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یژه: پیشنهاد  و

توافق ایران با ارمنستان برای استفاده از مسیرهای جایگزین ترانزیت
سپهرغرب، گروه ایران و جهان: رئیس کل گمرک در سفر به مسکو با مدیران گمرک کشورهای اوراسیا دیدار و بر ضرورت جایگزینی مسیرهای جدید حمل ونقل کاال تأکید کرد.

در سفر رئیس کل گمرک ایران به روسیه بر ضرورت توسعه زیرساخت های بندری و گمرکی تأکید و گشایش های جدیدی در مسیر مبادالت اقتصادی و گمرکی بین دو کشور ایجاد شد.
ســید مهدی میراشــرفی گفت: در گفتگوهای مفصل با مقامات روســیه و کشــورهای عضو اتحادیه اقتصادی اورآسیا، به ویژه روسیه و ارمنســتان، توافقات خوبی در زمینه توسعه همکاری های 

گمرکی و نیز استفاده از مسیرهای جایگزین حمل ونقل کاال به دست آمد.

صفحه 12

10

دکتر محمدرضا سنگری در گفتگوی اختصاصی با سپهرغرب:

)ص(  پیـــامبر  ی  تمـــدن ساز مبنــــای 
بود انسان ها  اندیشه   تغییر 

آموزه های پیامبر زمان بردار نبوده و تا انسان هست ادامه دارد
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10فرهنگی

بازسازی انقالبی حوزه فرهنگ 
و رسانه باید همگرایی 

حداکثری ایجاد کند
یک  فرهنگی:  گروه  سپهرغرب، 
بازسازی  گفت:  سوادرسانه ای  مدرس 
با  باید  رسانه  و  فرهنگ  حوزه  انقالبی 
و  حداکثری  همگرایی  ایجاد  بر  تأکید 
گوناگون  پتانسیل های  فعال سازی 

عرصه فرهنگ باشد.
معصومــه نصیــری ضمــن تاکیــد بــر 
ضرورت بازنگری و بازســازی در الیه ها و سطوح مختلف 
حــوزه فرهنگ به عنــوان ســتون فقرات هویتــی و حتی 
تمدنــی یــک کشــور و ملــت، گفــت: بازســازی انقالبــی 
حوزه فرهنگ و به پیوســت آن رســانه به عنوان ساختار 
فرهنگ ســاز و فرهنگ زدای عصر فعلی، نیاز به شناخت 
مختصــات دقیــق آنچه هســت، آنچه می تواند باشــد و 
آنچه باید باشــد، است. در این فرآیند طراحان نقشه راه 
بازســازی بــا درک آنچه سبب ســاز ضرورت تغییــر با نگاه 
اصالح شده است، بر داشته های قابل ارتقا برای ترسیم 
مســیر مبتنی بر بازسازی و افق مطلوب و مورد انتظار از 

این بازسازی می پردازد.

می توانــد  کــه  بازســازی  ایــن  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
کاهش دهنــده اثــرات جدی مهندســی فرهنگی جامعه 
باشد، باید در الیه سازمانی، نیروی انسانی و سیاست ها 
اعمــال شــود، افــزود: اگــر ایــن ســه الیــه بــا اســتراتژی 
شناســایی نظام مســائل و حرکت انقالبی برای بازسازی 
آن حرکــت کنند می تــوان امیدوار بود فرهنگ و رســانه 
می تواننــد جایگاه اصلی خود یعنــی ایفای نقش موتور 
پیشــران را در جامعــه ایفــا کننــد. البتــه همان گونــه که 
مقــام معظم رهبــری نیز تاکید کردند منظــور از »حرکت 
انقالبــی« یعنــی حرکتــی خردمندانه و عاقالنــه. معنای 
»انقالبــی بــودن« بی هــوا حرکــت کــردن و بی حســاب 

حرکت کردن نیست.
ایــن کارشــناس اضافــه کــرد: ایــن بازســازی انقالبی 
حــوزه فرهنگ و رســانه باید با تاکید بر ایجــاد همگرایی 
حداکثــری و فعال ســازی پتانســیل های گوناگون عرصه 
فرهنگ باشد. اساسًا چتر فرهنگ چتری با گستره وسیع 
اســت و اگر بازســازی مدنظر نتواند توابــع مختلف موثر 
در ایــن حوزه را ذیل خود جای دهد، به ناچار و به زودی 

مجدد نیازمند بازگشت به عقب و شروع مجدد دارد.
نصیری بازســازی فرهنگی و رســانه ای را بسان تعمیر 
کشــتی روی اقیانــوس دانســت و تاکیــد کــرد: وقتــی از 
بازســازی ســخن به میان می آید عده ای یــا از روی عمد 
یا نادانســته ســعی در ایجــاد جو روانی بازگشــت به پله 
نخســت و شــروع مجدد دارند که در بازه زمانی فعلی و 
تعــدد و تکثر رســانه ای و امواج بــدون توقف محتوایی 
کــه در پــاره ای مــوارد مخــرب فرهنگی نیز هســتند، این 
نگاه مبتنی بر بازگشــت به نقطه شــروع می تواند باعث 
از دســت رفتن مدیریت ادارک افکار عمومی و جایگزین 
ســازی فرهنگــی با شــتاب باال شــود. فلــذا بازســازی در 
حــال حرکت و با نــگاه تیزبینانــه ای نکتــه دارای اهمیت 

استراتژیک در توفیق روند مدنظر است.
این مدرس ســواد رسانه ای همچنین داشتن نقشه 
راه فرهنگی مبتنی بر مخاطب شناســی، ذائقه شناسی 
و برآمــده از نظــام مســائل فرهنگــی کشــور را ضرورتــی 
حتمــی بــرای توفیــق بازســازی انقالبی حــوزه فرهنگ و 
رســانه عنوان کــرد و گفت: وقتی از بازســازی ســخن به 
میان می آید، این بازســازی باید به پایــداری رابطه میان 
افــکار عمومــی و بدنــه فرهنگــی در الیه هــای مختلــف 
منجر شود و اال باید منتظر ربایش افکار عمومی توسط 
فرهنگ های ســاختگی موازی باشیم؛ فرهنگ هایی که با 
پوســته جذاب باهدف تغییر پاردایم های فرهنگ ملی و 
بومــی حرکــت کرده و هر ثانیه تاخیر مــا منجر به تقویت 

آن می شود.
معــاون باشــگاه مدیریــت رســانه و توســعه ســواد 
رســانه ای یونســکو ایران ادامه داد: قطعًا پرهیز از نگاه 
کوتاه مدت و مبتنی بر شــعار و تعریف دقیق حفره های 
نیازمند بازسازی فرهنگی و تحقق نتیجه کارآ و اثربخش 
می تواند، حرکتی انقالبی در راســتای بازســازی فرهنگی 

رسانه ای قلمداد شود.
نصیــری در پایان گفت: رســانه، هــم به عنوان بخش 
مهمی از ســاخت فرهنگی جامعه و هم به عنوان بازوی 
جدی تحقق سیاســت های فرهنگی، باید دارای نقشــی 
محوری بوده و بتواند ضرورت ها، چیســتی و چرایی این 
بازسازی را عمومی سازی کرده و مطالبه گر تحقق بدون 
فــوت وقت این مهم باشــد. آنچه نبایــد از آن غافل بود 
خســارت های ناشــی از تعلــل در تحقق موفق بازســازی 

فرهنگی است.

نگاه

سریالی شدن بازی رایانه ای حاج قاسم
ســپهرغرب، گروه فرهنگی:   مســلم معین مســئول ســازمان فضای مجازی بسیج درباره جزئیات بازی رایانه ای بزرگ حاج قاسم سلیمانی که با عنوان »فرمانده مقاومت« منتشر خواهد شد اظهار کرد: این بازی سریالی است و حداقل در 

سه فصل تولید خواهد شد.
وی گفت: بازی فرمانده مقاومت در هفته بسیج با نسخه نبرد آمرلی رونمایی خواهد شد و در آینده روایتگر جنگ های پیروزمندانه 33 روزه و بیست و یک روزه می شود.

معین افزود: بازی »فرمانده مقاومت؛ نبرد آمرلی« یک بازی اکشن اول شخص بر روی پلتفرم PC است که به رشادت های سپهبد شهید قاسم سلیمانی در مبارزه با گروه تروریستی داعش در منطقه آمرلی عراق می پردازد.
مؤسســه فرهنگی منادیان بصیرت، عالوه بر تولید بازی، در حوزه انیمیشــن نیز فعال است که پس از اتمام تولید، اطالعات آن رسانه ای خواهد شد.

 - فرهنگی  گروه  سپهرغرب، 
)ص(  اکرم  پیامبر  گمار:  سمیرا 
و  شریعت  کامل ترین  حامل 
به  و  بود  الهی  ادیان  از  دین 
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بود  نیاز  مورد  بشری  جمعی  و  فردی  سعادت 
سوی  از  و  شد  ابالغ  )ص(  اکرم  پیامبر  سوی  از 
حضرات معصومین )ع( شرح و بسط یافت. اگر 
نخستین  می بینیم  کنیم  نگاه  اسالم  تاریخ  به 
می دادند  مردم  به  )ص(  پیامبر  که  تعلیماتی 
به  دعوت  طریق  این  از  و  بود  معاشرت  تعلیم 
بیانگر  موارد  این  و  داشتند  امانت  و  صداقت 
این بود که حضرت به تدریج داشتند در هویت 
دوران  در  جزیره العرب  در  که  تمدنی  ماهیت  و 
و  می کردند  تصرف  بود،  گرفته  شکل  جاهلیت 
این تصرف تدریجی به اندازه ای بسط پیدا کرد 
که افراد معروف به صفاتی چون شهوت رانی و 
شده  متحول  ناگهان  و  یافته  انگیزه  دنیاطلبی 
جایی  تا  شدند  مجاهد  انسان های  به  تبدیل  و 
خدا  دین  بسط  راه  در  خود  جان  از  حتی  که 

گذشتند.
به اذعــان همه مورخان تحــول فرهنگی که 
پیامبر اکــرم )ص( از درون مردم آغــاز کرد نهایتًا 
تبدیــل بــه تمــدن شــد، از ســوی دیگــر پیامبــر 
)ص( عــالوه بر اینکــه تعالیم اســالمی را ابالغ و 
دعــوت به جهاد و تقــوا، رعایت حقــوق دیگران 
و زنان داشــتند، به دلیل وجود جبهه مشــرکین 
مقابله ای سنجیده را آغاز و با هدایت روشنگرانه 

توانستند این نهال را تقویت کنند.
بــه عبــارت دقیق تــر رســول خــدا )ص(، در 
دفــاع از اســالم عالوه بــر کار تبلیغی بــه معنای 
رســانه ای، تــالش کردنــد تا الگــوی عملــی ارائه 
کــرده و از طریــق ارائه این الگــو بتوانند فرهنگ 
و پیــام اســالم را به اجرا در بیاورنــد. حال در این 
گــزارش با توجه به قــرار گرفتن در هفته وحدت 
و نیز به منظور بررســی مؤلفه های تمدن سازی 
در ســیره نبوی، به دنبال پاســخ به این پرسش 
هســتیم کــه آموزه هــای ســیره نبــوی در حوزه 
تمدن ســازی برای ما چیســت؟ بــا این وصف که 
کفار علیه ایشــان از هیچ کارشــکنی و توطئه ای 
دریغ نمی کردند، در همین رابطه با نویســنده و 
پژوهشــگر کشورمان گفت وگویی داشته ایم که 

مشروح آن را در ادامه می خوانید:

 سازه های تمدنی در مدینه شکل گرفت
محمدرضــا ســنگری بــا بیــان اینکــه پیامبــر 
اکــرم )ص( پایه هــای تمــدن و تمــدن اســالمی 
را در مدینــه پایه گــذاری کــرد، گفــت: البته تمام 
مقدمات تمدن ســازی نبوی در طول 13 ســالی 
کــه حضــرت، بعثــت خــود را در مکــه آغــاز کرده 

بــود صورت گرفــت امــا از آنجایی کــه در مکه با 
مخالفت ها و بازدارنده های فراوانی مواجه بود 

شکل گیری تمدن اسالمی از مدینه آغاز شد.
وی خاطرنشان کرد: حضور در مدینه فرصت 
مناســبی بــود تــا پیامبــر اکــرم )ص( ســازه های 
تمدنی و نیازهای الزم برای تکوین و شکل گیری 

یک تمدن را فراهم کند.

