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در گفت و گو با دبیر شورای هماهنگی 
مبارزه با مواد مخدر فارس عنوان شد؛ 
خیز جدی برای اجتماعی شدن
 امر مبارزه با مواد مخدر

در گفت و گو مدیرکل امور اتباع بیگانه 
استانداری فارس عنوان شد:

؛هیچ ظلمی به اتباع بیگانه را 
تحمل نمی کنیم

غالمحسین جهانگیر
 تولید کننده بذر گندم سیروان:
  با بروز خشکسالی در مراکز تولید بذر 
امکان ادامه حیات ندارد

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی فارس 
عنوان کرد؛

بهبود فضای کسب و کار فارس
 در دولت تدبیر و امید
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مصاحبه اختصاصی

گفت و گویی صمیمی
 با پدر تئاتر فارس

از آشنایی با تعزیه در شش سالگی  
تا حضور مداومش روی صحنه

 

مسعود رهبری:
بنیادگرایی تجلی همان

 نص گرایی و اشعری گری در 
دوران معاصر است

استاندار فارس در گفت و گویی 
متفاوت با شاخه طوبی

حاضر نیستم آبروی
 بی آبروترین افراد را ببرم

ساسان تاجگردون 
معاون برنامه ریزی استاندی فارس:

دروازه های استان به روی صنعت 
پتروشیمی گشوده خواهد شد
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کاپیتان تیم ملی امید
تیم امید 

نا امید نیست اما...

فرماندار مهر:
ُمهر، دروازه ای برای ورود

 به خلیج فارس 

سال دهم  دوره جدید  شماره 4  اردیبهشت 94ماهنـامـه فـرهنـگی، هنـری اقتصادی، سیاسی و اجتماعی

در ستایش یک انتصاب
حق نباید گفتن اال آشکار
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معاون امور عمرانی استانداری فارس:
اولویت های عمرانی 
در جریان سفر هیات دولت معرفی 
خواهد شد

مدیر کل دفتر فنی استانداری فارس:
اعتبارات عمرانی 94

 با اولویت پروژهای 80درصد به باال 
هزینه خواهد شد

مدیر کل امور بانوان استانداری فارس:
جامعه امروز ما باید پذیرای 
عالقمندی بانوان به 
حوزه فرهنگ وهنر باشد

مدیر عامل منطقه ویژه اقتصادی شیراز:
ایجاد بندر خشک، نقطه آغازین

 تحولی نو در اقتصاد استان خواهد بود

جامعه

جامعه

فرهنگ

حقوق

ادب

اندیشه

با این رنگ که کوه های شیراز 
دارد،آدم دلش می خواهد تا افق بدود!

ضیافت سعدی
 با عطر بهار نارنج 

آیا حمله ائتالف عربی
 به یمن قانونی است؟

حوزه فرهنگ و هنر
 استان فارس 

در سالی که گذشت 

بیانیه لوزان ؛
 توافق حقوقی

 یا سیاسی بین المللی 
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در جامعه  ی ما، در کشور عزیز و پهناور ما، اسالم با هر منشأ اجتماعی افراد و با هر سلیقه ی اجتماعی، از همه ی ما 
انسجام را، هم افزایی را، به یکدیگر کمک کردن را میخواهد. دولتها در نظام اسالمی باید مورد حمایت مردم قرار 
بگیرند؛ حّتی از سوی آن کسانی که به این شخص خاص در دولت رأی ندادند هم باید مورد پشتیبانی و حمایت 
قرار بگیرند؛ این حرِف حقیقی و لّب معنای انسجام اجتماعی و مّلی در کشور اسالمی ما است. همه باید به عنوان 
یک واحد، با دولتی که مسئول کار و بر سر کار است اّتحاد کلمه نشان بدهند و به آن کمک کنند؛ مخصوصًا 
در آن مواردی که کشور با مسائل مهم و چالشهای مهّمی روبه رو است که در این زمینه عرایضی خواهم کرد.
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یادداشت 
میهمان

دل نوشته" یاسمن" دانش آموز شیرازی
 خطاب به رئیس جمهور

كنم آغاز حرفم را به نامی          به نام آفريننده خدايی

زبـان دل،گاهـی حـرف هـا را ،بغـض هـا را،فريـاد هـا را و 
يـا نـا گفتـه هـا را بـر روی ورقـی از جنـس عاطفـه ميريـزد 
تـا بتوانـد صدايـش را بـه بـزرگ تريـن قـدرت ها برسـاند تا 
بگويـد كيسـتم وبـه كجا مـی روم تا بـا روان نويسـش خود 

را نمايـان كنـد.
اكنـون می نويسـم... می نويسـم تا با قلم جـان حرف های 
دلـم را بـه يكی از بـزرگ ترين و مقتـدر ترين افراد كشـورم 
بگويـم،آری با جسـارت حـرف هايی دارم كـه بايد بگويم.

