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|  وزیر امور خارجه ایران دوشنبه 28 مرداد گفته است که جمعه 
هفته جاری به پاریس سفر می کند و با امانوئل مکرون، رئیس جمهوری و 
ژان ایو لودریان، وزیر امور خارجه فرانسه دیدار خواهد کرد.محمدجواد ظریف 
شامگاه دوشــنبه در جمع ایرانیان مقیم سوئد در خصوص تحریم آمریکا 
علیه خودش گفته است: «امروز من تحریم هستم ولی فشاری به ما نیامده 
است. روز گذشته با مقامات کویتی. امروز با مقامات فنالندی و فردا و پس 
فردا با مقامات سوئد، نروژ و فرانسه دیدار دارم و هفته آینده با مقامات چین 
دیدار دارم ، تحریم های امریکا فشاری به من ندارد.»وزیر امور خارجه ایران 
همچنین در سخنرانی خود در جمع ایرانیان مقیم سوئد گفت، پس از سفر به 
سه کشور حوزه اسکاندیناوی ما روز جمعه برای دیدار با امانوئل مکرون و وزیر 
خارجه فرانسه به پاریس سفر می کنیم.در حالی محمد جواد ظریف با رئیس 
جمهوری فرانسه دیدار خواهد کرد که تالش های فرانسه برای حفظ توافق 

هسته ای با ایران نتیجه مورد نظر ایران را در پی نداشته است.

در همین زمینه، عباس موسوی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در 
نشست خبری روز دوشنبه اش با اشاره به گفت و گوهای تلفنی حسن روحانی 
با امانوئل مکرون، سفر مقامات دو کشور و «رد و بدل شدن مکتوبات» گفت: 
«تا این لحظه رایزنی ها درخصوص اجرای تعهدات اروپایی ها به نتیجه نرسیده 
است».محمد جواد ظریف در پاسخ به پرسشی در خصوص سازوکار ویژه مالی 
اروپا موسوم به «اینس تکس» برای تجارت با ایران گفته است: « اینس تکس 
ممکن است در کوتاه مدت درمانی برای مشکالت نباشد ، اما در درازمدت 
نشان دهنده روندی است که نگرانی برای اروپا ایجاد می کند که مثال اگر با 
چین ارتباطمان تحریم شود چه کنیم.»وزیر امور خارجه ایران در ادامه گفته 
است: «البته اینس تکس مشکالتی دارد اول اینکه داخل اینس تکس باید 
پولی برود حتما باید پولی از نفت ایران یا اعتباری معادل نفت ایران واردش 
شود مشکل بعدی این است که اینس تکس فقط نمی تواند ابزاری برای اهداف 
بشردوستانه باشد، نیاز است این مکانیزم فقط محدود به غذا و دارو نباشد.»

ظریف می گوید سازوکار ویژه مالی اروپا فقط محدود به غذا و دارو نباشد؛
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واکنش آیت  اهلل جنتی به اختالف 
»محمد یزدی«و
»آملی الریجانی«:

گزارش خبری
|  آیت اهللا جنتی دبیر شورای نگهبان در پاسخ به درخواست جمعی از 
طالب و دانشجویان برای حل مسئله میان دو تن از علمای حوزه در نامه ای تأکید 
کرد: دشمنان طمع و شادی نکنند و دل به اختالفات ظاهری نبندند؛ مسئوالن 
در عین اختالف نظر و ســلیقه، در راه آرمان های انقالب و دشمنی با دشمنان، 

یکدل و یکصدا هستند.
متن کامل این نامه بدین شرح است:

بسم اهللا الرحمن الرحیم
َ َمَع  َ َوَرسولَُه َوال تَناَزعوا َفَتفَشــلوا َوتَذَهَب ریُحُکم َواصِبروا إِنَّ اهللاَّ َوأَطیُعوا اهللاَّ