پیامبر  گام  نخستین  جهان بینی  تغییر   
در تمدن سازی

بــا  کشــورمان  پژوهشــگر  و  نویســنده  ایــن 
تشریح اینکه نخســتین مؤلفه برای شکل گیری 
تمدن، ایجــاد فضای تازه تفکر و تغییر بینش ها 
و نگرش هــا اســت، افــزود: تــا اندیشــه ها تغییر 
نکنــد مــا نمی توانیــم انتظــار تغییــر رفتارهــا را 
داشته باشیم. چون خاستگاه رفتارهای انسانی 
به اندیشه های انسان برمی گردد؛ بر این اساس 
پیامبــر )ص( در نخســتین گام جهان بینی هــا را 

عوض کرد.
سنگری ادامه داد: توجه به اندیشه و بینش 
انســان بــرای این اســت که دریابنــد چه عظمت 
و جایگاهــی دارنــد، ِســیر خــود را از کجا شــروع 
کننــد و بــه کجا برســند، پیغمبــر عزیــز و بزرگوار 
مــا در مدینه این نــگاه را مطرح کرد و باید گفت 
افــراد درنظــر  بــرای  محوری تریــن مطلبــی کــه 
داشــت این بــود که بیایید کرامت انســانی خود 
را فهم و کشف کنید، اینکه انسان دریابد انسان 
است، چه جایگاهی دارد، مقصد او کجاست و از 
چه منازلی باید عبور کند نخســتین و مهم ترین 

مسئله در نگاه نبی مکرم اسالم بود.

)ص(  پیامبر  توجه  مورد  محور  دومین   
وحدت بود

وی بــا تأکیــد بــر اینکــه دومیــن محــوری که 
پیامبر مطــرح کرد، وحدت بود، اظهــار کرد: نبی 
مکرم اسالم )ص( گسستگی هایی که بین مردم 

وجود داشــت و امــکان تحقق اهــداف بعثت را 
دشــوار یــا ناممکــن می کــرد از میان برداشــت؛ 
پیامبــر بایــد بــا وحدت آفرینــی شــکاف ها را پــر 
می کــرد و فاصله هــا را برمی داشــت و در همین 
زمینــه نخســتین گام این بود که بــا عقد اخوت 
هرکــس بــرای خــودش بــرادری انتخــاب کنــد، 
بنابرایــن بــا ایــن کار فاصله دل ها و زیســت ها از 

میان مردم برداشته شد.
این مؤلف برجســته اضافه کــرد: عقد اخوت 
و نزدیکــی افراد به هم ســبب شــده بــود برخی 
مســلمانان گمــان کننــد می تواننــد از هــم ارث 
ببرنــد و بــه عبارتــی تصــورات نزدیــک بــه ایــن 

موضوع در ذهنیت جامعه مدینه فراهم شد.

 تعامل در نگاه رسول مهربانی )ص(
سنگری متذکر شد: مسئله سومی که پیامبر 
اکــرم )ص( در مدینــه مطــرح کــرد تعامــل بود، 
تعامــل بــه معنــای ارتباطی کــه آدم هــا باید در 
چند حوزه داشــته باشند؛ نخســتینِ آن تعامل 
دائــم با خود بود؛ همان چیــزی که تحت عنوان 
آدم هــا  اینکــه  می کنیــم  یــاد  آن  از  خودســازی 
خویــش را بیابنــد، ضعف هــای خــود را کشــف 
خودشــان  قوت هــای  نقطــه  کننــد،  برطــرف  و 
بــاروری  بــرای  تکاپویــی  و  کننــد  شناســایی  را 

استعدادهای خودشان داشته باشند.
وی افزود: اینکــه پیامبر می فرمودند؛ َاّلناُس 
ِة؛ مردم مانند  ذَهــِب َو اْلِفَضّ معــاِدُن َکَمعاِدِن اَلّ

معــادن طــال و نقــره هســتند، مفهومــش ایــن 
اســت کــه مــا انســان ها ارزش داریــم و توخالی 
نیســتیم؛ انســان ارزش هایی دارد کــه می تواند 

این ارزش ها را شناسایی کند.
ایــن محقــق کشــورمان تصریح کــرد: محور 
دوم تعامــل با خدا بود؛ ما دائم باید این ارتباط 
را حفــظ کنیــم؛ اینکــه در فرهنــگ نبــوی »ذکر« 
همــواره مــورد توجــه بــوده، البتــه ذکــر نــه به 
معنــای تکان خــوردن لب ها بلکــه گره خوردگی 
از درون انســان و پیوند با خدا، در همین راســتا 

است.
ســنگری اضافه کرد: محور سوم مورد توجه 
رســول اکــرم تعامــل بــا طبیعــت بود؛ داشــتن 
ارتبــاط درســت بــا پدیده هــای طبیعــت، آلــوده 
هــوا، نشکســتن شــاخه های  و  آب هــا  نکــردن 
درختــان کــه تعبیر به بال فرشــتگان می شــود، 
ارتباط با پدیده هایی نظیر ماه، ستاره، خورشید، 
وزش بــاد و... که به گواه »ســیروا ِفــی اأَلرِض« 
در ایــن زمره قــرار می گیــرد. ضمن اینکــه پیوند 
بــا طبیعت باروری آن را ســبب شــده و می توان 
بهره گیری از طبیعت را برای زیست انسانی مورد 

توجه قرار داد.

به  خدمت  مبنای  بر  انسان ها  ارتباط   
یکدیگر است

وی بــا اشــاره به چهارمیــن عنصر زمینه ســاز 
تمدن توســط حضرت رسول )ص( تحت عنوان 

ارتباط انســان ها با یکدیگر، اذعان کرد: تعاملی 
کــه مورد تأکیــد پیامبر بــود بر اســاس خدمت، 
سودرســانی، حفــظ حرمــت افراد، کمــک کردن 
به دیگران در تنگناها و دشــواری ها بود و اینکه 
مــا به عنــوان یــک انســان از همــه ظرفیت هــا و 
امکاناتی که داریم برای کمک رســانی و پیشــبرد 

اهداف دیگران استفاده کنیم.

زمان بردار  کرده،  مطرح  پیامبر  آنچه   
نیست

این نویسنده در ادامه سخنان خود با تأکید 
بر اینکه مســائل مــورد توجه پیامبــر زمان بردار 
نیســتند، اظهار کــرد: آنچه پیامبــر در پی آن بود 
به انســان می رســد و انســان زمان بردار نیست 
یعنــی اگــر صحبت از تعامل درســت بــا طبیعت 
مطرح اســت این گزاره در عصــر پیغمبر بود، در 
هزاره سوم بود در هزاره دهم و صدم نیز هست 
تا انســان هست باید یاد بگیرد با طبیعت ارتباط 
درست داشته باشد یا اینکه انسان بداند ارتباط 
درست با خودش داشته باشد استعدادهایش 
را بــارور کنــد نیز زمان بردار نبــوده، ارتباط با خدا 
نیز از همین قاعده پیروی می کند تا خدا هســت 
و پایــان نــدارد )چــون ســرمد بــوده و ازلــی و 
ابدی اســت( بایــد با او ارتباط برقــرار کرد. ارتباط 
انســان ها با یکدیگر نیز با اســتفاده از بهره گیری 
از ظرفیت هایــی کــه داریم برای پیشــبرد اهداف 
جامعه و رشــد اجتماعی نیز زمان بردار نبوده و 

در روزگار ما هم مطرح است.

را  ما  رشد  و  کند  را  ما  حرکت  تفرقه   
متوقف می کند

ســنگری در بخــش پایانی ســخنان خــود نیز 
تصریــح کــرد: یک مســئله کــه باید بــه آن توجه 
جدی کــرد اینکه مــا در تقابل دائمی با کســانی 
هســتیم کــه بازدارنده هســتند، ایــن عناصر در 
یــک مفهــوم قرآنــی شــیطان بــوده و در روزگار 
خودمان صحبت از اســتکبار اســت کــه به تعبیر 
امــام راحــل شــیطان بزرگ اســت؛ بایــد ما همه 
ایــن عناصــر بازدارنــده را بشناســیم، بدانیم چه 
چیــزی حرکت ما را کنــد می کند، چه چیزی باعث 
متوقــف شــدن ما شــده و چــه چیــزی منجر به 

سقوط ما می شود.
وی ابــراز کرد: یکی از عناصر مورد نیاز ما برای 
تقابل با این عناصر اختالف افکن، وحدت اســت 
حتی با هر کســی که به ادیان دیگر تعلق داشته 
باشــد تا چه برســد به کســانی که تحــت عنوان 
شــیعه و ســنی ذیل چتر دینی ما قرار می گیرند؛ 
مــا باید دائم بــا مذاهب مختلف ارتباط داشــته 
باشــیم، ظرفیت افزایــی کنیــم، موقعیت یکدیگر 
را درک کنیــم و بدانیــم دشــمن از چــه راه هایــی 
وارد می شــود تا میــان ما فاصله ایجــاد کرده و 
پیوســت ها را بــه گسســت تبدیــل کند کــه البته 
هفته وحدت بهانه ای اســت بــرای این موضوع 
وگرنــه 51 هفتــه دیگــر ســال هــم بایــد هفتــه 
وحدت باشــد و ما تکاپو و تالش داشــته باشیم 
بــرای ایجاد وحدت، ارتباط، رفاقت و دوســتی با 

دیگران.