كشـور زيبايمـان مهد دين و فرهنگ،نشـان ايثار و شـهادت 
و نمای وحدت اسـت.

آقـای ريئـس جمهـور چـرا در حالـی كـه بعضـی از مـردم 
مـا آشـغال هـای خـود را از شيشـه ی خـودرو بـه بيـرون می 

اندازنـد دم از تميـزی كشـور هـای غربـی ميزننـد؟
چـرا اطـراف دريـای آبـی خـزر را سرشـار از زبالـه سـاخته 
انـد و بـه كشـور هـای ديگـر ميرونـد و از سـواحل آنجـا مـی 
گويند؟چـرا نبايـد دولـت بـرای ايـن گفتـار هـا و بـی نظمـی 
هـا جريمـه ای بگذارد؟چـرا بـرای خودمـان ارزش قائـل نمـی 
شـويم؟چرا ديگـران را بـا خـود مقايسـه مـی كنيم؟مگـر مـا 
آن نسـل آريايـی نيسـتيم، فرزنـدان كـوروش بـزرگ ،مردمـان 
قدرتمنـد عصـر هخامنشـيان كـه دنيا را بـه زير سـلطه ی خود 
 در آورده بودنـد؟ چـرا مردمـان ايـران بـه بزرگـی خـود دچـار 

ترديد گشته اند؟
امـا همـه مـی دانيـم كـه ايـن هـا زود گـذر خواهـد بود...با 
وعـده هايـی كـه به مـا داده ايـد و در حال عملی كردنشـان 

هسـتيد ،نـام ايـران و ايرانـی بـر سـر زبان ها اسـت .
بـا وجـود مقـام معظم رهبـری حضرت آيـت اللـه خامنه ای 
،  تدبيـر و اميـد دولـت تـان ، ديگـر جـای نگرانـی نيسـت.
بحمداللـه كشـور هايـی كـه ادعـای قـدرت دارنـد بـا ديـدن 
دانـش و اسـتعداد های جوانـان ايرانی نمی توانند دسـت از پا 

خطـا كننـد و جلـوی مـا بـه زانـو در آمده اند.
سـبدی از پر طاووس سـپيد،قدحی از می ناب،خرمنی سـبز 
به پهنای جهان،گنجی انباشـته از عشـق نهان،دسـته ای گل 
همـه از رنـگ نيـاز ،بغلـی از گل يـاس و طبقی از احسـاس 

برايتـان پيشـكش خواهم كرد.
به اميد فردای بهتر

 ياحق

* دانش آموزش پایه هشتم دبیرستان شاهد
 حاج جعفر دالکی شیراز

 

منشور حقوق شهروندی
ضامن وعده های رئیس جمهور

بهبـود وضعيـت ديپلماسـی كشـور و بـه فرجـام نيـک رسـاندن 
پرونـده هسـته ای از مهـم تريـن وعـده هـای رئيـس جمهـور در 
ايـام انتخابـات رياسـت جمهـوری بود،كه اينک توافق سـوئيس 
طليعـه بـه بار نشسـتن ايـن وعـده ی انتخاباتی رئيـس جمهور را 
نويـد مـی دهد،امـا در كنـار وعـده هايی كـه رئيس جمهـور در 
حـوزه ی سياسـت خارجـی طرح نمودنـد، وعده هـای مفصلی 
را نيـز در عرصـه ی سياسـت داخلـی و بـه خصـوص در جهـت 
تضميـن حقوق و آزادی های شـهروندان عنـوان نمودند كه بارز 
تريـن آن تهيـه ی منشـور حقـوق شـهروندی بـود، البتـه اگر چه 
كار مطالعه،نـگارش و تدويـن ايـن منشـور توسـط مركز بررسـی 
هـای اسـتراتژيک رياسـت جمهـوری و بـا مشـاركت گروهـی 
از اسـاتيد و نخبـگان حقـوق كشـور صـورت پذيرفتـه امـا موانع 
و محدوديـت هايـی كـه در ايـن مـدت دلواپسـان در پـس هـر 
موفقيـت يـا اقـدام مثبت دولـت ايجاد نمـوده اند گواهی روشـن 
اسـت بـر آن چـه مانـع عـدم انتشـار اين دسـتاورد حقوقی اسـت 
كـه بـرای اوليـن بـار يک دولـت در جمهوری اسـالمی ايـران را  
متعهـد نمـوده تـا حقوقی همه جانبـه ای را از طرف خود نسـبت 