الّصابِریَن انفال/46 
تاریخ 40 ساله انقالب اسالمی ایران پر اســت از حوادثی که کام مردم را تلخ 
و شیرین کرده اســت و در هر مقطعی تجربه ای بر این پدیده زنده افزوده است. 
برگ برگ این نهال 40 ساله مرهون قطره قطره خون شهیدان و شاهد زحمات 
و تالش ها و خون دل خوردن های امام، رهبری معظم انقالب و مردِم دلسوز این 

انقالب است.
اتفاقات روز های اخیر نشان داد توصیه های امام بزرگوار ما (سالم اهللا علیه) و 
رهبر عزیز انقالب (مدظله العالی) در وحدت کلمه مسئوالن و حفظ یکپارچگی 
امت، در روز های سخت انقالب، چقدر مهم و راهگشا است و ذره ای غفلت از این 
مسئله تا چه حد می تواند دل های فرزندان این انقالب را رنجیده خاطر گرداند.

هرچند شورای نگهبان همواره صحنه گفتگو های جدی فقهی و حقوقی است 
و بحث های علمی و طلبگی و اختالف نظر های طبیعی در جلسات همیشه وجود 

داشته اســت، اما اهتمام همه اعضا بر این بوده که مسائِل درون شورا به بیرون 
منتقل نشده و دیگران را نگران ننماید. اعضای شورای نگهبان متشکل از فقها و 
حقوقدانان همواره با برادری و صمیمیت در کنار یکدیگر به بررسی موضوعات 
و مسائل قانونی و شرعی پرداخته اند و دیدگاه های یکدیگر را با احترام و جدیت 
مورد نقد و ارزیابی قرار داده اند. هرچند اعضای شورای نگهبان نیز از خطا مصون 

نبوده و احتمال اشتباه آنان نیز می رود.
با این وجود حضور فقهای بزرگ و نــام آوری همچون حضرات آیات یزدی و 
آملی الریجانی که هر دو از سرمایه های علمی این کشور و دارای سوابق ارزشمند 
انقالبی، مبارزاتی و اجرایی در خدمت به مردم و مبارزه با فساد و گسترش عدالت 
هستند، برای شورای نگهبان و کشور مایه مباهات و غنیمت و برای دشمنان و 

بدخواهان همچون خاری در چشم است.
طبیعتاً عملکرد همه مسئوالن این کشور که برخاسته از توده های مردم اند در 
پیشگاه مردم و در معرض قضاوت های آنان است و هرکس از رهگذر خویش به 
رفتار و گفتار آنان می نگرد. در این خصوص نیز الزم است مردم و خصوصاً شما 
طالب و دانشجویان عزیز نســبت به این دو عالم بزرگ حوزه قضاوتی منصفانه 
داشته و مجاهدت ها و خدمات گذشــته آنان را در نظر گیرید و از دامن زدن به 

اختالفات پرهیز و ادامه دادن این بحث توسط افراد ناآگاه جلوگیری کنید.
من امروز در گفتگویی که با این دو بزرگوار داشتم هر دو بر حفظ آرمان های 
انقالب و ضرورت حفظ و صیانت از ارکان نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران و 
نیز پرهیز از اختالفات و بهانه ندادن به دست دشمنان مردم و نظام تأکید داشتند 

و انشاءاهللا به زودی هر دو عزیز را در کنار یکدیگر خواهیم دید.
بی تردید امروز دشمن بیش از گذشته از ملت ایران عصبانی و خشمگین است 
و تاب سقوط پهپاد آمریکایی و توقیف کشتی انگلیسی را ندارد. بینی او از آزادی 
نفتکش ایرانی و موفقیت های علمی و اقتصادی به خاک مالیده شده است و چشم 
دیدن وحدت و همدلی میان دولت و ملت را ندارد. دشمنان طمع و شادی نکنند 
و دل به اختالفات ظاهری نبندند. مسئوالن در عین اختالف نظر و سلیقه، در راه 
آرمان های انقالب و خدمت به مردم و دشمنی با دشمنان ملت، یکدل و یکصدا 
هستند. دل های این مردم با هدایت های رهبر عزیز انقالب به درگاه الهی پیوند 