معصومه نصیری

دکتر محمدرضا سنگری در گفتگوی اختصاصی با سپهرغرب:

پیامبر )ص( تغییر اندیشه  انسان ها بود ی  مبنای تمدن ساز
آموزه های پیامبر زمان بردار نبوده و تا انسان هست ادامه دارد

سمیرا گمار

فرهنگی:  گروه  سپهرغرب، 
اینکه  بیان  با  طالبی  یاسر 
جشنواره  اسکار  تاییدیه  "گرفتن 
فیلمساز  برای  تهران  فیلم کوتاه 
ایرانی یک حسرت بود، بیان کرد: 
بودجه  تأمین  حاضر  حال  در 
گذران  و  فیلم  تولید  و  ساخت 
زندگی برای فیلمسازان مهمترین اتفاقی است 
که  است  درحالی  این  و  دهد  رخ  می تواند  که 
هیچ جشنواره در ایران این کار را انجام نمی هد.
کارگــردان فیلم کوتاه مســتند »تنها نخواهم 

مانــد« کــه امســال در بخــش بین الملــل جایزه 
بهترین مســتند جشــنواره فیلم کوتــاه تهران را 
گرفــت، بیان کــرد: من به عنوان فیلمســازی که 
بــه واســطه آثــارم در جشــنواره های معتبر دنیا 
شــرکت کــردم، به نظــرم گرفتــن تاییدیه اســکار 
فیلمســاز  بــرای  تهــران  فیلم کوتــاه  جشــنواره 
ایرانــی یــک حســرت بــود. زیــرا بــا یک جســتجو 
ســاده می توانســتی ببینی کــه در هنــد و ترکیه 
و دیگر کشــورهای همســایه ما جشــنواره هایی 
را  تاییدیــه  ایــن  نیــز  آنهــا  کــه  برگــزار می شــود 
دریافــت کرده انــد. در حالــی که ســینمای ایران 

در مدیوم هــای فیلم کوتــاه و مســتند و حتــی 
داســتانی در دنیــا حرفــی بــرای گفتــن دارنــد و 

شناخته شده و حرفه ای هستند.
او ادامه داد: بســیاری از فیلمســازان خارجی 
ایرانــی  فیلمســاز  یــک  بــا  وقتــی  بین المللــی  و 
بخورد می کنند تمایل بســیاری دارند تا به ایران 
ســفر کننــد، آن هــم بــه بهانه شــرکت کــردن در 
جشــنواره های فیلم ایرانــی. در عین حال زمانی 
این خواســته تقویت می شــود که آن رویداد در 
عرصــه بین المللی دارای اعتبار باشــد. بنابر این 
پذیــرش جشــنواره فیلم کوتاه تهــران به عنوان 

یکــی از دروازه هــای ورود به آکادمی اســکار خبر 
بسیار خوبی اســت برای این گروه از فیلمسازان 
و با دریافت این اعتبار به تدریج شــاهد اتفاقات 

خوبی خواهیم بود.
ایــن کارگــردان با بیــان اینکه کم و کاســتی 
گفــت:  دارد،  وجــود  جشــنواره ها  همــه  در 
بنابــر  نداریــم  خوبــی  اقتصــادی  شــرایط  مــا 
ایــن برگــزاری رویــدادی بــه بزرگــی جشــنواره 
ســخت  شــرایط  ایــن  در  تهــران  فیلم کوتــاه 
خواهد بود. امســال سعی شــد جشنواره هم 
به صــورت آنالین برگزار شــود و هم به صورت 

فیزیکــی که اتفــاق خوبــی بود و می توانســت 
بــا توجه به شــرایط پاندمی کرونــا و همچنین 
کمبــود بودجه شــرایط خوبی را به وجود آورد 
و نوعــی صرفه جویی اتفاق بیفتد، اما شــنیدم 
که محل اســکانی برای هنرمندان شهرســتانی 
در نظــر گرفته نشــده بود و ایــن حداقل ترین 
کاری اســت کــه جشــنواره می توانســت بــرای 

فیلمســازان کوتاه انجام دهد.
طالبی افزود: در حــال حاضر تأمین بودجه 
ســاخت و تولیــد فیلــم و گــذران زندگــی بــرای 
کــه  اســت  اتفاقــی  مهم تریــن  فیلمســازان، 
فیلمســازان  از  حمایــت  دهــد.  رخ  می توانــد 
هــم می توانســت از همــان مبلغــی کــه صرف 
برگــزاری فیزیکــی جشــنواره می شــود تامیــن 
شــود. ای کاش بــه صــورت کلی آنالیــن برگزار 
می شــد و همــه بودجــه بــه ســمت حمایت و 
تامیــن بودجه ســاخت فیلم می  رفت. این نوع 
حمایــت در هیــچ یــک از جشــنواره های ایــران 
رخ نمی دهــد و اگر قرار باشــد ســینما حقیقت 
هــم به ایــن شــیوه برگزار شــود اتفــاق خوبی 

بود. نخواهد 
این کارگردان اظهار کرد: درد و مشــکل امروز 
فیلمسازان و هنرمندان ما برپایی جشنواره های 
مختلــف نیســت بلکه تأمیــن هزینــه و مایحتاج 
عرصه هــا،  و  زمان هــا  همــه  در  اســت.  زندگــی 
حداقــل  بــا  را  خودشــان  ســهم  فیلمســازان 
امکاناتی که در اختیار داشــتند ادا کردند و حاال 
نوبــت نهادهــای باالدســتی اســت تــا در جهــت 
حمایــت از فیلمســازان گام بردارنــد. در همیــن 
جشــنواره هم می توانیــد آثار بخــش بین الملل 
را بــا دیگر آثار مقایســه کنید، وقتــی پای بودجه 
دقیــق و مناســب پیش می آیــد به میــزان قابل 

توجهی سطح تولید آثار باال می رود.

یاسر طالبی

یکی از عناصر مورد نیاز ما برای تقابل با این عناصر اختالف افکن وحدت است حتی با هر 
کســی که  به ادیان دیگر تعلق داشــته باشــد تا چه برســد به کســانی که تحت عنوان شیعه 
و ســنی ذیــل چتــر دینی ما قــرار می گیرنــد؛ ما بایــد دائم با مذاهــب مختلف ارتباط داشــته 
باشــیم، ظرفیت افزایی کنیم، موقعیت هم را درک کنیم و بدانیم دشــمن از چه راه هایی وارد 
می شود تا میان ما فاصله ایجاد کرده و پیوست ها را به گسست تبدیل کند که البته هفته 
وحــدت بهانــه ای اســت برای این موضوع وگرنه 51 هفته دیگر ســال هــم باید هفته وحدت 
باشــد و مــا تکاپو و تالش داشــته باشــیم بــرای ایجاد وحــدت، ارتباط، رفاقت و دوســتی با 

دیگران.

از دغدغه گذران زندگی تا حسرت اسکار
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حجت االسالم 
ابوالقاسمی

ارزش باالی ذکر صلوات 
در تفسیری از امام صادق)ع(

فرهنگی:  گروه  سپهرغرب، 
می گوید؛  ابوالقاسمی  حجت االسالم 
صلواتش  جریان  با  دارد  قصد  خداوند 
و  عمق  از  را  پیامبر  امت  ما،  به سوی 
یعنی  آسمان ها  به سمت  دنیا  ظلمت 

فضای نورانی باال ببرد.
حجت االسالم ابوالقاسمی با اشاره 
به بــرکات صلوات در آینــه قرآن گفــت: خداوند در قرآن 
یک بار به پیامبر صلی اهلل علیه و آله صلوات می فرســتد 
و یک بار به مؤمنان. در آیه 56 ســوره احزاب می فرماید 
ذیَن آَمُنوا  َها اّلَ

ِبّیِ یا َأّیُ وَن َعَلی الّنَ »ِإّنَ اهلَل َو َمالِئَکَتُه ُیَصّلُ
ُموا َتْســلیمًا«؛ یعنی همانــا خداوند و  ــوا َعَلْیِه َو َســّلِ َصّلُ
مالئکش بــر پیامبر صلوات می فرســتید؛ ای اهل ایمان 
بــر او صلــوات بفرســتید و بــه خوبی تســلیم او شــوید. 
بــر اســاس این آیه،  تنهــا پیامبری که خداونــد به صورت 
اختصاصــی بــه ایشــان صلوات می فرســتد، رســول اهلل 
صلــی اهلل علیــه و آلــه اســت. اما بایــد پرســید خاصیت 

صلوات چیست؟
وی افــزود: بــرای پاســخ بــه این پرســش بــه آیه 43 
آیــه  همیــن ســوره رجــوع می کنیــم. خداونــد در ایــن 
ی َعَلْیُکْم َو َمالِئَکُتُه ِلُیْخِرَجُکْم  ذی ُیَصّلِ می فرمایــد »ُهَو اّلَ
وِر َو کاَن ِباْلُمْؤِمنیَن َرحیما«؛ یعنی  ُلمــاِت ِإَلی الّنُ ِمَن الّظُ
اوست کســی که با مالئک خود بر شما درود می فرستد 
تــا شــما را از تاریکی هــا به ســوى روشــنایی بــرآورد و به 
مؤمنان همواره مهربان است.« جالب است که خداوند 
بــه برکــت وجــود مقدس رســول خاتــم خویــش، امت 
ایشان را تکریم می کند و بر امت پیامبر درود می فرستد. 
امــا این صلــوات خداونــد و مالئک چه خاصیتــی دارد؟ 
وِر«؛ یعنــی از ظلمات  ُلماِت ِإَلــی الّنُ »ِلُیْخِرَجُکــْم ِمــَن الّظُ
به ســوی نور خارج می کنــد. این مســئله از باب رحمیت 
خداوند بر مؤمنــان اســت: »َو کاَن ِباْلُمْؤِمنیَن َرحیما.« 
ایــن رفتــار خداونــد را در آیــه 257 بقــره بــه این شــکل 
ذیــَن آَمُنــوا ُیْخِرُجُهــْم ِمَن  هــم می خوانیــم »اهلُل َوِلــّیُ اّلَ
ور...«؛ خداوند ولّی کســانی اســت که  ُلمــاِت  ِإَلــی الّنُ الّظُ
ایمــان آورده  اند. آنان را از تاریکی ها به ســوى روشــنایی 
خــارج می کند؛  منتها ســاز و کار آن با صلــوات خداوند و 

مالئک است.
ایــن کارشــناس مذهبــی ادامــه داد: یکــی از معانی 
صلــوات خداونــد، نــزول رحمــت اســت کــه در احادیث 
به آن اشــاره شــده اســت؛ رحمت هم از نور و جنســیت 
نور، آســمانی اســت. همچنان که در انتهــای آیه مدنظر 
خداونــد این صلوات را به رحیمیت خود اختصاص داده 
اســت، نتیجــه می گیریــم خداونــد قصــد دارد بــا جریان 
صلواتــش به ســوی ما، امــت پیامبر را از عمــق و ظلمت 
دنیا به سمت آسمان ها یعنی فضای نورانی باال ببرد؛ به 
تعبیــر قرآن، از ظلمــات به نور خارج کنــد. پس خاصیت 