بـه شـهروندان اعـالن و بـر عهـده نمايد.
اگـر چـه رئيـس جمهـور طی مـاه هـای گذشـته بارها ايـن مهم 
را كـه "تمامـی وعـده هايـی كـه داده ايـم را از ياد نبـرده ايم و به 
آن پايبنديـم" تكـرار نمـوده لكـن بـا توجه بـه گذشـت قريب به 
ششـصد روز از شـروع بـه كار دولـت تدبيـر و اميـد ،بـا توجـه به 
موانـع و محدوديـت هايـی كـه از طرف گـروه های غير رسـمی 
بـر دولـت و شـهروندان تحميـل مـی گردد،اينـک بيـش از هـر 
زمـان ديگر ضرورت انتشـار منشـور حقوق شـهروندی احسـاس 

می گـردد.
 انتشـار ايـن اعالميـه ی حقوقـی موجـب خواهـد گرديـد تـا از 
سـويی دولـت بيش از پيـش پيگير حقوق اساسـی و آزادی های 
عمومـی شـهروندان گـردد و از طـرف ديگـر عرصـه بر كسـانی 
كـه در صددنـد ضمـن ايجـاد بحـران بـرای دولـت موجب عدم 
تحقـق وعـده هـای رئيس جمهـور گردنـد تنگ و ابتـكار عمل 
از آنـان سـلب گـرددو در عيـن حـال از آن جـا كـه منشـور بـه 
عنـوان يـک سـند حقوقـی مطالبـات شـهروندان و وعـده هـای 
رئيـس جمهـور را در عرصـه هـای سياسـی،اقتصادی،اجتماعی 
و فرهنگـی بـه سـند حقوقـی تحـت تعهـدات دولـت مبـدل می 
نمايـد كـه ضامن تحقـق وعده هـای رئيس جمهـور  خواهد بود 
و حقـوق مكتسـبه كليـه ی شـهروندان در تعامـل بـا قـوه مجريه 
را ضمانـت خواهـد بخشـيد و نهايتـًا بـا تبديـل به احسـن نمودن 
آن بـه سـندی قانونی زمينـه ی به بار نشسـتن حكمرانی خوب و 

جامعـه ی اخالقـی همـوار خواهد گشـت.

*کارشناس ارشد حقوق عمومی

خط مقدم جبهه
 مبارزه با استبداد را 

مطبوعات آزاد تشکیل می دهد

به نام يكتای بی همتا
اين دل به كدام واژه گويم چون شد
كز پرده برون وپرده ديگر گون شد 

 بگذار بگويمت كه از ناگفتن
اين قافيه در دل رباعی خون شد 

هـم از آن روزكـه انسـان بـه بركـت موهبـت انديشـه 
موجـودی  وبـه  رسـيد  افـالک  بـه  خـاک  مقـام  از 
اوليـن وارزشـمند  را  يافـت آزادی  ارتقـاء  انديشـمند 
تريـن حـق خـود خواسـت وهمچـون گل آفتابگردان 
كـه هركجـا كـه مـی رويـد روی خـود را بـه سـوی 
آفتـاب برمـی گردانـد آزادی را البتـه در معنای اصيل 
وطبيعـی ونـه در مفهـوم فانتزی وكليشـه ای وتحريف 

