
مردم از نوستالژی  بازی خسته 
شده اند

 از مشکل بازیگر
در کشورمان رنج بردم
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معاون وزیر امور خارجه سوریه با 
انتقاد شدید از دی میستورا وی را به 
جانبداری از کشــورهای عرب حوزه 
خلیج فارس متهم کرد. او از آمریکا و 
ترکیه نیز خواست نیروهایشان را از 

خالک سوریه خارج کنند...

فیصل مقداد:

دی میستورا 
جانبداری می کند

زهــرا صدراعظــم نــوری رئیــس 
کمیسیون سالمت شــورای اسالمی 
شــهر تهران، ری و تجریش در تشریح 
تعیین تکلیف تردد ســکنه ای که در 

محدوده طرح ترافیک قرار می گیرند...

رئیس کمیسیون سالمت 
شورای شهر تشریح کرد:

تعیین تکلیف  
 طرح نشینان 
در طرح جدید
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فیلتر تلگرام و بروز مشکالت دیگر 
در گفت وگو با بهرام پارسایی، عضو کمیسیون اصل 90 تشریح شد؛

 پیش از فیلتر تلگرام شاید معدود افرادی
به دنبال ورود به سایت های غیراخالقی بودند، اما حاال ...

 یحیی و تراکتورسازی
دوراهی استعفا و اخراج
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در انتظار معجزه

مجمع تشخیص 
مصلحت نظام:

گزارش خبری
| روابــط عمومــی مجمع تشــخیص مصلحــت نظــام در خصوص 
موضوعات و شــایعات اخیر که درباره بیماری و ســفر درمانی آیت اهلل هاشمی 
شاهرودی ایجاد شــد بیانیه ای صادر کرد. متن این بیانیه به شرح زیر است:بی 
تردید دو رســالت ســترگ آگاهی افزایی و روشنی بخشــی نســبت به ارتقا و 
جهت دهی به افکار عمومی از توقعات شــفاف جامعه نســبت به رســانه ها به 
شــمار می رود که باید براســاس انصاف و صداقت نســبت به آن عامل باشند 
 هر چند ممکن اســت برخی رســانه نماها از این جریان زالل اســتثنا باشند.
بنابراین با توجه به مخابره رسمی اخبار توسط روابط عمومی مجمع تشخیص 
مصلحت نظام، برخی رسانه های ضدانقالبی اقدام به جعل و گمانه زنی های خالف 
واقع نموده اند که الزم است برای شایعه زدایی و تنویر افکار عمومی مطالب ذیل 

را تقدیم نماییم:
1بستری شدن حضرت آیت اهلل شــاهرودی ریاست محترم مجمع تشخیص 
مصلحت نظام در یکی از بیمارستانهای آلمان بنا بر توصیه اکید تیم پزشکی و بر 
خالف تمایل ایشان بوده است و پس از بهبودی و طی روند درمانی در آلمان به 
ایران مراجعت نموده اند و در مجمع تشخیص مصلحت نظام و جایگاه های دیگر 

در خدمت مردم و انقالب اسالمی خواهند بود.
2اخیرا در یکی از ســایت های خبری ادعا شــده »اعضای مجمع تشخیص 
مصلحت نظام درباره اغتشاشات اخیر اختالف نظر داشته اند« و یا این که »دبیر 
مجمع گزارش شورای امنیت ملی را قرائت کرده است« که روابط عمومی مجمع 
تشــخیص مصلحت نظام ضمن تکذیب مدعای فوق متذکر می گردد در جلسه 
اخیر مجمع تشــخیص مصلحت نظام تمام اعضا روی خاستگاه ها و ریشه های 

اغتشاشــات اخیر اتفاق نظر داشــته و پیروی از فرامین و منویات رهبر معظم 
انقالب و وحدت نیروهای سیاسی را تنها راه مقابله با توطئه های دشمنان و حل 
مشکالت کشــور اعالم کرده اند.3پس از مصاحبه دبیر محترم مجمع تشخیص 
مصلحت نظام و پرده برداری از عوامل پشت صحنه آشوب و اغتشاش در روزهای 
اخیر؛ رســانه های ضدانقالبی که از نفرت ملت ایران نســبت به عوامل واقعی 
اغتشاشات اخیر آگاهی داشتند کوشیدند با هجو و وارونه انگاری بیانات دکتر 
محسن رضایی افکار عمومی را نسبت به دخالت عوامل پشت صحنه اغتشاشات 
اخیر به تردید بکشانند!واضح است که انتشار این نوع شایعاِت برنامه ریزی شده 
بخشی از ماموریت جنگ روانی اتاق اغتشاشــات را تشکیل می دهد؛ بنابراین 