صلوات، ارتفاع یافتن است.
وی درباره تفاوت بین اســم رحمــان و رحیم خداوند 
گفــت: رحمــان و رحیــم هــر دو مشــتق از رحمــت خــدا 
هســتند، با ایــن تفاوت که رحیمیــت خداوند از عمق به 
ســوی اوج اســت و رحمانیت از اوج به ســمت عمق. در 
ْحمُن َعَلی اْلَعْرِش اْســَتوى«؛ یعنی  قرآن می خوانیم »الّرَ
الرحمــن بــر عــرش قــرار دارد و از آنجــا عالــم را مدیریت 
می کند؛ این مدیریت بر اســاس رحمت است و عام را در 
بر می گیــرد. اما رحیمیت خدا طبق آیــه ای که خواندیم، 
مخصوص مؤمنیــن اســت »َو کاَن ِباْلُمْؤِمنیَن َرحیما«. 
در هــر صورت عوام مشــمول رحمانیت خدا هســتند و 

مؤمنین در بین دو پرانتز رحمانیت و رحیمیت خدا.
حجت االســالم ابوالقاســمی دربــاره کارکــرد صلــوات 
گفــت: بــا ایــن توضیحــات ارزش صلــوات بــر محمــد و 
آل محمــد )ص( در ایــن حدیــث مشــخص می شــود؛ 
امــام صــادق علیه الســالم بــه یکــی از اصحــاب فرمــود 
»اى اســحاق بــن فــّروخ؛ هر کــه 10 صلوات بــر محمد و 
آل محمــد بفرســتد، خــدا و فرشــتگانش صــد مرتبه بر 
او صلــوات فرســتند و هر کــه صد مرتبه بــر محمد و آل 
محمد صلوات فرســتد، خدا و فرشــتگانش هــزار مرتبه 
بــر او صلوات فرســتند.« پس با ذکر هر صلوات، بیشــتر 
مشــمول صلــوات خداونــد و مالئــک می شــویم و ایــن 
سبب می شــود بیشتر مشــمول رحیمیت خداوند برای 
خــروج از ظلمت های دنیا به ســمت فضاهــای نورانی و 

معنوی داشته باشیم.

دریچه

فرهنگی از سربازی تا سرداری منتشر شد
سپهرغرب، گروه فرهنگی:  کتاب »از سربازی تا سرداری« خاطرات غالمعلی سپهری با پژوهش سیاوش نقیبی نژاد و به قلم مریم شیدا به بازار کتاب آمد.

کتاب حاضر مجموعه خاطرات ســردار غالمعلی ســپهری اســت که ســال  ها در گروه توپخانه یونس، فرماندهی کرده و هم  اکنون نیز از مدیران ارشــد باغ موزه انقالب اســالمی و دفاع مقدس تهران اســت. دالوری، شــجاعت و مدیریت او در دفاع 
مقدس از وی شــخصیتی قابل  تأمل ســاخته، که مرور خاطراتش می  تواند الگوی نســل  های امروز و فردا باشــد. حاج غالمعلی سپهری از پیشکسوتان توپخانه سپاه پاسداران و ارتش است که در طول دوره دفاع مقدس، افتخاراتی چون حضور در 
توپخانه لشکر 92 زرهی و توپخانة لشکر 19 فجر فارس، جانشینی توپخانه 61 محرم سپاه و فرماندهی توپخانه 42 یونس را در کارنامه  اش ثبت کرده است. سردار سپهری قریب به چهل سال است که در سپاه پاسدارن انقالب اسالمی مشغول به 

خدمت است و هم  اکنون در واحد تحقیق و پژوهش باغ موزة انقالب اسالمی و دفاع مقدس تهران فعالیت دارد.

فرهنگی:  گروه  سپهرغرب، 
»تعدد  نشست  در  کارشناسان 
یا  تعامل  فرهنگی:  ساختارهای 
تقابل« گفت که ساختار فرهنگی 
همین  و  است  متشتت  کشور 
می کند.  اخالل  دچار  را  کارکردش 
دستگاه  از  تعریفی  حتی  ما 

فرهنگی هم نداریم.
مــوازی کاری  و  فرهنگــی  نهادهــای  تعــدد 
آنها مســاله ای اســت که بارهــا در تحلیل دالیل 
ناکارآمدی سیاست ها و پیش نرفتن برنامه های 
ریاســت  اشــاره شــده اســت.  آن  بــه  فرهنگــی 
ســازمان تبلیغــات در نشســت خبری خــود این 
همیــن موضوع به این شــکل اشــاره کرد: امروز 
دســتگاه های متعــدد فرهنگی داریم که شــاید 
زمانی بنا بر ضرورتی و به جا تأسیس شده اند اما 
به هر حال بعد از گذشــت بیش از چهل ســال از 
انقالب، نیازمند بازبینی و بازسازی دستگاه های 
فرهنگی هســتیم، البتــه در جاهایی هم کارهای 
غیرکارشناسانه انجام شده و حتی بودجه هایی 
هم اختصاص یافته اما اگر می خواهیم موضوع 
فرهنــگ بــا ســرعت و قــوت پیــش بــرود بایــد 
دســتگاه های مختلــف به هــم پیونــد بخورند و 
امروز زمان بازسازی و بازآرایی سیستم فرهنگی 
اســت. این موضوع دغدغه رهبر معظم انقالب 
نیــز هســت. آنچــه به مــا ســپرده شــده جدی و 
محکــم گرفتیم و خود را خادم فرهنگ می دانیم 
و هر چه که رهبر معظم انقالب صالح بدانند ما 
تابــع هســتیم و در خصــوص این امــر تا حکمی 
صادر نشــود نمی توان در خصــوص آن صحبت 
کــرد امــا می توان گفت تــا کنون اتفاقــی در این 

زمینه نیفتاده است.
پیش تــر صالحی امیــری، وزیر فرهنگ ارشــاد 
اســالمی نیز همین مساله را مورد نقد خود قرار 
داده بــود: در نظــام فرهنگــی، ما با گســتردگی 
نهادهــای فرهنگــی مواجــه هســتیم. تنهــا راه 
تداوم فعالیت فرهنگی انســجام میان نهادهای 
فرهنگی اســت. با تقابل به هدف نمی رســیم. از 
این جهت با حوزه هــای علمیه و نهادهای دینی 
و هنــری تعامــل ســازنده داشــتیم و معتقدیم 

بدون تعامل و همگرایی کاری نمی شود، کرد.
اتــالف بودجه، ضعیف شــدن نهادهــا، انجام 
کارهــای مشــابه، عــدم پاســخگویی، ابهــام در 
جملــه  از  و…  ســازمانی  رقابت هــای  نقش هــا، 
دالیلــی اســت کــه مخالفــان مــوازی کاری مراکز 
بــه  اســتدالل های خــود  فرهنگــی همــواره در 
آن اشــاره می کننــد امــا عــده ای نیــز در مقابــل 
تعــدد این نهادها را مثبــت ارزیابی کرده و لوازم 
گســتردگی حوزه فرهنگ و تقســیم ماموریت ها 
می داننــد. بررســی عملکــرد نهادهــای فرهنگی 
و خروجــی هرکــدام و نابســامانی اوضاع ســپهر 
بســیاری  زمین ماندگــی  بــر  و  کشــور  فرهنگــی 
ماموریت های اصلی فرهنگی این گونه می نماید 
که قول دســته اول با واقعیت تطابق بیشــتری 
داشته باشــد. با این همه روند به گونه ای است 
کــه تنهــا به ســمت حل مســاله پیــش نرفته ایم 
بلکه هم چنــان به تعداد نهادهــای فرهنگی نیز 

افزوده می شود.
باتوجــه بــه اشــاره رهبری بــه لزوم بازســازی 
ساختار فرهنگی کشور، به نظر می رسد مساله 
تعــدد و مــوازی کاری نهادهــای فرهنگی چالش 

بزرگی در این حوزه باشد:
1. تعــدد نهادهــای فرهنگــی ناظــر بــه کدام 

مساله میدانی اتفاق افتاده است؟
اول  تــراز  مســئولین  کــه  شــرایطی  در   .2
فرهنگی مانند ریاســت ســازمان تبلیغات، وزیر 
فرهنــگ و ارشــاد و … همگــی معتــرف بــه ایــن 
مســاله هســتند چــرا ادغام یــا تغییــر نقش رخ 

نمی دهد؟
3. آیــا می تــوان بــا فرماندهــی واحــد بدون 
ادغام به هرنهادی نقــش مرتبط با خود را داد؟ 

در حال حاضر مقر این فرماندهی کجاست؟
ســواالت  ایــن  بــرای  پاســخی  یافتــن  بــرای 
نشســتی مجازی با حضور ســعید لشگری، مدیر 
طــرح و برنامــه حــوزه هنــری و مختــار حســنی 
پژوهشــگر عرصــه فرهنــگ، بــا دبیــری فاطمــه 
بررســی  اینســتاگرام مرکــز  رایگانــی در صفحــه 
مســائل فرهنگــی، برگزار شــد. مشــروح ســخن 

حاضران را در ادامه می خوانید:

 تشتت ساختار فرهنگی ما را گرفتار کرده 
است

لشــگری در ایــن نشســت گفــت: آنچــه مــا را 
گرفتار کرده تعدد ســاختارهای فرهنگی نیســت 
بلکــه تشــتت ســاختار فرهنگــی اســت. مــا یک 
دوگانــه داریــم در فرهنگ که بخشــی در دســت 
دولت و بخشــی در دســت حاکمیت است و این 
حتی فراتر از حاکمیت جمهوری اســالمی اســت 
مثًال نهاد حوزه را هم شامل می شود. منظور از 
تشتت این است که ما امروز 4 دستگاه فرهنگی 

داریــم کــه بعضــی از آن هــا بــه انــدازه یــک قوه 
عظمــت دارد و ساختارســازی کــرده اســت و کار 
غیرفرهنگــی هم می کنند. این ها شــامل تنوعی 
از امــور فرهنگی می شــود که حــدود 15 الی 20 
شاخه فرهنگی اعم از تربیت و قرآن و مناسک و 
… داریم که 40 دســتگاه بــه آن می پردازند. مثل 
سازمان تبلیغات حدود بیست شاخه را متکفل 
است. تشتت فرهنگی یعنی حوزه های فرهنگی 
بیــش یــک متکفــل دارد و آن یــک متکفــل چند 
کار را باهــم پیش می برد. مثل در حوزه مســجد 
بــه قرائتی 20 به قرائتی 11 تــا و به قرائتی 5 رکن 
در ایــن حــوزه فعالیــت می کننــد. هیچ شــورای 
باالدســتی و سیاســت گذار هم نیست که این ها 
را مدیریــت نکنــد و شــما نمی توانیــد در حــوزه 
مســجد یقه یکــی را بگیرید و بگوییــد چرا وضع 
مســجد این گونه است. حوزه انفال و اموال که 
تحت نظر رهبری است مانند بنیاد مستضعفان 
و… هــم در کنار این ها هســت که گاهی در حوزه 

فرهنگ بیش از حوزه های اصلی خرج می کنند.