شـده آن  بـر نفـس مرجـه داشـته اسـت.
 آنچـه در طـول تاريـخ تهديـد ايـن نعمـت را موجب 
گشـته جهـل وجبـر بوده كـه در هـردو حال انسـان با 
وانهـادن آزادی خويـش  منـش  وخـوی انسـانی خود 
را نيـز  واداده اسـت . نفـی بـه نخـی آزادی سـكوی 
مشتركيسـت كه همه مسـتبدان ومتهجران بدان قائلند 
وآزادی خوهـان نيـز غايـت مقصـود خـود را مقابلـه 
بـا بسـط توسـعه هميـن سـكوی اوتوريتـه وفاشيسـت 
تعريـف كردنـد كـه البتـه درايـن مسـير جانهـا برسـر 
بـا  مبـارزه  جبهـه  مقـدم  .خـط  انـد  نهـاده  پيمـان 
اسـتبداد را مطبوعـات آزاد تشـكيل می دهـد پرهيز از 
محافظـه كاری وانتقـاد بيرحمانـه از فاسـدان سياسـی 
واجتماعـی واقتصـادی وفرهنگـی در كنـار تمجيـد 
خطيـر  وظيفـه  خائنيـن  كـردن  ورسـوا  خادميـن  از 
اصحـاب مطبوعـات اسـت. جامعـه سـالم وبا نشـاط 
جامعـه ايسـت كـه مطبوعـات در آن آزادانه نفس می 
كشـند وهـوای تازه را در شـريانهای حيـاط تزريق می 
كننـد. اصحاب رسـانه را رسـالتی بـس خطير بردوش 
اسـت كه نبايـد آن را به هيـچ قيمتی واگذارنـد ارتقاء 
بـه خالقيـت  بسـتگی  ديـار  هـر  در  وهنـر  فرهنـگ 
وآفرينـش فرهگنـوران وهنرمنـدان آن روزگار داشـته 
ثمـره  وآزادی  آزادی  اورد  دسـت  خالقيـت  ودارد. 
نـگاران  نـگاران ،خبـر  تـالش ومجاهـدت روزنامـه 

ومومنـان بـه قلم اسـت.
 

*معاون مطبوعاتی و اطالع رسانی
 اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی فارس

یاسمن مؤذنی نژاد* صابر سهرابی *  محمد علی مختاری* 



یادداشت

اول اردی بهشت ســال نود و چهار اتفاقات بهاری عجيب به دل نشست، دكتر 
كوروش كمالی سروســتانی ســكان هدايت مركز اســناد و كتابخانه ملی استان 
فارس را عهده دار شــد، يخ فرهنگ شكســت، اصحاب هنرخوشحال شدند و 

چراغ فرهنگ پر سوتر شد.
در عرصه فرهنگ فارس او نامی بســيار آشنا است تا آن حد كه معتقدم بررسی 
تاريــخ فرهنگ معاصر فارس را بــدون نام او نمی توان تصور كرد و دوســت، 
دشــمن و البته رقيب بر يک اصل موافق هســتند كه كمالی سروســتانی هرجا 
باشــد به لحاظ فرهنگی فردايی روشــن را می توان انتظار كشــيد، اســتاد برای 
اهالی فرهنگ تكيه گاه، برای اهالی ادبيات حامی، برای عاشقان فرهنگ ايران 
اسالمی عزيز، برای اهالی رسانه الگو، برای دانشجويان اش استاد هميشه استاد 

و در عرصه مديريت پرتالش، موثر و خالق است.
وی بــرای ديار فــارس فراتر از يک فرهنگور، فراتر از يــک نخبه، فراتر از يک 
مديــر، فراتر از يک روزنامه نگار، فراتر از يک پژوهشــگر اســت، او هر كاری 

كرده است بهترين بوده است و استناد اين ادعا را در زير می خوانيد:
كمالی سروستانی فارغ از تحصيل دبيرستان خرد شيراز در سال ۱۳۵۹ و تحصيل 

در رشته زبان و ادبيات فارسی در دانشگاه را دنبال كرده است.
 در فاصله سال های ۱۳۷۰ تا ۱۳۷۳ دبير صفحه »ُدّر دّری« در روزنامه خبر را به 