خورده است و کشتی انقالب در اقیانوس مواج حوادث متالطم نخواهد شد.
عزیزان من؛ تردید نکنید که شورای نگهبان در راه انجام وظایف قانونی خود 
در صیانت از حق الناس و رأی مردم ذره ای دریغ نخواهد کرد و راه نفوذ مفسدان 
و بی صالحیت ها را خواهد بست و در عزم راسخ این نهاد خللی وارد نخواهد شد. 
شما جوانان عزیز نیز با تکیه بر رهنمود های رهبر بزرگوار، در راه اعتالی انقالب 
اسالمی تالش کنید و به پیش بروید، فکر کنید و عمل کنید، آگاه باشید و بیدار 
سازید و خود را دل مشــغول وقایع گذرا نکنید. دهه های آینده دهه های شما 
است و شمایید که باید کارآزموده و پُرانگیزه از انقالب خود حراست کنید و آن را 
هرچه بیشتر به آرمان بزرگش که ایجاد تمّدن نوین اسالمی و آمادگی برای طلوع 

خورشید والیت عظمی (ارواحنافداه) است، نزدیک کنید؛ و اهللا خیر المستعان
احمد جنتی 
28/5/1398

ســرمقاله
سرانه فرهنگی ۴۷ تومان

رضا امیری مهر
| ســرانه عبارتی قیدی اســت. 
بنابراین عبارتی به معنای به ازای هر فرد 
است. این عبارت به صورت وسیع در متون 
پژوهشی علوم اجتماعی و علم آمار استفاده 
می شــود. از جمله در آمارهای حکومتی، 
نمایگرهای اقتصادی و مطالعات محیطی.
این عبارت اغلب در زمینــه آمار و به جای 
گفتن به ازای هر نفر اســتفاده می شود. از 
این کلمه در تنظیم وصیت نامه ها و برای 
مشخص کردن ســهم برابر هر ذی نفع با 

تقسیم امالک نیز استفاده می شود. 
اینها را آوردم که بگویم مدیرکل فرهنگ 
و ارشاد اســالمی استان تهران با اعالم این 
که سرانه فرهنگی هر نفر در تهران تنها 47 
تومان است گفته: تهران یکی از محرومترین 
استان های کشور در حوزه فرهنگ است که 
سرانه فرهنگی آن متناسب با جمعیت انبوه 
ساکن در آن نیست. در حوزه فرهنگ و هنر 
و برخورداری از زیر ساخت های این حوزه، 
تهران از بسیاری از استان های کشور محروم 
تر است با فقر شــدید در حوزه زیرساخت 
مواجه اســت. اعتبارات فرهنگی عالوه بر 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی در اختیار 
26 ارگان دیگر قرار می گیرد که نسبت به 
عملکردشان، پاسخگو نیز نمی باشند. اگر 
می خواهیم از بروز جرائم و تعداد زندانی ها 
کاسته شود، باید به تعداد فضاهای فرهنگی 
افزوده شود. فضاهای فرهنگی، سالن های 
اجتماعات و اماکنی کــه از قابلیت اجرای 
برنامه های متعدد فرهنگی برخوردارند در 
اختیار ارگان های دولتی و غیر دولتی قرار 
دارد که در صورتی که به اصحاب فرهنگ و 
هنر اجازه استفاده از آن داده شود،بخشی از 
کمبودها برطرف می شود. جامعه شناسان 
برای واژه ی «فرهنگ» حدود پانصد معنا 
ذکر کرده اند که پرداختن به تک تک آنها 
و بررسی 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 بررسی خواهیم 
کرد. در برخی تعاریف، فرهنگ دربرگیرنده 
اعتقادات، ارزشها و اخالق و رفتارهای متأثر 
از این سه، 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 شــود و 
صرفاً ظواهر رفتارها، بدون در نظر گرفتن 
پایه های اعتقــادی آن، به عنوان فرهنگ 
یک جامعه معرفی می گردد.و باالخره در 
پاره ای دیگر از تعاریف، فرهنگ به عنوان 
«عاملی که به زندگی انسان معنا و جهت می 
دهد» شناخته می شود. چه خوب است که 
سرانه فرهنگی ما تکان بخورد. اما چگونه؟ 
فعالیتهای دولتمردان و مردم ما باید به کدام 
سو شتاب بگیرد که آینده فرهنگی روشن 

تری داشته باشیم؟

اعضای 
شورای 
نگهبان از 
خطا مصون 
نیستند

به سوی زندگی اشرافی!
نی تصمیم گرفت  ده جوا در چین باستان، شــاهزا
با تکه ای عاج گران قیمت چوب غذاخوری بســازد.