وی افــزود: مــا حــدود 22 شــورای عالــی در 
کشــور داریــم. از شــورای عالی انقــالب فرهنگی 
بگیرید تا شــورای عالی آمــوزش پرورش، امنیت 
ملــی، صــوت تصویــر، اجتماعــی وزارت کشــور 
و… و این هــا در کنــار آن 40 دســتگاه فرهنگــی 
هســتند. که هرکدام اختیــارات متعدد دارند به 
جز این شــوراهای عالی حدود 150 شورای دیگر 
هــم داریم که خیلی موثر هســتند. در کشــور ما 
هــر وقــت می خواهیــم تصمیمی بگیریم کســی 
پاســخگو نباشــد به شــوراها محــول می کنیم. 
یعنی اگــر می خواهید کاری نشــود آن را بدهید 
بــه شــورا. از آن شــورای عالــی انقــالب فرهنگی 

گرفته تا پایین.

کشور  در  فرهنگی  دستگاه  از  تعریفی   
نداریم

حســنی نیــز در ایــن نشســت گفــت: اینکــه 
می گویید 40 دستگاه فرهنگی داریم یعنی چه؟ 
من حدود 15 اســت به این موضــوع می پردازم 
مدیریــت  عنوانــش  کــه  تخصصــی  شــورای  در 
انقــالب  عالــی  شــورای  ذیــل  و  فرهنگــی  کالن 
فرهنگی اســت. البته امروز به نمایندگی از شورا 
صحبــت نمی کنــم و نظــرات خــودم را می گویم. 
بزرگتریــن مشــکلی کــه ما داریــم این اســت که 
اساســًا ما تعریفی از دستگاه فرهنگی در کشور 
نداریــم. چندیــن آمــار از دســتگاه های فرهنگی 
هســت کــه مبنای درســتی نــدارد و تایید شــده 
نیســت. تعریفــی هــم ارائه نشــده که بــر مبنای 
آن دســتگاه ها را اســتخراج کنیــم. اصــًال از کجــا 
می گوییــم تعــدد داریم؟ همــه می گویند داریم 
اما بپرســیم چندتا آمــار متفاوتــی می دهند. در 
دبیرخانه شورای عالی فرهنگی یک دسته بندی 
وجود دارد جــای دیگر چیز دیگــر. بحث بازآرایی 
آقــا  نیســت  بحــث جدیــدی  ســاختار فرهنگــی 
قبــًال هم مطــرح کرده انــد. مثًال در ســال 86 در 
پیوســت حکــم اعضــای شــورای عالــی انقــالب 
فرهنگــی در بنــد 5 ایــن ذکــر شــده اســت. در 
بنــد 8 هم به نحــو دیگری تکرار شــده اســت. یا 
ســال 71 پس از مصوبه شــورای عالی فرهنگی 
درباره سیاســت های فرهنگی کشــور ســاختاری 
برای دســتگاه های فرهنگی در نظر گرفته شــده 
بــود. االن بحث مجدد مطرح شــده و فقط هم 

مربوط به فرهنگ نیست.
وی افــزود: ســازمان برنامه و بودجه کشــور 
می دهــد  پوشــش  را  دســتگاه   73 حــدود 
درحالی که در 28 دســتگاه قابل خالصه اســت. 
هرجایی که بودجه مســتقل بــرای فرهنگ دارد 
دســتگاه های فرهنگــی حســاب می کننــد. مثل 
ســاترا که ســازمان نیست ذیل ســازمان دیگری 
اســت. اینجــا بایــد برگردیم بــه مبنــا. در تعریف 
حتــی  داریــم.  مشــکل  فرهنگــی  دســتگاه های 
آمــوزش و پروش را فرهنگی حســاب نکرده اند. 
دســتگاه  ســازمان  و  ســاختار  کتــاب  در  مــن 

فرهنگــی همــه ســازمان ها را بررســی کــرده ام. 
مــا اول باید روشــن کنیم که دســتگاه فرهنگی 

چیست بعد تعددش را بررسی کنیم.
لشــگری در پاســخ گفت: ما چــه به 50 

دســتگاه برســیم چه به 80 دستگاه با 
هر تعریفی آیا امروز تعدد نهادهای 

فرهنگی نداریم؟ تععد ساختاری 
نداریــم ولــی تشــتت فرهنگــی 

داریم.

فرهنگ  حوزه  در   
عواقب  مسئولیت  کسی 
قبول  را  برنامه ها 

نمی کند
حسنی نیز اضافه کرد: 
همین که تعدد نهادهای 
فرهنگی موجب پاسکاری 

شــده و کسی مســئولیت 
قبــول نمی کنــد بــه خاطــر 

نبودن تعریف اســت. کسی 
خــود را مخاطــب نمی دانــد. 

ســر  بســیار  زمانــی  یــک  مثــًال 
تعطیالت در کشور بحث می شد. 

وزیــر و نماینــده مجلــس و… همه 
فرهنگــی  عالــی  شــورای  می گفتنــد. 

بررســی کرد و نشــان داد تعطیلــی خیلی 
جاها از ما بیشــتر اســت. کره جنوبــی دوبرابر 

یــا عربســتان ســه برابــر مــا بــود. بایــد بررســی 
می شــد که چــرا آنها بــا وجود تعطیالت بیشــتر 
بهره وری باالتری نســبت به ما دارند. ثابت شــد 
کــه تعطیــالت زیاد نیســت مشــکل در بهره وری 
اســت. بعد از آن دیگر کســی چیــزی در این باره 
نگفــت. مســئوالن مــا هم وقتــی دربــاره تعدد 
نهادهــا حرفی می زنند در همین قاعده اســت. 

کلی گویی می کنند.
وی ادامه داد: دســتگاه فرهنگی دستگاهی 
اســت کــه کارکــرد اصلــی اش فرهنگــی اســت و 
به طــور مســتقیم و آگاهانــه به قصــد اثرگذاری 
بــر فرهنــگ موجــود وارد کار می شــود و ایــن 
کارکــرد را به صــورت صریح در اساســنامه خود 
داشته باشد. به این معنا دستگاه های بسیاری 
هســتند که فلسفه وجودی فرهنگی ندارند اما 
اثراتش خیلی بیشتر از نهادهای فرهنگی باشد. 
مثًال تامین اجتماعی نهاد فرهنگی نیســت ولی 
با جمعیتش می تواند اثر فرهنگی بگذارد. حاال 
نمی شــود بــرای بازســازی چاقو دســت بگیریم 

همه را تعطیل کنیم.
ایــن پژوهشــگر عرصــه فرهنــگ در ادامه به 
به دسته بندی دســتگاه های فرهنگی پرداخت: 
دســتگاه های فرهنگــی بــر اســاس کارکرد ســه 
دسته می شود: آموزشــی، پژوهشی و تبلیغی. 
و بر اســاس نــوع کارکرد یا تخصصی هســتند یا 
عمومــی و پشــتیبان. براســاس ســطح کار هم 
یا سیاســت گذار هســتند یا برنامه ریز یا اجرایی. 
تنها دســتگاه سیاســت گذار فرهنگی است پس 
اینجــا تعدد نداریــم. در برنامه ریزی هم چندان 
تعــدد نداریــم. تعدد بیشــتر در الیه اجــرا اتفاق 
می افتد. روئسای فرهنگی کد اشتباه می دهند. 
بحــث عملکرد را کار نداریم در فلســفه وجودی 

تعدد نداریم.

 مساله تعدد سیاست گذارها
لشــگری بخــش دیگــری از ســخنان خــود را 
بــه تعــدد سیاســت گذارها در عرصــه فرهنــگ 
اختصــاص داد و گفت: ما بــه وضوح می بینیم 
کــه در سیاســت گذاری تعــدد پیــش آمــده. در 
سیاســت گذاری  اوقــاف  هــم  قــرآن  موضــوع 
هــم  هنــر  در  ارشــاد.  وزارت  هــم  می کنــد 
همین طــور. همیــن قــرآن را ببینیــد. ســال 90 
رهبــری گفتنــد بایــد ده میلیــون حافــظ قــرآن 
داشــته باشــیم. امــروز از کــه بپرســیم ایــن ده 
میلیــون کجاســت؟ یــا مثــًال آمــوزش همگانی 
بایــد در ســطح قابل توجهــی رخ  قــرآن کریــم 
بدهــد. یا مــردم انس با قران داشــته باشــند. 
بایــد پیگیــری  را کجــا  مطالبــات حــوزه قرآنــی 
کــرد؟ یــک دســتگاه سیاســت گذار داریــم کــه 
شــان آن رصد محیطــی، جهت گیــری محیطی، 
راهبرد نویســی و… اســت. اما چنــد جا چند کار 
را انجام می دهند و وارد این شــان می شــوند. 
در الیــه تســهیلگری هــم همیــن اســت. تامین 
زیرســاخت هم همین اســت. مناطق آزاد حتی 
مدرســه قرآنی تاســیس می کنند با اینکه اصًال 
نهــاد فرهنگــی نیســت. در ســطح تصدی گــری 
هم باز بســیاری این شــأن را دارد. بودجه های 
مســتقیم قــرآن ما بیــش از 200 میلیارد اســت 
کــه اگر بــه یــک دســتگاه بدهیــد بســیار مورد 
اســتقبال اســت. ولــی وقتــی پــول را تقســیم 
کردید، نیروی انســانی را تقســیم کردید، شــأن 
سیاســت گذار و تنظیم گر و تســهیل گر را به هم 
پــاس دادید همه چیز هدر می شــود. شــورای 

ورود  حــوزه  ایــن  در  فرهنگــی  انقــالب  عالــی 
دارد، دبیرخانه مجمع تشــخیص سند نوشته، 
مجلس دبیرخانه دارد، صداوســیما شبکه دارد 

و...
وی اضافــه کــرد: مــا در عرصــه قرآنــی چهــار 
کار تخصصــی داریم، آموزش عمومــی، تبلیغ و 
ترویــج قرآنــی، پژوهــش قرآنی و آمــوزش عالی 
قــرآن. در همین عرصــه هم تشــتت داریم. هم 
ســازمان تبلیغــات همــه ایــن کارهــا را می کند. 
اوقــاف و وزارت علوم هم همین طــور. یعنی ما 
در ســطوح عالی ساختاری تشــتت داریم که در 
کارکرد هم دچار اختاللیم. مشــکل ما نداشــتن 
قــرارگاه فرهنگی اســت. فرهنگ کشــور ما قوه 
عاقلــه دارد و جایــی نیســت کــه متکفــل حوزه 
فرهنگ باشد. آنطور که می گوییم مجلس برای 
دولت ریل گــذاری می کند در فرهنــگ می بینیم 
کــه ریل گذاری رخ نمی دهد. در مســجد و… هم 

همین است.