چند نکته شایان ذکر است:
الف: پس از انتشار رسمی خبر نشست رسانه ای دکتر محسن رضایی از سوی 
روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام وی به نقل از گزارش رسمی یک مقام 
امنیتی ذیل مذاکرات صحن مجمع از پشتیبانی و نقش آفرینی مشترک آمریکا، 
رژیم صهیونیستی و عربستان با همراهی گروهک منافقین و عناصر سلطنت طلب 
در اغتشاشات اخیر خبر داد.در ادامه پس از اصرار خبرنگاران با استناد به گزارش 

مذکور اضالع میز برنامه ریزی آشوب را به شرح ذیل اعالم نمودند:
-مایکل اندریا : مدیر بخش جاسوســی و عملیات های ضد ایران در سازمان 
سیا که طبق افشاگری روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز برای ایجاد بی ثباتی و 

آشوب در ایران به این سمت منصوب شده است.
-نماینده کشور عربستان سعودی

-یکی از بارزانی ها که نماینده اسراییل بوده است

-نماینده گروهک منحط و شکست خورده منافقین
و طفالح برادر زن صدام دیکتاتور معدوم عراق! ) که چند ماه پیش توســط 

آمریکا از زندان عراق آزاد شده است (
پیرو این افشاگری؛ رسانه های ضدانقالب با دستپاچگی و کاربرد ترفند رد گم 
کنی با برجسته سازی یکی از اعضای اتاق اغتشاش و تغافل نسبت به سایر اعضای 
مصرح در خبر دکتر رضایی تالش خود را برای انحراف افکار عمومی و هجوپردازی 

در این زمینه به کار گرفتند تا از تاثیر افشاگری صورت پذیرفته بکاهند!
ب - آمریکا، اسراییل و ملک سلمان به بازسازی حزب بعث عراق پرداخته اند 
و قصد دارند در انتخابات چند ماه آینده عراق نقش منفی ایفا کنند لذا عناصری 
از جمله برخی نزدیکان خانواده صدام را تشــویق به فعالیت سیاسی در عراق 
کرده اند.این طیف به عنوان ضلع ســوم اغتشاشــات اخیر با کمک منافقین و 
سلطنت طلبها در کنار آمریکا، اسراییل، عربســتان در اغتشاشات اخیر دست 

داشته اند.
ج: هسته اصلی اغتشاشات اخیر متشکل از: عربستان، آمریکا، منافقین و بعثی 
ها کسانی هستند که نه تنها در کودتای نافرجام سال 13٥٩ و جنگ تحمیلی 
هشت ساله نقش محوری ایفا نموده اند بلکه در تاسیس و ایجاد داعش محوریت 
داشته اند و همگان می دانند مغز متفکر حزب بعث عراق )عزت ابراهیم( با ابوبکر 
البغدادی مجری اصلی سازمان داعش همراهی و معاونت داشته است و امروزه 
که شاخه بعثی داعش به منطقه اربیل پناه آورده و برای تجزیه شمال عراق در 
کنار بارزانی تالش هایشان بی نتیجه مانده، بار دیگر با کمک آمریکا، اسراییل، 

عربستان و منافقین می کوشد در ایران نیز اغتشاش و آشوب ایجاد نماید.