نه بود، به پسرش  ا پادشــاه که مردی عاقل و فرز
ین  ا نکنــی، چون ا ر ر یــن کا گفت: »بهتر اســت ا

چوب های تجملی موجب زیان توســت!«
شاهزاده جوان دستپاچه شــد. نمی دانست حرف 
پدرش جدی اســت یا دارد او را مســخره می کند. 
دامه ســخنانش گفــت: »وقتی چوب  ما پــدر در ا ا
ز عاج گران قیمت داشــته باشی، گمان  غذاخوری ا
می کنی که آن ها به ظرف هــای گلی میز غذایمان 
نمی آیند. پس به فنجان ها و کاســه هایی از سنگ 
یشــم نیازمند می شوی. در آن صورت، خوب نیست 
غذاهایی ســاده را در کاســه هایی یشــمی با چوب 
غذاخوری ســاخته شــده از عاج بخــوری. آن وقت 

به ســراغ غذاهای گران قیمت و اشرافی می روی!
فی و گران قیمت عادت  های اشرا کسی که به غذا
می کند، حاضر نمي شــود لباس هایی ساده بپوشد 
و در خانه ای بی زر و زیور زندگی کند. پس لباس 
بریشــمی می پوشــی و مــی خواهی قصری  هایی ا

شی. شته با ا ه د شکو با
رایی ســلطنتی نیاز  یــن ترتیب به تمامــی دا به ا
پیدا می کنی و خواســته هایت بی پایان می شــود. 
در این حــال، زندگــی تجملی و هزینــه هایت بی 
یــن گرفتاری  ز ا زه مــی شــود و دیگر ا ندا حد و ا

ری. خالصی ندا
نتیجــه این امر فقر و بدبختی و گســترش ویرانی 
نجام  نــدوه در قلمرو ســلطنت ما و ســرا و غــم و ا
تباهی ســرزمین خواهد بود. چوب غذاخوری گران 
ر خانه ای  قیمــت تو تَــَرک باریکی بــر در و دیــوا
رد. نی ساختمان را درپی دا نجام ویرا است، که سرا

کات و مات
نویسنده: کیش میش

رویکرد
 فرهنگ

فرهنگ مقوله با ارزش، پیچیده و وســیعی اســت. واژه 
« کولتور» در اصل ریشــه التینی به معنای کشــت و کار و 
کشاورزی دارد و در زبان التینی به معنای تکه زمین شخم 
خورده بوده و ســپس از قرن شــانزدهم میالدی به معنای 
پــرورش ، ادب ، آداب ، آموختن آداب و رفتار اجتماعی باب 
شده و در قرن نوزدهم نخست در زبان آلمانی و بعد در فرانسه 
و انگلیس این واژه در حوزه علوم تاریخی و علوم انسانی وارد شد 
و مفهوم گاه مشابه و گاه متضاد با رویکردهای متفاوت( مادی، 
معنوی، مادی-معنوی) از دیدگاه متخصصان و صاحبنظران 
علوم مختلف پیدا کرده است ولی اکثر صاحبنظران بر اینکه 
فرهنگ تعداد زیادی از عناصر در سطوح متفاوت را در بر می 
گیرد و یک کل تجزیه ناپذیر و پویا می باشد اتفاق نظر دارند 
و می توان مختصرا بیان داشــت که: فرهنگ نظام پیچیده 
و پویای اجتماعی اســت که در روند تکامل وجود اجتماعی 
انسان برای انطباق و سازگاری هر چه بیشتر با محیط طبیعی 