عهده می گيرد كه از درخشان ترين صفحات مطبوعات فارس است.
 در ســال ۱۳۷۱ به مديريت مركز شيرازشناســی وابسته به شهرداری شيراز رسيد 
و در ســال ۱۳۷۲ پيشــنهاد دهنده و عضو هيأت مؤســس و هيأت مديره بنياد 
فارس شناســی گرديد، بنيــادی كه بعدها مركز ثقل تمــام اتفاقات مهم فرهنگی 
شد، ســايه اين بنياد بر سر بسياری از جريانات فرهنگی فارس قرار گرفت و در 

تمام ايران آوازه اش پيچيد. 
در فاصله های ســال ۱۳۷۳ تا ۱۳۷۵ عضو هيأت مؤســس انجمن آثار و مفاخر 
فــارس، عضو هيأت مؤســس انجمن ادب فــارس و انجمــن هنرمندان فارس 

بوده، در ســال ۱۳۷۶ به تأسيس انجمن جوانان فارس با زير 
مجموعه های انجمن و پژوهشــگران جوان، انجمن معماران 
جــوان، انجمن هنرمندان جــوان، انجمن شــاعران جوان و 
انجمن داستان نويسان جوان پرداخت كه اين انجمن ها بستر 

ساز تولد نخبگان بسياری شدند.
 در سال ۱۳۷۷ با عنوان صاحب امتياز و مدير مسئول روزنامه 
پارس به انتشــار اين روزنامه گرانقدر پرداخته روزنامه ای كه 
بــا عمر كوتاه چاپ خود يكی از صفحات درخشــان تاريخ 

مطبوعات شد.
از ســال ۱۳۷۸ نشريه ارزشــمند فارس شــناخت را به مدير 
مســئولی و سردبيری خويش منتشــر نموده كه تاكنون دفاتر 

گرانسنگی از آن به چاپ و انتشار رسيده است. 
هم چنين وی در فاصله ســال های ۱۳۷۹ تاكنون عضو هيأت 
مؤســس انجمن دوســتداران محيط زيســت فارس، عضو 

هيأت مؤســس انجمــن دفاع از حقوق كودكان فارس، عضو هيأت مؤســس و 
رئيــس مركز مطالعات مردم شناســی و فرهنگ مردم فــارس، عضو كميته ملی 
ايكــوم در ايران و عضو مركز بين المللی مطالعات ايران شناســی و عضو انجمن 
جوامع فارسی زبان بوده اســت. عالوه بر عضويت در مؤسسات مختلف، وی 
از سال ۱۳۷۲ تاكنون دبير اجرايی و علمی برگزاری بيش از ۴۰ كنگره، سمينار، 

نشســت علمی و فرهنگی، منطقه ای و ملی و بين المللــی هم چون كنگره های 
بزرگ فارس شناسی، يادروز سعدی، يادروز حافظ، ماه فرهنگ آلمان، فلسفه و 
حكمت در فارس، بزرگداشت مجدالدين فيروزآبادی، بزرگداشت عبدالحسين 

الری، كنگره بين المللی مكتب فلسفی شيراز و... بوده است. 
در ســال ۱۳۷۶ پس از اعالم و تثبيت يادروز حافظ در بيســتم مهرماه و يادروز 
سعدی در اول ارديبهشت ماه جاللی، توسط ايشان، در سال ۱۳۷۸ به عضويت 
هيأت مؤســس و هيأت مديره مركز حافظ  شناســی و نيز عضو هيأت مؤسس و 
مدير عامل و رييس هيأت مديره مركز سعدی شناســی رسيد، روزهايی كه برای 
ابــد در ياد مردم فارس و ايران می ماند، روزهايی كه رويداد فرهنگی شــدند و 

خاطره ساز
وی همچنين موســس دانشگاه حافظ شيراز نيز می باشد، اين داشنگاه در حال 

حاضر يكی از بهترين مراكز آموزش عالی در جنوب ايران است.
وی عــالوه بر خدمات اجرايی فرهنگی به نگارش مقاالت ارزنده  در روزنامه ها 
فصلنامه های اســتان و كشــور و نيز دانش نامه های قرآن پژوهی، تشيع و ايرانيكا 
پرداختــه و در كنگره های منطقه ای، ملی و بين المللی ســخنرانی كرده و كتب 
ارزشــمندی را به چاپ رســانيده كه عبارتنداز: طرح تدوين دانشــنامه فارس،، 
دفاتر سعدی شناســی، ۲ دفتر حافظ شناسی، نگاهی به تحوالت فارس در آستانه 
استبداد صغير، ســرزمين مهر و ماه، دفاتر فارس شناخت، عاشقانه های سعدی، 
طرح تدوين دانشنامه خليج فارس، شكوه پارسيان، الف.الم.ميم )گزيده ای از 