ســرمقاله
فرهنگ بومی

| مجتبی ملکی – می گویند 
برای هر تغییری باید فرهنگ آن بوجود 
آید. ما نمی توانیــم فرهنگ را هم از 
خارج وارد کنیم. این حرف درســتی 
اســت چرا که فرهنگ بومی ما توانیی 
های زیادی دارد.جامعه شناسان برای 
واژه ی »فرهنــگ« حدود پانصد معنا 
ذکر کرده اند که پرداختن به تک تک 
آنها و بررســی نقاط قّوت و ضعف هر 
یک از آن معانی و مقایسه ی آن با دین 
بسی دشوار خواهد بود. ما در اینجا سه 
گونه تعریف- که هر یک از این گونه ها 
شامل تعداد زیادی از تعاریف می شود- 
را پیش می کشیم، سپس رابطه ی دین 
با هر یک را بررســی خواهیم کرد.در 
برخی تعاریف، فرهنگ دربرگیرنده ی 
اعتقادات، ارزشها و اخالق و رفتارهای 
متأثر از این ســه، و همچنین آداب و 
رسوم و عرف یک جامعه معین تعریف 
می شود. در گونه ای دیگر از تعاریف، 
آداب و رسوم شــالوده اصلی فرهنگ 
تلقی می شود و صرفاً ظواهر رفتارها، 
بدون در نظر گرفتن پایه های اعتقادی 
آن، به عنــوان فرهنگ یــک جامعه 
معرفی مــی گردد.و باالخــره در پاره 
ای دیگر از تعاریف، فرهنگ به عنوان 
»عاملــی که به زندگی انســان معنا و 
جهت می دهد« شناخته می شود.هر 
فرهنگی در قالب فرهنگی خود دارای 
هویت مربوط به آن فرهنگ می باشد. 
فرهنگ بومی نیز بــه دلیل نام نهادن 
فرهنگ برای آن می تواند در ســاختار 
درونی خود هویتی بــه افراد بدهد که 
از آن می توان به نــام هویت بومی نام 
برد. هویت بومــی برگرفته از فرهنگ 
بومی  که الاقل می توان در بخش هایی 
تمایــز بین آن با فرهنــگ هم جوار را 
یافت. حال ســؤال اصلی این است که 
اصاًل چــرا ما گفتیم هویــت بومی، نه 
هویت فرهنگی، برای این مسأله ابتدا 
الزم اســت ما بوم را بشناسیم. بوم یا 
محیط در انسان شناســی اکولوژی، یا 
انسان شناسی محیط شناختی مفهومی 
فیزیکــی اســت کــه در آن خاصیت 
طبیعــت، محیط زیســت اقلیم درج 
می گردد. این مفهوم در انسان شناسی 
اکولوژیک مستلزم وجود الزامات مادی 
و شرایط محیط شناختی است که بر 
فرهنگ تاثیر می گــذارد، از این نظر 
می توان به تبع تأثیر بــوم بر فرهنگ   
می توان از آن بــه طبقه فرهنگ بومی 
رده بندی کرد. از آن جا که روی دیگر 
سکه فرهنگ، هویت اســت می توان 
برای فرهنگ بومی   هویت بومی درنظر 
گرفت. بنابراین می توان از هویت بومی 
ســخن به میان آورد. حال نیاز است 
پتانســیل های هویت بومــی را مورد 
بررسی قرار داد.شــما خواننده گرامی 

این کار را انجام دهید....

بستری شدن 
آیت اهلل 
شاهرودی 
در آلمان بر 
خالف تمایل 
خوِد او بود

طنازی اقتصادی
همه از مــن انتظار دارند کــه در مورد اقتصــاد ایران و 
گشایش در آن بنویسم اما کور خوانده اید. اینجانب بناست 
در مورد اقتصاد جهانی طنازی کنم. بنابراین اگر در درک 
شرایط فعلی اقتصادی جهان مشــکل دارید ممکن است 

داستان زیر به شما کمک کند:
 روزی روزگاری در روستایی در هند؛ مردی به روستایی ها 
اعالم کرد که برای خرید هر میمــون 1۰ دالر به آنها پول 
خواهد داد. روستایی ها هم که دیدند اطراف شان پر است از 
میمون؛ به جنگل رفتند و شروع به گرفتن شان کردند و مرد 
هم هزاران میمون به قیمت 1۰ دالر از آنها خرید ولی با کم 
شدن تعداد میمون ها روستایی ها دست از تالش کشیدند. 
به همین خاطر مرد این بار پیشــنهاد داد برای هر میمون 
به آنها 2۰ دالر خواهد پرداخت. با این شرایط روستایی ها 
فعالیت خود را از سر گرفتند. پس از مدتی موجودی باز هم 
کمتر و کمتر شد تا روستایی ان دست از کار کشیدند و برای 

کشاورزی سراغ کشتزارهای شان رفتند.
 این بار پیشــنهاد به 2٥ دالر رســید و در نتیجه تعداد 
میمون ها آن قدر کم شد که به سختی می شد میمونی برای 
گرفتن پیدا کرد. این بار نیز مرد تاجر ادعا کرد که برای خرید 
هر میمون ٥۰ دالر خواهــد داد ولی چون برای کاری باید 
به شهر می رفت کارها را به شاگردش محول کرد تا از طرف 
او میمون ها را بخرد.در غیاب تاجر، شــاگرد به روستایی ها 
گفت: »این همه میمون در قفس را ببینید! من آنها را به 3٥ 
دالر به شما خواهم فروخت تا شما پس از بازگشت مرد آنها 
را به ٥۰ دالر به او بفروشید.« روستایی ها که ]احتماال مثل 
شما[ وسوسه شده بودند پول های شان را روی هم گذاشتند 
و تمام میمون ها را خریدند... البته از آن به بعد دیگر کسی 
مرد تاجر و شــاگردش را ندید و تنها روستایی ها ماندند و 

یک دنیا میمون!...

