشور از دیتول تیاز ظرف یتوجهزنگنه بر وزارت نفت، بخش قابل تیریدر دوران مد

نها عدم آ نیترکه از مهم فتادندا توسعه عقب یهامشترک از برنامه یهادانیرفت و م دست

 شد. یبود که کتباً ملغ یپارس جنوب 99و توسعه فاز  یآزادگان جنوب دانیفاز توسعه م یاجرا

 اخبار کوتاه

 اجرای گزارش /شد يياجرا 0511درصد احکام بودجه  51تنها  ◄

نخست، به  ماههشش یدر بازه زمان 9۰11قانون بودجه سال 

حکم مندرج در قانون بودجه  ۰91 مجموع ازمجلس ارائه شد. 

کامل  صورتبهدرصد آن  21تنها  یعنیحکم  02 ،یسال جار

 عملکرد ناقص یدرصد دارا ۰0ل حکم معاد 290اجرا شده است، 

 .اندفاقد عملکرد بوده زیدرصد ن 22حکم معادل  11بوده و 

 اسحاق» /ميدهيکه نشان م مياز آن ترفي: ضعيليژنرال اسرائ ◄

 ارتش» :گویدمیرژیم صهیونیستی سابق  رتبهیافسر عال «کیبر

و در  شودیاست که نشان داده م یاز آن ترفیضع لاسرائی

 آتی جنگ د شد.ارتش آشکار خواه نیا یهاضعف ندهیآ یهاجنگ

 هیعل نیبدون سرنش یمایشاهد سقوط هزاران موشک و صدها هواپ

را هم به همراه  یدیخواهد بود که تلفات شد لیاسرائ یجبهه داخل

را تجربه  یطیشرا یلیمهاجران اسرائ بعدی جنگ در خواهد آورد.

 .«انددهیبه چشم ند قبالً  یجنگ چیخواهند کرد که تاکنون در ه

کرد که  دتایی گمرک /فاسد شد يتن ذرت در دولت روحان 4111 ◄

در بنادر جنوب کشور  11تا  12 یهزار تن ذرت در فاصله زمان ۰

گزارش اعالم شده گمرک ایران همچنین  مانده و فاسد شده است.

دهد نشان می ،هاتائید آلودگی این ذرت، مبنی بر به وزارت اقتصاد

که از حداقل یکسال پیش این آلودگی رسما از سوی سازمان ملی 

 کیاز دست رفتن  یحجم به معن نای .استاندارد تائید شده است

 المال است! تیاز ب یتومان ۰211هزار دالر ارز  ۰۰1و  ونیلیم

 هنشری /!کند ليتحم کايآمر بر ينيسنگ یهانهيهز توانديم رانيا ◄

که تهران توانسته  رسدیبه نظر م»: نوشت «نترستینشنال ا»

 کا،یکم، آمر نهیسبک با هز ییایدر یروهاین یریاست با به کارگ

به تقابل  لیکه ما یاجهان را در در عرصه یرو شیابرقدرت پ

 تواندیکه تهران م ستین دیترد ی. جاندازدیمصه ببه مخ ست،ین

 نیکند و در حال حاضر ا لیتحم کایرا بر آمر ینیسنگ یهانهیهز

 .«دهد یکار را انجام م

اتاق  ندگانینما اتهی عضو !/يرانيا یخودرو کشورهای خريدار ◄

در حال حاضر واردات کننده  با بیان این که رانیا یبازرگان

هستند، و عراق  جانیالروس، ونزوئال، آذرباب ،یرانیا یخودروها

مشکل  توانیم هیبا تبادل کاال با ارز کشور سور»اضافه کرد: 

 .«را حل کرد هیبه سور یرانیصادرات خودرو ا

 /«قفقاز»در مذاکرات  رانيبر مشارکت ا هيو ترک هيروس ديکأت ◄

 یاهیترک یهمتا« صدات اونال»و  هیامور خارجه روس روزی معاون

 یجمهور ران،یا) 9+9ساز و کار مذاکرات  عیآغاز سر تیاهم بر

 یقفقاز جنوب ی( براهیترک ه،یارمنستان، گرجستان، روس جان،یآذربا

 کردند. دیتاک

سازمان حج و  سیرئ /ماهدوم آذر مهياز ن هيسوربه آغاز سفر  ◄

شده، موافقت شد تا  دییتابر اساس صورتجلسه »: گفت ارتیز

 زین هیو دولت سور میاعزام کن هیهزار زائر به سور 911ساالنه 

 کرامت، عزت و سالمت زوار ما را بر عهده گرفت. ت،یامن تیمسؤول

 «.شودیدوم آذرماه آغاز م مهیاز ن هیسفر به سور برای زائران اعزام