 همه کارشناس فرهنگی شده اند
حســنی بخــش دیگری از ســخنان خــود به 
ضــرورت تبدیل شــورای عالی انقــالب فرهنگی 
به قرارگاه اشاره کرد و گفت: شاید مشکل این 
است که ما فقط دســتگاه های در معرض دید 
را درنظــر داریم. بســیاری از جاها مثل شــورای 
نمی شــوند.  دیــده  فرهنگــی  انقــالب  عالــی 
شــورای سیاســت گذار کالن همیــن اســت. اگر 
قــرآن  در حــوزه  بیایــد  اوقــاف  مثــًال ســازمان 
سیاســت گذاری کند آیا سازمان تبلیغات انجام 
می دهــد؟ امــا در مورد شــورای عالــی انقالب 
این گونــه نیســت. حتــی اجرا هــم نکنــد جرات 
مخالفت ندارد. شــورای عالــی انقالب فرهنگی 
بایــد قــرارگاه باشــد. بایــد بحــث کنیم کــه چرا 
نیســت. کلی گویی فایــده ندارد. شــورای عالی 
انقالب فرهنگی شــورای تخصصــی قرآن دارد. 
منشــور توســعه قرآن اینجا تدویــن و مصوب 

شــده. محل نزاع در عمل به وظایف است.
وی افــزود: مــا وزیــر ارشــاد می آوریــم کــه 
مجــری قوانین باشــد ولی احســاس عقل کلی 
می کنــد و طرح و برنامــه می دهد. مجلس هم 
همین اشــتباه را می کنــد و برنامه می خواهد. 
برنامــه  بایــد  باشــد  داشــته  برنامــه  نبایــد  او 

بــرای اجــرای مصوبــات شــورای عالــی انقالب 
فرهنگــی و نهادهــای باالدســتی را پیــاده کند. 
می شــود  تبلیغــات  ســازمان  رییــس  هرکــس 
برنامــه جدیــد رو نمی کنــد. نمی گویــد وظیفه 
اصلــی نهاد چه بــوده. وزارت فرهنــگ چرا باید 
پژوهشــگاه فرهنــگ و هنــر و ارتباطات داشــته 
باشــد؟ که گفته او باید کار پژوهشی کند؟ این 
همــه دانشــگاه چه کاره اســت؟ مــا عمومًا در 
اجــرا و برنامه مشــکل داریم. بقیه ســازمان ها 
سیاســت گذاری  خودشــان  بــرای  خودشــان 
فقــط  کًال  شــان  نیســت.  کالن  ایــن  می کننــد. 
بــرای شــورای عالــی انقــالب فرهنگــی اســت. 
برخی دیگر باید پشــتیبانی و اجرا کنند. تشــتت 
اینجــا اســت. کلــی حرف نزنیــد دســت بگذارید 
روی نقطــه مشــکل همــان را حــل کنیــد. همه 
شــده اند کارشــناس فرهنگ. در معماری همه 
نمی تواننــد حرف بزنند اما در فرهنگ می زنند.

ایــن پژوهشــگر عرصــه فرهنــگ ادامــه داد: 
بازآرایــی ســه برنامــه کوتاه مــدت، میان مدت و 
نمی شــود  کوتاه مــدت  در  داشــت.  بلندمــدت 
هیچ دســتگاهی را حذف کرد. اگر دستگاهی در 
حوزه فرهنگ دارد کاری که وظیفه دارد را انجام 
می دهد درســت اســت حــاال هرتعدادی باشــد 
امــا اگــر کاری کرده که شــان جای دیگری اســت 

اشتباه است.

 فرهنگ کشور نظام مند اداره نمی شود
لشــگری نیز در بخش دیگر ســخنان خود به 
عدم نظام مندی در اداره فرهنگ کشــور اشــاره 
کرد و گفت: دســتگاه فرهنگــی در مقام انتزاع و 
تدوین برنامه مشــخص و شــفاف اســت اما در 
عمل و میدان چیز دیگری اســت. مثًال ســازمان 
تبلیغات در اساســنامه و اسناد با واقعیت فرق 
دارد. چون ســازمان ها بســیار قائم به شــخص 
و مدیر اســت. حتی مدیران اســتانی جهت گیری 
متفــاوت  را  ســازمان ها  کــه  دارنــد  متفــاوت 
می کنند. ما فرهنگ را در کشــور نظام مند اداره 
نمی کنیــم. اختــالالت ســاختاری بــا تنظیم گــری 
نظــام  در  بیشــتر  می شــود  بخشــیده  بهبــود 
محتوایــی و معنایــی دچــار اختــالل شــده ایم. 
آنچه درباره خانواده می گوییم با هم فرق دارد. 
تشــتت ســاختاری را هــم حــل کنیم در تســتت 
معنایــی با مشــکل جــدی مواجهیم. بخشــی از 
این بحث ها مربوط به مهندسی فرهنگ است.

مدیــر طــرح و برنامــه حــوزی هنــری اضافــه 
کــرد: آنچــه امــروز در حــوزه فرهنــگ از آن رنــج 
می بریــم تعییــن مســائل اصلــی حــوزه فرهنگ 
اســت. زیست بوم فرهنگ را دقیق نفهمیده ایم. 
و  کرده ایــم  درک  بهتــر  را  فنــاوری  زیســت بوم 
معاونت علمی ریاســت جهوری در ای حوزه بهتر 
عمــل کــرده اســت. نکتــل بعــدی اولویت بندی 
مســائل اســت و مســائلی کــه بایــد در آن ورود 
کــرد. و نکتــه بعــدی نظریــه مختــاری اســت که 
مدیریت فرهنگ کشور را باید بر آن مبتنی کنیم. 
و در نهایــت قــوه عاقلــه قوه فرهنگ در کشــور 
باید وجود داشــته باشد و مســتقل هم باشد. 
همان طــوری کــه فضای نظامی ســتاد کل دارد 
فرهنــگ هــم ایــن را می خواهد. ایــن چالش ها 

مباید سطحی تحلیل شود.

ساختار فرهنگی کشور متشتت است
 و کارکردش دچار اختالل !

فرهنگ 
اسالمی

بازآرایی سه برنامه 
کوتاه مدت، میان مدت 
و بلندمدت داشت. در 
کوتاه مدت نمی شود هیچ 
دستگاهی را حذف کرد.

 اگر دستگاهی در حوزه 
فرهنگ دارد کاری که وظیفه 
دارد را انجام می دهد درست 
است حاال هرتعدادی باشد 
اما اگر کاری کرده که شان 
جای دیگری است اشتباه 
است.

اتالف بودجه، ضعیف شدن 
نهادها، انجام کارهای 

مشابه، عدم پاسخگویی، 
ابهام در نقش ها، رقابت های 

سازمانی و… از جمله 
دالیلی است که مخالفان 

موازی کاری مراکز فرهنگی 
همواره در استدالل های 

خود به آن اشاره می کنند اما 
عده ای نیز در مقابل تعدد 

این نهادها را مثبت ارزیابی 
کرده و لوازم گستردگی ...
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کارنامه دولت دوازدهم در نفت وگاز منتشر شد؛

عدم توسعه میادین مشترک 
به دلیل اعتماد پسابرجامی 

به غرب
سپهرغرب، گروه ایران و جهان: مرکز 
اسالمی  شورای  مجلس  پژوهش های 
دولت  عملکرد  گزارشی،  انتشار  با 
دوازدهم در بخش نفت و گاز را بررسی 

کرد.
مرکــز پژوهش های مجلس شــورای 
اســالمی بــا انتشــار گزارشــی، عملکــرد 
دولت دوازدهم در بخش نفت و گاز را مورد بررســی قرار 

داد.
در مقدمــه این گزارش آمــده: "قانونگذاری و نظارت 
بــر عملکرد قوانیــن ازجملــه وظایف قوه مقننه اســت. 
یکــی از مجراهایــی کــه امر نظــارت را محقق می ســازد، 
ارزیابــی عملکرد دوره ای ســازمان ها و ارگان های دولتی 
اســت. در همین راســتا ارزیابی عملکرد دولت دوازدهم 
می تواند دستاوردها و یا عدم توفیقات اجرایی دولت را 
طی دوره چهارساله مطابق احکام برنامه ششم نمایان 

سازد."
همچنیــن در بخــش نتیجه این گــزارش آمده: "ایران 
با داشتن منابع عظیم هیدروکربوری از جایگاه مطلوب 
در منطقــه و جهــان برخــوردار اســت و از آنجایی که یکی 
از معیارهــای اصلــی رصــد رشــد اقتصادی هر کشــوری، 
ارزیابــی میــزان توســعه آن در بخــش انــرژی اســت لــذا 
بررســی عملکــرد دولت هــا در راســتای اهداف و اســناد 
باالدســتی هــر حوزه می تواند فرایند رشــد و توســعه را 
ارزیابی نماید و محکی شــود برای برنامه توسعه دولت 
بعد و در ضمن نقش قانونگذار به عنوان تسهیل کننده 

حصول به امر توسعه را ممکن سازد.
مــرور اهــداف کالن قانون برنامه ششــم توســعه در 
صنعــت نفت نشــان می دهد که »افزایــش ظرفیت های 
جدید و اســتفاده بهینــه از منابــع و ظرفیت های بخش 
انرژی برای حداکثرســازی ارزش افــزوده در زنجیره تولید 
کشــور و افزایــش صــادرات نفــت و فراورده هــای نفتــی 
و کســب منافــع ارزی بیشــتر«، »حداکثــر کــردن تولید و 
بهره بــرداری از میادین مشــترک نفتــی و گازی با تأکید بر 
پــارس جنوبی و غــرب کارون«، »حفــظ و ارتقای جایگاه 
کشور در بازارهای جهانی و منطقه ای انرژی«، »افزایش 
خود اتکایی در توســعه و کاربرد فناوری های پیشرفته با 
دانش بنیان کردن حوزه انــرژی«، »ارتقای امنیت عرضه 
انــرژی مطمئن، پایــدار و با کیفیت مناســب«، »افزایش 
بازیافــت و کاهــش هــدر روی در تولیــد و مصــرف انرژی 
با رعایــت مالحظات و اســتانداردهای زیســت محیطی« 
و »کارآمدتر ســاختن ســاختار ســازمانی تولیدکنندگان 
ســاختار  بــا  متناســب  کشــور  انــرژی  عرضه کننــدگان  و 
شــرکت های پیشــرو در ایــن عرصــه« جــزء اولویت هــای 
کشــور در حــوزه انــرژی )صنعت باالدســتی نفــت و گاز( 

می باشد.
یکــی از مــوارد اثرگــذار در کاهــش میــزان تولیــد و 
همچنیــن صادرات نفت در دولت دوازدهم محدودیت 
بین المللی حاکم بر بازار نفت ایران پس از خروج آمریکا 
از برجــام اســت. اما، راهــکاری که در قالــب قانون برای 
آن برنامه ریــزی و هدف گــذاری شــد افزایــش ظرفیــت 
فــرآورش نفــت و میعانــات گازی بــود کــه در صــورت 
و  فنــی  مباحــث  و  مالــی  تامیــن  جهــت  برنامه ریــزی 
مهندســی می توانست استراتژی هوشــمندانه ای برای 
مقابلــه بــا محدودیت هــای بین المللــی باشــد. اگر چه 
با ورود پاالیشــگاه ســتاره خلیج فارس امــر خودکفایی 
ایران در تأمین فــراورده و حتی صادرات مازاد فراورده 