و اجتماعی و ادامه زندگی هر چه غنی تر و خالق تر، از سوی 
انسان جمعی آفریده شده و پرورده می شود و از نسلی به نسل 
دیگر به عنوان میراثی اجتماعی انتقال می یابد و به عنوان کل 
تجزیه ناپذیر شامل خصوصیات روحی و عقلی، باورها، رسوم، 
رفتار، علوم، هنر و …مجموعه نظام های نمادین می شود.
دکتر علی شــریعتی، بیان می کند: «مادیت عبارت است از 
آنچه نیاز غریزی و طبیعــی آدمی را برآورده می کند و آنچه 
نیازهای غیرغریزی و غیر مادی انســان را برآورده می کند 
معنوی است. به عبارت دیگر پدیده های مادی پدیده هایی 
هســتند که نیازهایی را برآورده می کنند که حیاتی است و 
پدیده های معنوی پدیده هایی هستند که نیازهای غیرحیاتی 
آدم را برآورده می کنند. مثال نان مادی است و شعر معنوی. 
در ساختمان، بعد نشــیمن آن جزء پدیده مادی احتیاج به 
زندگی است ولی تفنن در استیل و هنر جزء فرهنگ است.»« 
فرهنگ مجموعه ساخته های معنوی یک ملت است که در 

طول تاریخ محتوایش فراهم آمده وشکل گرفته است.»دکتر 
محمدعلی اسالمی ندوشن: «فرهنگ به معنی عام خود روش 
زندگی کردن و اندیشیدن است و حاصل می شود از دانسته ها 
و تجربه ها و اعتقادهای یک قوم. استنتاجی است که ملتی در 
طی قرن های متمادی از دریافت های خود از زندگی کرده. 
به همین سبب یکی از موجبات غنای فرهنگ را درازای عمر 
کانون آن می دانند زیرا فرهنگ مجموعه ارزش ها و آیین های 
خوب است. و فرهنگ به معنای خاص به سرمایه معنوی یک 
قوم گفته می شود و این همه آثار ادبی و هنری و فکری را در 
بر می گیرد، همه آنچه از درون سرچشمه گرفته و در برون 
تجلی خود را درسازندگی یافته است.»محمدتقی جعفری: « 
فرهنگ عبارت است از کیفیت یا شیوه ی بایسته و شایسته 
برای آن دسته از فعالیت های حیات مادی و معنوی انسان ها 
که مستند به طرز تعقل سلیم و احساسات تصعید شده ی آنها 

در حیات معقول تکاملی باشد.»

ت
ش

یاددا
ضی محمودی - معلم

سنده: مرت
نوی

خبردیدگاه
واکنش واعظی به ادعای برادر رکن آبادی

|  رئیس دفتر رئیس جمهور گفت: سازمان حج و زیارت نماینده مذاکره ایران در حادثه منا بود، نه وزارت 
خارجه که امروز مطرح می کنند ظریف باید مذاکره کند. به گزارش کائنات به نقل از ایلنا، سید محمود واعظی درباره 
این که بعداز اظهارات بردار شهید رکن آبادی در خصوص حادثه منا مطرح می شود وزارت خارجه باید مسئولیت 
مذاکرات را بر عهده می گرفته است و شخص ظریف و این وزراتخانه کوتاهی به خرج داده اند، گفت: موضوع متعلق 
به چندسال گذشته است و امروز شــخصی مطالبی را پیرامون آن بیان می کند عده ای هم باتوجه به این گفته ها 
می گویند آقای ظریف باید مسئولیت مذاکرات را برعهده می گرفت!رئیس دفتر رئیس جمهور تاکید کرد: مگر هر 
مذاکره ای را که ایران انجام می دهد در رأس آن وزیر امورخارجه قرار دارد؟ بسیاری مذاکره در حال انجام است آیا 
آقای ظریف باید باشد؟ نمونه این مذاکرات گفت وگوهای وزیر راه،مسکن و شهرسازی در سوچی است.وی ادامه داد: 
آقای اسالمی در اجالس سه جانبه حمل و نقل ایران، آذربایجان و روسیه درباره تکمیل کریدور شمال و جنوب به 
مذاکره پرداخته است آیا وزیر امورخارجه باید مسئولیت بر عهده می گرفت؟ یا امروز وزرات »صمت« انواع و اقسام 
گفت وگوها را انجام می دهد وزارت خارجه باید مداخله کند؟واعظی خاطرنشان کرد: سازمان حج و زیارت و وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمی ما یک ماموریتی دارد، حال ممکن است به صورت کالن با مسئول ذی ربطش هماهنگ کند 
اما این که مذاکرات را چه کسی انجام داده است همان مسئول ذی ربطی که عنوان شد انجام داده است و ادعا هم 
داشته اند در تمامی مذاکرات مسئله منا را پیگیری کرده اند و اخباری که مطرح شده درست نیست .وی ادامه داد: در 
دولت هم مطالبی که طی روزهای اخیر پیرامون حادثه منا مطرح شد را بیان کردیم و آقای علی عسگری هم ناراحت 
بودند که چرا شبکه افق که معموال همیشه علیه دولت مطالبی را عنوان می کند درباره این حادثه چنین مسائلی را 
گفته است. به گفته رئیس دفتر رئیس جمهور، رئیس سازمان صدا و سیما قول داده است که به عوامل شبکه افق 
تذکر دهد.وی تاکید کرد: هنگامی هم که سازمان حج و زیارت در حال مذاکره است به معنای آن است که این سازمان 