کات و مات
نویسنده: کیش میش

 رابطه
 توسعه
و فرهنگ

در لغت نامه های فارسی واژه » فرهنگ « به معنی باال 
کشیدن و رشد آمده اســت. کامال روشن است که رشد 
هر فرد در گرو فراهم آوردن زمینه های اولیه اســت.بنا 
براین جامعه پیشــرفته جامعه ای است که زمینه های 
الزم را برای رشد فرهنگی انسان ها فراهم آورده باشد. 
پس فرهنگ امری نیســت که از طریق بخشنامه اداری 
و دســتور العمل اجرایی بتوان آن را در افراد ایجاد کرد 
بلکه نیازمند معماری و مهندسی صحیح است . فرهنگ 
امری تدریجی بوده و به مجموعه ای از ارزشها ، هنجارها 
ورفتارها گفته می شــود که در طول زمان در بین یک 
ملت شکل گرفته وبه صورت نظام در می آید. پس می 
توان از مقوله ای به نام معماری فرهنگی ســخن گفت 
.این معماری امری واقعی است و عبارت است از نهادینه 
کردن ارزش ها وایجاد تغییــر در هنجارها ورفتارهای 

یک جامعه که به دســت افراد جامعه انجام می گیرد و 
سپس به خود آنها هویت می بخشد. لذا توجه شایسته و 
بایسته به مقوله فرهنگ در جهت تربیت و هدایت آحاد 

جامعه ضروری است. 
توســعه واقعی بــدون توجه به بعــد فرهنگی ملی و 
احترام به هویت فرهنگی ملت ها تحقق نخواهد یافت. 
همانطور که ریموند شاسله می گوید: “تاکید بر هویت 
فرهنگ )ملــی(، شــرط الزم حاکمیت و اســتقالل و 
شــکوفایی تواناییهای فردی و توسعه هماهنگ جوامع 
اســت اقدامی است رهایی بخش، اســلحه ایست برای 
مبارزه در جهت نیل به استقالل واقعی، تاکید بر حفظ 
هویت فرهنگــی یا رد هر گونه تقلیــد )برون گرایی( و 
کنار گذاردن شیوه های فکری و عملی از سنتها، تاریخ 
و ارزشــهای اخالقی و حفظ میراث نیاکان بدون سنت 

گرایی، گذشــته گرایی، بی تحرکی و انزواســت هویت 
فرهنگی درارتباط و تماس با ســنتها و ارزشــهای ملل 
دیگر نو و غنی می شود، و امکان تعالی و شکوفایی انسان 
را افزایش می دهد.”در این راستا مراکز آموزشی کشور 
بویژه وزارت آموزش و پــرورش، وزارت آموزش عالی و 
موسسات فرهنگی و هنری کشــور می بایست رسالت 
خطیر تقویت فرهنگ ها و پــاره فرهنگ ها را در جای 
جای میهن اسالمی ایران با یک برنامه ریزی منسجم و 
دراز مدت در کنــار دروس آکادمیک، مطابق با واقعیت 
های عینی کشــور به انجام برســانند. ناگفته پیداست، 
آموزش مشــترک ملی، همراه با شناخت فرهنگ اقوام 
ایرانی، نه تنها مایه تداوم وحدت این مرز و بوم کهن می 
شود، بلکه درخت تناور فرهنگ و تمدن ایران را پربارتر 

از همیشه خواهد کرد.

ت
ش

یاددا
صل : محقق

پیمان مراد حا

در گفت وگو با یوسفیان مال، عضو کمیسیون تلفیق بیان شد:

پایان حاتم بخشی 
| عزت اهلل یوسفیان مال، عضو کمیسیون برنامه وبودجه ، با اشاره به آخرین تحوالت الیحه برنامه وبودجه 
در صحن علنی مجلس شورای اسالمی، گفت: در کمیسیون تلفیق بحث و بررسی »درآمدی« بودجه به اتمام 
رسید و بررسی بخش »هزینه ها« شروع شده است که امیدواریم تا چند روز آینده بررسی ها در کمیسیون به 
اتمام برسد و الیحه برای گرفتن رأی نمایندگان وارد صحن علنی شود.یوسفیان مال بابیان اینکه صحبت های 
چند روز اخیر در خصوص حذف بودجه برخی از نهادهای فرهنگی و مذهبی که هیچ خروجی مثبتی ندارند، 
تصریح کرد: این  مباحث نیز مربوط به بخش هزینه ها می شود که نمایندگان به تازگی وارد این بحث شده اند. 
امسال مانند سال های گذشته نیست که بودجه به صورت کلی بررسی شود، قطعاً با سال های گذشته متفاوت 
است و دقت بیشتری در آن صورت خواهد گرفت.این نماینده مجلس با اشاره به انتقادات اخیر حسن روحانی 
به برخی از ردیف بودجه ها و نهادهایی که بودجه های کالن دریافــت می کنند، گفت: ما برای آقای روحانی 
احترام فراوانی قائل هستیم،  ایشان رئیس جمهور ما هستند، اما شخص خودشان این ردیف بودجه ها را تهیه و 
تنظیم می کنند و به مجلس می فرستند و مجلس فقط وظیفه بررسی پیشنهاد ایشان را بر عهده دارد. البته از 
حق نگذریم آقای نوبخت تالش های بسیاری زیادی را برای اصالح بودجه انجام داده اند و واقعاً اقدامات خوبی 
هم صورت دادند اما دیگر توانشان نرسیده است که بخواهند همه ردیف بودجه ها را مورد اصالح قرار دهند؛ اما 
به طورکلی می خواهم بگویم تمام انتقادات و نکاتی را که آقای روحانی مطرح می کنند، همه و همه را خودشان 
در برنامه بودجه ســال ٩۷ پیش بینی کرده و به مجلس داده اند به نوعی دولت خودش به نهادهای فرهنگی 
بودجه تخصیص داده و حاال منتقد آن است.یوسفیان مال در ادامه افزود: البته این احتمال هم وجود دارد که 
آقای روحانی بگوید به تنهایی نمی تواند بودجه برخی از نهادها را حذف کند و مجلس باید برای اصالح برخی 

از ردیف بودجه ها، به کمکش بشتابد،  این احتماالت همواره وجود دارد.

سخنگوی سپاه:

خانواده صدام در اغتشاشات ایران نقش آفرینی کردند 
| سخنگوی سپاه پاســداران انقالب اسالمی گفت: 
خانواده صدام جنایتکار و معدوم هم در این حوادث نقش داشتند 
نیز اطالعات وجود دارد و این اطالعات نشان می دهد که آنها نیز 
سعی داشتند با کمک گروه های معاند به نظامی اسالمی ایران 
ضربه بزنند. سردار رمضان شــریف در حاشیه آئین اختتامیه 
جشنواره مطبوعات و خبرگزاری ها، پایگاه های خبری ابوذر و 
بزرگداشت روز بسیج رسانه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: 
در بین دشمنان جمهوری اسالمی دشمنان شناخته شده ای 
وجود دارند. وی با اشاره به دشمنی منافقین، سلطنت طلبان، 
آل سعود به نیابت از آمریکایی ها، حزب بعث و غیره افزود: در این 
بحث و بقایای خاندان صدام در جنایت علیه امت اسالمی و به ویژه ملت ایران هر آن چه از دستشان بر می آمده 
انجام داده اند شــکی وجود ندارد. به نوشته تسنیم، سخنگوی سپاه پاسداران انقالب اسالمی گفت: در جریان 
اغتشاشات اخیر هم ملت ایران نشان داد که از منافقین به دلیل 1۷ هزار شهید ترور و جنایت های متعدد، آل سعود 
و سلطنت طلبان به دالیل این که در طول تاریخ همواره دشمنی های خود علیه انقالب اسالمی را آشکار کرده اند 
نفرت دارند. وی خاطرنشان کرد: طبیعی است که هر گاه فرصتی پیش بیاید و گروه های ضد انقالب دشمنان 
ایران اسالمی فرصتی برای ضربه زدن پیدا کنند، دشمن نیز امکانات خود را در این مسیر به کار می گیرد تا به 
امنیت و پیشرفت کشور ضربه بزند اما به رغم حمایت ها و پشتیبانی های همه  جانبه مالی اطالعاتی و لجستیکی 

نظام سلطه و استکبار و ارتجاع منطقه همواره در این عرصه ناتوان بوده اند. 

دریانوردان با کمک بین المللی نباید در آتش بسوزند؛

خبردیدگاه