آغاز شد.
با توجه بــه اولویت بهره برداری و توســعه از میادین 
و  اســناد  در  آن  تأکیــد  و  کشــور  گاز  و  نفــت  مشــترک 
قوانیــن باالدســتی، عملکردهــا حاکــی از عــدم تحقــق 
اهــداف برنامه ریزی شــده در این مهم اســت که از علل 
آن اعتمــاد به شــرکت های خارجی بود کــه بعد از برجام 
برای توسعه میادین وارد ایران شدند ولی بعد از خروج 
آمریــکا از برجام کشــور را تــرک کردند. عــدم برنامه ریزی 
در زمــان تحریــم، محدودیــت منابع و ســرمایه گذاری و 
عدم توســعه فنــاوری از دالیل عقب افتادگــی از برنامه 

می باشد.
در حــوزه گاز، هرچنــد تولیــد در دولــت دوازدهــم به 
دلیــل بهره بــرداری و برداشــت از فازهــای جدیــد میدان 
پــارس جنوبــی با رشــد همــراه بوده  اســت، اما با رشــد 
مصــرف و تقاضــا و شــروع افــت فشــار مخــازن پــارس 
جنوبــی، در آینــده نزدیــک مشــکل تامیــن گاز می تواند 
یک چالش جدی برای کشــور محســوب شــود. از جمله 
راهکارهــای گــذر از ایــن چالــش مــواردی چــون اجــرای 
صحیــح قوانیــن کاربردی )ماننــد قانون اصــالح الگوی 
مصــرف انرژی(، مدیریــت عرضه انــرژی )افزایش ظرفیت 
ذخیره ســازی( و استفاده از منابع انرژی جایگزین )انرژی 

 ) می باشد.تجدید پذیــر
بــی  یا ز ر عملکرد دولت دوازدهم در ســال های ا
الــی  1399 نشــان می دهد که حــوزه انرژی 1396 
یــک بازنگــری اساســی دارد تــا از منظر کشــور نیاز به 

ســاختاری، حاکمیتی، قیمت گذاری، اجرایــی، یکپارچگی 
در نهــاد تصمیم گیــری بخش انرژی مــورد ارزیابی مجدد 
قــرار گیــرد. این بازنگــری می توانــد به مثابــه تزریق جان 
دوبــاره به فرصت هــای ســرمایه گذاری در بخش نفت و 

گاز کشور باشد.
همچنیــن توجه بیش از پیش به ظرفیت های داخلی 
کشــور در توســعه صنعت نفت از درس هایی اســت که 
در شــرایط تحریم های ظالمانه و تشــدید آن در سالیان 
اخیــر باید ذکــر کرد تا با تکیه بر توان داخل مانع از عقب 

افتادگی کشور شد."

ایران و جهان

و  ایران  گروه  سپهرغرب، 
شورای  مجلس  رئیس  جهان: 
سال   3 در  گفت:  اسالمی 
کاالی  قلم   7 برای  گذشته 
میلیارد  427هزار  اساسی 
کردیم  پرداخت  یارانه  تومان 
کاالی  نتوانستیم  متأسفانه  و 

ارزان قیمت به دست مردم برسانیم.
محمدباقــر قالیباف اظهار کرد: زمانی گردهم 
آمدیم و در خصوص تربیت دینی بحث می کنیم 

که جبهه حق و باطل در تقابلی کامل قرار دارند.
وی بــا بیــان اینکه اهمیــت طــرح صالحین از 
جهت مهم بودن بحث تبیین است که دستور و 
فرمان مقام معظم رهبری اســت، افزود: تبیین 
مســئله ای بســیار مهم به انــدازه اهمیــت مردم 

است.
قالیبــاف با برشــمردن اهمیت حضــور مردم 
در صحنه هــای مختلف انقالب اســالمی  تصریح 
کرد: از ابتدای تاریخ اســالم، هرکجا دین آســیب 
دیــده اســت، تمــام مشــکالت ناشــی از نبودن 

مــردم بوده اســت؛ در جمهوری اســالمی ایران، 
همه مــردم از هر نژاد، دیــدگاه، قومیت، طایفه 
و دیدگاهی به یک اندازه مهم هســتند و همراه 

کردن مردم، کار بسیار سختی است.
رئیس مجلس شــورای اســالمی خاطرنشان 
کــرد: روزی کــه امــام خمینــی در 15 خــرداد 42، 
کردنــد، چیــزی  پایه گــذاری  را  اســالمی  انقــالب 
جــز ایمــان به این مســئله کــه ســنت های الهی 
پابرجاســت و ظلــم مانــدگار نخواهد بــود و پای 
دین خــدا باید بایســتیم، نداشــتند. در روزگاری 
کــه دنیــا تبدیــل بــه دوقطبــی، قــدرت شــرق و 
غرب شــده بود امام ســراغ هیچ حزب و گروهی 
نرفــت و فقــط مردم را داشــت کــه نهایتًا انقالب 
 57 ســال  بهمــن   22 در  اســالمی  شــکوهمند 

مقابل رژیم پهلوی پیروز شد.
وی اضافــه کــرد: پس از گذشــت حــدود 43 
ســال از پیروزی انقالب اســالمی ایران، اســتکبار 
جهانی و حزب شیطان، هرکاری که برای براندازی 
ایــن کشــور و انقــالب در توانشــان بــود، انجام 
دادنــد، اما ایــن انقالب مقابل تمــام تهدیدها و 
دشــمنی ها با قدرت ایســتاد؛ از دفاع مقدس تا 
توطئه های داخلی و مسائلی مانند داعش برای 
براندازی اسالم ناب محمدی)ص(، اتفاق افتاد، 
امــا نظــام مقــدس جمهوری اســالمی ایــران با 

همراهی مردم مستحکم ایستاده است.
جمهــوری  بقــای  در  کــرد:  عنــوان  قالیبــاف 
اســالمی ایران، بر اســاس همان ســنت حســنه 
کــه امام خمینی)ره( بنیانگــذار آن بود، مردم در 
رأس امورنــد؛ اما وقتی  مــردم را در هر زمینه ای 
حذف یا دســته بندی کردیم؛ دچار مشــکالت در 

حوزه اجرایی شدیم.
رئیــس مجلس شــورای اســالمی ادامه داد: 
در 3 ســال گذشــته برای 7 قلم کاالی اساســی، 
427هزار میلیــارد تومان یارانــه پرداخت کردیم 
و متأســفانه نتوانســتیم کاالی ارزان قیمــت بــه 

دست مردم برسانیم.
قالیبــاف اظهار کرد: دشــمن پــس از دوران 
دفــاع مقدس، بــا تمــام وجــودش فهمید که 
بایــد از طریقــی با مــا مبارزه کند کــه آن مبارزه 
از جنــس دفــاع مقــدس و مبــارزه و فرهنــگ 
کــردن  سســت  راه  از  بلکــه  نیســت؛  جهــادی 
جنــگ  و  اقتصــادی  جنــگ  ایجــاد  اعتقــادات ، 
رســانه ای بسیار سازماندهی شــده، با ما وارد 

عمل شده است.
وی خاطرنشــان کــرد: مجاهــدت و جهــاد در 
تبییــن، مهمتر و ســخت تر از جنگ دفاع مقدس 
اســت و اجــر و پاداشــی مضاعف نســبت به آن 
دوران دارد؛ آنجــا تکلیــف مــا روشــن بــود، امــا 

امــروزه دشــمن با ســبکی نــو و گمراه کننــده با 
کشــور مان مقابلــه می کنــد؛ همه این هــا بیانگر 

اهمیت وجود صالحین و بسیج است.
گفــت:  اســالمی  شــورای  مجلــس  رئیــس 
فلســفه جمهــوری اســالمی ایران، این اســت 
بدهیــم؛  آگاهــی  و  شــناخت  مــردم  بــه  کــه 
وظیفــه مــا در جمــع صالحین و جهــاد تبیین، 
پــای  تــا  اســت  جامعــه  افــکار  روشن ســازی 
در  چــون  بماننــد،  غدیــر  و  عاشــورا  فرهنــگ 
قدرتیــم بایــد در زمینه اجرایی و اداره کشــور 
نیــز تمام تالشــمان را به کار گیریــم؛ مهم ترین 
و ارزشــمندترین دارایــی مــا مردم هســتند و 
دســته بندی  و  طبقه بنــدی  هیچ گونــه  نبایــد 

میان مردم داشــته باشیم.
از  خاطــره ای   بیــان  بــا  پایــان  در  قالیبــاف 
ســردار شــهید حــاج قاســم ســلیمانی عنوان 
کرد: شــهید ســپهبد حاج قاسم ســلیمانی، به 
من گفت  "نیســتی ببینی در مصاف با داعش، 
جوانــان دهــه شــصتی و دهــه هفتــادی مــا 
چگونــه می جنگنــد و پای کار تر از دوران دفاع 
مقــدس هســتند"؛ ایــن جوانــان بــا مدیریــت 
حاج قاســم توانســتند هزینه های فراوانی که 
آمریــکا بــرای ایجــاد داعــش هزینه کــرده بود 

کنند. بی اثر 

و  ایران  گروه  سپهرغرب، 
سفر  در  گمرک  رئیس کل  جهان: 
گمرک  مدیران  با  مسکو  به 
بر  و  دیدار  اوراسیا  کشورهای 
مسیرهای  جایگزینی  ضرورت 
جدید حمل ونقل کاال تأکید کرد.
در سفر رئیس کل گمرک ایران 
بــه روســیه بر ضــرورت توســعه زیرســاخت های 
بنــدری و گمرکی تأکید و گشــایش های جدیدی 
در مســیر مبــادالت اقتصادی و گمرکــی بین دو 

کشور ایجاد شد.
سید مهدی میراشــرفی گفت: در گفتگوهای 
مفصــل بــا مقامات روســیه و کشــورهای عضو 
اتحادیــه اقتصــادی اورآســیا، به ویــژه روســیه و 
ارمنســتان، توافقــات خوبــی در زمینه توســعه 
همکاری های گمرکی و نیز استفاده از مسیرهای 

جایگزین حمل ونقل کاال به دست آمد.
میراشــرفی بــا اعالم ایــن که حجــم مبادالت 
کاال بیــن ایــران بــا اتحادیــه اقتصــادی اوراســیا 
مســیری صعودی در پیش گرفته است افزود: با 
توافقات حاصل شــده به زودی شاهد جهش در 
مناســبات تجارت و بازرگانی با کشــورهای عضو 

این اتحادیه خواهیم بود.
وی در جمــع تجــار و فعاالن اقتصــادی ایران 
در روســیه گفت: 87هزار میلیــارد دالر حجم کل 
جی دی پی دنیاســت کــه بیــش از 50 درصد آن، 
کــه بیشــترین درآمــد و اشــتغال را در کشــورها 

ایجــاد می کند، ســهم صادرات و واردات اســت. 
در زمــان حاضــر 10 گمــرک و بنــدر بــزرگ دنیا در 
و  بنــدری  ظرفیــت  چنانچــه  و  دارد  قــرار  آســیا 
گمرکی خود را افزایش دهیم، از ســهم ترانزیت، 
واردات و صــادرات کاال، میلیاردهــا دالر درآمــد 
برای کشــورمان دنبال خواهد شد. کریدورهای 
شــرق به غرب و شــمال بــه جنــوب، دو راهگذر 
مهــم بین المللــی اســت که ایــران در مســیر هر 
دو گــذرگاه بین قــاره ای قرار دارد. مــا هیچ راهی 
جــز کمــک بــه تجــار و بازرگانــان نداریــم، چراکه 
موفقیت در تجارت بر اســاس شــانس نیســت، 