طرف مذاکره از سوی کشورمان است و بیان کردن چنین صحبت هایی درست نیست.

خشم پمپئو از آزاد شدن کشتی آدریان دریا
|  وزیر امور خارجه آمریکا با تکرار ادعاهایی علیه 
فعالیت کشتی آدریان دریا به آزاد شدن آن واکنش نشان داد. 
به گزارش اسپوتنیک، مایک پمپئو وزیر امور خارجه آمریکا با 
طرح ادعایی درباره فعالیت آدریان دریا، کشتی حامل سوخت 
ایران به دولت یونان هشدار داد که هر تالشی برای کمک به 
این کشتی «در طول سفرش به سوریه» حمایت مادی از 
یک سازمان تروریستی تلقی خواهد شد.پمپئو باز هم بر این 
ادعای آمریکا تاکید کرد که این کشتی در انتقال سوخت 
غیرقانونی به سوریه به سپاه پاسداران ایران کمک رسانی 
می کرده است.وی در گفت وگو با شبکه فاکس نیوز با اشاره 
به آزادی کشتی ایرانی از جبل الطارق گفت: مایه تاسف است که این اتفاق افتاده است.ادعاهای وزیر امور خارجه آمریکا علیه 
این کشتی ایرانی در پی این مطرح می شود که ابر نفتکش آدریان دریا (گریس1) که حامل نفت ایران است و بیش از یک ماه 
در جبل الطارق توقیف شده بود روز یک شنبه این تنگه را ترک کرد و برخی رسانه ها مدعی شدند که آدریان دریان به سمت 
بندر کالماتا در یونان حرکت کرده است.نیروهای انگلیسی اوایل ژوئیه (ماه گذشته میالدی) در جبل الطارق این نفتکش 
را که پیش از این گریس1 نام داشت با این ادعا که مقصد آن، برخالف تحریم های اتحادیه اروپا سوریه بوده، توقیف کردند.
دادگاه عالی منطقه جبل الطارق روز پنج شنبه طی حکمی دستور رفع توقیف آدریان دریا را صادر و اعالم کرد که دیگر دلیلی 
برای نگه داشتن این نفتکش وجود ندارد، اما مقامات آمریکایی تالش کردند تا مانع از رفع توقیف آدریان دریا شوند و خواستار 
جلوگیری از حرکت آن شدند.روز یک شنبه دادگاه عالی جبل الطارق با این درخواست آمریکا مخالفت و آن را رد کرد.مقامات 
کشورمان اقدام انگلیس برای توقیف ابر نفتکش حامل نفت ایران را خالف قوانینی بین المللی و مصداق دزدی دریایی دانستند.

واکنش توئیتری حناچی به ماجرای حیوان آزاری؛

پایانسگکشی