آثار قرآن نگاران فارس( و مجالس شاهنامه فردوسی. 
عــالوه بر ايــن كتاب ها، فرهنگ آثــار تاريخی فارس، تاريــخ مختصر فارس، 
همراه با روز شمار تاريخ فارس، تاريخ ادبيات فارس، مكتب ادبی شيراز، شيوه 

پژوهش و مرجع شناسی، دانشنامه سعدی را در دست تدوين دارد. 
خوشــبختانه در سال ۱۳۸۴ سه كتاب دانشنامه آثار تاريخی فارس به قطع بزرگ 
در ۴۸۰ صفحه، مساجد تاريخی شيراز و باغ های تاريخی شيراز با چاپ رنگين 

و كاغذ اعال و جلد نفيس منتشر ساخته است.
به اين آمار بايد مقاالت و ســخنرانی های بســياری را اضافه 
كــرد، به اين آمار بايد كمک به توليدات فرهنگی بســياری 
را اضافــه كرد، به اين آمار بايد پيشــنهاد دهنده بســياری از 
ابنيــه فرهنگــی و اقدامــات فرهنگی را اضافه كــرد، به اين 
آمار بايد بســياری از چيزهای ديگر را اضافه كرد، اما اين ها 
تنها كارهای به مقصد رســيده اســت...فرهنگ ديار فارس 
كارهای بســياری را می طلبد كه او می تواند...بســياری از 
فرهنگوران فارس و ايــران به من گواهی داده اند كه او همه 
دانايــی و توانايی اش را اعتبار گذاشــته تا فرهنگ فارس در 
اوج باشد... دكتر صالحی اميری رياست محترم مركز اسناد 
ملی كشــور و مشــاور رييس جمهور كه به راســتی مديری 
گرانقدر در حوزه فرهنگ است در آيين معارفه دكتر كمالی 
سروستانی گفت كه می خواهيم مراكز اسناد ملی و كتابخانه 
ها به پايگاه های فرهنگی تبديل شوند و بی شک در استان فارس شكی نيست 
كه مدير جديد تنها با حضورش و اســمش و اعتبــارش می تواند آنجا را پايگاه 
فرهنگی ســازد....از كتابخانه ملی در چهار راه حافظيه شــيراز بيشــتر خواهيم 
شنيد...شــكی نيســت و بايد خوشــحالی خود را به كاغذ می آورديم زيرا كه 

صدای سخن عشق شيخ اجل می فرمايد: حق نبايد گفتن اال آشكار.

مهدی سوداگران

در ستایش یک انتصاب
حق نباید گفتن اال آشکار



سعید نظری-فرزاد صدری-مهدی سوداگران
نقطه سر سطر.آقای استاندار را آورده ایم 
به سر سطر. به زادگاهش در روستای فال 
بزند  برایمان حرف  از همان روزهایــی  تا 
که دیوارهای کاهگلــی خانه ها بوی مهر 
می داد. »فال« فــارس را میان حرفهایش 
گرفتیم.حافظ گوشــه ای آرام می خواند 
»این دل شــوریده حالش به شود دل بد 

مکن«.
نقطه سر سطر.استاندار روستازاده را میان 
کوچه باغ های روســتایی حوالی کامفیروز 
شرجی  طعم  هایش  ایم.چشــم  کرده  رها 

می دهد و نگاهش غــرق در اجابت دعای 
دختری بی بضاعت است که دلش را دورادور 
به پنجره فوالد شاه طوس دخیل بسته بود 
تا شمس خواسته اش در قنوتی پر از شرف 
خیس  هایش  کند.چشــم  طلوع  الشمس 
اجابت  ماموریتش  همه  گویی  بود.تو  خیس 
خواســته همان دختر بوده باشد.نگاهش 
جوالنگاه عطوفت بود. بهارمگر غیر از این 

است؟
نقطــه را هــر کجای ســطر می خواهید 
بگذارید.سطر آخر سطر رویش است سطر 
دوری از دلواپســی های دلواپســانی که 