بلکــه موفقیــت ناشــی از برنامه ریــزی دقیــق و 
حاصــل برنامــه مدونی اســت که بایــد تدوین و 

اجرا شود.
میراشــرفی بــا بیــان ایــن کــه ایران کشــوری 
نیســت که بخواهنــد به طور کامــل تحریم کنند، 
تصریــح کرد: شــاید بتواننــد مســیرهای هوایی 
را با تحریــم محدود کنند، اما مســیرهای زمینی 
و دریایــی ایــران کــه با 15 کشــور از زمیــن و دریا 

همسایگی دارد، قابل تحریم نیست.
وی بــا تأکیــد به اهمیــت گذرگاه هــای زمینی 
بــرای صادرات و واردات کاال بین ایران و روســیه 

گفــت: تکمیل هرچــه ســریع تر زیرســاخت های 
دریایــی و جــاده ای، به ویــژه در زمینــه افزایــش 
و  خــزر  دریــای  در  رو ـ رو  کشــتی های  نــاوگان 
حجــم  می توانــد  گمرکــی،  بیشــتر  تســهیالت 

مبادالت را افزایش دهد.
رئیــس کل گمــرک ایــران راجــع بــه اقدامــات 
بــرای تســهیل مــراودات تجــاری  ایــران  گمــرک 
بیــن ایــران و روســیه در ســه ســال اخیــر تأکید 
کــرد: گمرک ایــران همچنان با جدیــت پیگیر حل 

مشکالت گمرکی است.
وی استفاده از گمرک سبز را یکی از مهمترین 

راه های تســهیل شــرایط صادرات کاال به روسیه 
عنــوان کــرد و گفــت: بــرای اســتفاده از کریــدور 
ســبز گمرکی به حضور شــرکت های بســیار بزرگ 
یا هلدینگ های تجاری نیاز اســت، اما متأسفانه 
در زمــان حاضــر شــرکت های مدیریت صــادرات، 
هلدینگ های تجــاری یا شــرکت های بزرگ فعال 
نیســت و تنهــا بخــش خصوصی یا شــرکت های 
تجاری به صــورت جزیره ای و کوچک وارد تجارت 

می شوند.
میراشــرفی به ضرورت تشــکیل شــرکت های 
بــزرگ مدیریت صــادرات، هلدینگ هــای تجاری و 
ورود شــرکت های مادرتخصصی به بازار روســیه 
تصریــح کرد و گفــت: در این صــورت می توان از 

مزایای کریدور سبز گمرکی بهره برد.
در این نشســت کاظم جاللی سفیر جمهوری 
اســالمی ایــران در روســیه بــا تشــریح وضعیت 
کنونــی تجــارت و بازرگانــی بین ایران و روســیه، 
موانــع و مشــکالت گمرکــی در مســیر مبادالت 

بازرگانی بین دو کشور را تشریح کرد.
رایــزن  حیــدری  و  بازرگانــی  رایــزن  زارعــی 
اقتصــادی ســفارت جمهــوری اســالمی ایــران، 
جاللی فــر عضو اتاق مشــترک بازرگانی و صنایع 
ایــران و روســیه و نیــز جمعی از تجــار و فعاالن 
اقتصــادی ایرانــی در روســیه در این نشســت با 
بیان مشــکالت ترانزیتی و گمرکی، پیشــنهادات 
و راهکارهــای خــود در زمینــه رفــع مشــکالت 

موجود را ارائه کردند.

سپهرغرب، گروه ایران و جهان: 
وقتی  گفت:  قضائیه  قوه  رئیس 
را  قانونی  یا  می گیریم  تصمیمی 
صادر  را  بخشنامه ای  و  تصویب 
که  بیندیشیم  باید  می کنیم 
عدالت  گسترش  و  تحقق  سبب 
ایجاد  موجب  برعکس  یا  شده 

رانت و انحصار شده است.
حجت االســالم والمســلمین محســنی اژه ای 
اظهار کرد: پیامبر عظیم الشــأن اســالم جلوه ای 
از نــور خداســت و نــور و رحمــت الهی همیشــه 
امیدآفریــن و فرح بخــش و آرامش بخش بوده 

است.
رئیــس قــوه قضائیــه بــا بیــان اینکه انســان 
همــواره در تاریکی و جهالت و حیرانی به شــدت 
نیازمند نور اســت، افزود: وقتی نور آمد انســان 
از گمراهی نجات می یابد مگر آنکه خود انســان 
نخواهد و در مســیری حرکت کند که به ســقوط 

منتهی می شود.
محســنی اژه ای بــا بیــان اینکــه میــالد پیامبر 
اعظــم )ص( در زمانــی اتفــاق افتاد کــه جهالت 
جهــان را فراگرفتــه بــود و ظلمــت انســان ها را 
رنــج مــی داد و مــردم از ظلم ســتمگران به تنگ 
آمده بودند، تصریح کــرد: امروز هم دنیا در یک 
جاهلیــت مدرن بســر می بــرد و تاریکی هایی که 
وجود دارد، کمتر از ســال عام الفیل نیســت که 
رســول اهلل در آن مقطع برای نجات بشر متولد 

شدند.
رئیس قــوه قضائیه گفت در پرتو نور رســول 
اهلل برخی کاخ های ســتم فرو ریخت و آتش های 
شــعله ور خامــوش شــد و مــا بایــد در پرتو این 
نور کــه الی یــوم القیامه ادامــه دارد، آتش ها را 

خاموش و با ظلم و ستم مقابله کنیم.
اژه ای ادامه داد: انوار قدســی رسول اهلل در 

وجــود مقدس حضــرت بقیه اهلل متجلی شــده 
و در زمــان غیبت نیــز ولی فقیه جامع الشــرایط 
همان مســیر را ادامــه می دهد و هر کس طالب 

هدایت و کمال باشد، راه برای او روشن است.
رئیــس قوه قضائیه از مقام معظم رهبری به 
عنوان انســانی زمان شــناس و مویــد و متصل 
یاد کرد و با اشــاره به بیانات روز گذشــته ایشان 
درباره ســه خصیصه و صفــت مهم پیامبر اعظم 
)ص( گفت که امروز ما بیش از هر زمان دیگر به 

عدل، صبر و اخالق به شدت نیاز داریم.
در  پایــداری  و  صبــر  افــزود:  اژه ای  محســنی 
طــی کــردن ســیر الــی اهلل و تحمــل دشــواری 
انجــام مســئولیت و ایســتادگی در برابــر گنــاه و 
فشار شیاطین و دشــمنان کاری دشوار است و 

سختی های زیادی دارد.
رئیــس قــوه قضائیــه بــا اشــاره بــه فزونــی 
وسوســه های شــیطانی و هواهــای نفســانی و 
فشــارهای دشــمنان بیرونی در شــرایط دشــوار 
فعلی گفت: روز گذشته گزارش یک نهاد نظارتی 
درباره عملکرد یک قاضی به دســتم رســیده که 
حقیقتــًا دلــم بــه درد آمد که این شــخص نه به 
خاطــر فقر یــا کمبــود در زندگــی بلکه بــه دلیل 
تمایالت نفسانی دچار لغزش هایی شده است.

اژه ای ادامه داد: شیاطین و دشمنان سعی 
می کننــد از نقطه ضعف انســان اســتفاده کنند 
و مــا که می خواهیــم پرچمدار انقــالب و الگوی 
حســنه در جهان باشــیم بایــد بیــش از همه به 
سنگینی مسئولیت توجه کنیم و نباید در مقابل 
نامالیمــات، کمبودهــا و فشــارها صبرمان لبریز 

شود و از پای درآییم.
رئیــس دســتگاه قضــا، اجــرای عدالــت را از 
وظایــف مهــم حکومت دانســت و گفت: امروز 
مــردم از نظــام اســالمی انتظار اجــرای عدالت 
در همــه زمینه هــا را دارند؛ نــه فقط عدالت در 

صدور حکم.
اژه ای افزود: امــروز که می خواهیم به پیروی 
از انبیا و اولیا و ائمه هدی اســوه حســنه باشیم 
بایــد در همــه بخش هــا بــر اســاس عــدل رفتار 
کنیــم و تأکید ولی امر بر تدوین پیوســت عدالت 
خواهانــه برای همــه تصمیمــات و مصوبات در 

همین راستاست.
رئیــس قــوه قضائیــه گفت: وقتــی تصمیمی 
می گیریم یا قانونی را تصویب و بخشــنامه ای را 
صادر می کنیم باید بیندیشیم که سبب تحقق و 
گسترش عدالت شــده یا برعکس موجب ایجاد 
رانت و انحصار شده و شکاف طبقاتی را بیشتر و 

افرادی را از فرصت ها محروم می کند.
محســنی اژه ای از اخــالق نیــز به عنــوان نیاز 

امــروز انســان یــاد کــرد و گفت: بخــش اعظمی 
از مســائل اســالمی را اخــالق تشــکیل می دهد 
کــه تحقــق عدالت را هم بــه دنبال خــود دارد و 
موجب حفظ انســان در برابر هواهای نفســانی 

می شود.
وی تصریــح کــرد: گاهــی اخالق عملــی از هر 
خطابــه و هر نوشــته ای بیشــتر اثرگذار اســت و 
ما با توجه به شــرایط امروز، بایــد بیش از پیش 
صبر، عدالت ورزی و رعایت اخالق اســالمی را در 

سرلوحه کارهایمان قرار دهیم.
رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه تمام اخالق 
در وجــود مقــدس پیامبــر اعظــم و ائمــه اطهار 
تجلــی یافته تصریح کرد: اگر می خواهیم پیروان 
راســتین انبیــا و اولیــا باشــیم بایــد رنــگ خدا و 

رسول خدا را داشته باشیم.
محســنی اژه ای افــزود: خیلی اوقات انســان 
بــه راحتی زبان باز می کند و حرف های نادرســت 
می زند و مطالبی که نســبت به آنها علم و یقین 
نــدارد بیــان می کنــد و توجیــه هــم می کنــد که 
دیگران چنین گفته اند و یا چنین شــایعه شــده 

است.
وی تصریح کرد: در شــرایط دشوار امروز باید 
از سرنوشــت کســانی که در چهار دهه گذشــته 
بــه دلیل غفلــت دچار خطــا و انحراف شــده اند 
عبرت گرفت و از خدا، قرآن و نماز و پیامبر اعظم 
و خانــدان او کــه وســیله تقــرب الهــی هســتند 
اســتمداد بجوییم تا خدا لحظــه ای ما را در برابر 

لغزش ها رها نکند.

مرکز پژوهش های 
مجلس

قبل از صدور رأی بیندیشید که سبب گسترش عدالت می شود یا ایجاد رانت؟

قوه قضائیه

قالیباف
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کاالی ارزان  یارانه ای به دســت مردم نرسید

توافق ایران با ارمنستان برای استفاده از مسیرهای جایگزین ترانزیت