تمامیت خواهی شــان تما می ندارد.فارس 
زیر نگاه استاندارش می خواهد قد بکشد. 
می خواهد همه عقب ماندگی ها را جبران 
کند و افراطیون انــگار تالش دارند نقطه 
ای سر راه ســطر رویش بگذارند و همه را 
جایی  دلخواهشان.  سطر  سر  به  برگردانند 
که هشت سالش هفت سال قحطی کنعان 
و مصر را یادمان می آورد.خوابشان خدا کند 

تعبیر نشود.
گفت و گوی اختصاصی ما با استاندار فارس 
خواندنی اســت.بی هیچ توضیح اضافه ای 

بخوانید:

استاندار فارس در گفت و گویی متفاوت با شاخه طوبی

حاضر نيستم آبروی بی آبروترين افراد را ببرم
دیــــوار بــــی اعـتـمـــادی مــانـــع از اظهـار نظـــر منصفانـه در استـــان شـده است

8 شماره چهار
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*شــاخه طوبی: يكی از شــاخص های مهم جمهوری اسال می توزيع قدرت در بين 
آحاد جامعه است. آيا شما به عنوان يک روستازاده هيچ گاه در رويای كودكيتان به 

استانداری فارس فكر می كرديد؟
*دکتر احمدی: من متولد روســتای فال از توابع الرســتان قديم و شهرستان مهر 
امروزی هستم. پدرم مجتهد بود و از طرف مراجع وقت نجف به منطقه جنوب 
فارس برای تبليغ و نشرامور دينی اعزام شده و خيلی هم مورد احترام مردم منطقه 
بود و پدر بزرگم هم از مراجع تقليد ساكن در ميمند فارس بود و همتراز بزرگانی 
چون مرحوم شيخ جعفر محالتی و آيت الله سيدعبدالحسين الری قرار داشت. 
دوران كودكی را در مكتب خانه های قدی می درس خواندم و در حوزه علميه 
فــال تحصيل كردم. بعد از طــی دروس مقدماتی تصميم گرفتم 
دروس جديد را هم در مدرسه طی كنم بنابراين كالس 
ششــم ابتدايی را به صورت متفرقه امتحان دادم و در 
سال 1349 وارد كالس هفتم شدم. با اينكه دروسی 
مثل رياضی را نخوانده بودم اما به عنوان دانش آموز 
ممتاز قبول شدم. در پاسخ به سئوال شما بايد بگويم 
در رويــای كودكانه ام چندان بلند پرواز نبودم اما 
هميشه متفاوت با هم سن و ساالنم فكر می كردم 
و مطمئن بودم با ارتباطــی كه با خدا دارم حتما 

موفق خواهم شد.
* شاخه طوبی: در چه مدارسی درس خوانديد؟

دکتــر احمدی: دوران متوســطه را در ميمند و 
شيراز و در مدرســه احمدی ميمند و مدرسه 
احمدی شــيراز فلكه خاتون كه االن به شهيد 
شهرســتانی تغيير نــام داده، تحصيل كردم و 
در سال 55 در رشته جامعه شناسی دانشگاه 
شيراز پذيرفته شدم و اولين فردی بودم كه از 

منطقه مهر به دانشگاه راه پيدا كرد.
* شاخه طوبی: چرا رشته جامعه شناسی؟

دکتر احمدی: انتخاب رشته جامعه شناسی 
به دليل عالقه ای بود كه به دكتر شــريعتی 
و مطالعه آثار او داشــتم. عالقمند بودم كه 
در حكومــت طاغوت تحــول ايجاد كنم. 
بــا برادران خود تقســيم كار كرديم كه آنها 
در كســوت روحانيــت و من در كســوت 
دانشگاهی و فرهنگی عليه طاغوت مبارزه 

كنيم.
* شــاخه طوبــی: نوع ارتباط شــما با مراكز و 

شخصيت های فرهنگی اثرگذار چگونه بود؟
دکتر احمدی: هميشه با افراد فرهنگی از معلمان 
و فرهنگيان گرفته تا علمای دينی ارتباط متفاوتی بر 
قرار می كردم. در دبيرستان احمدی شيراز رييس انجمن 
دينی بــودم و در صف صبحگاهی قرآن تالوت می كردم و 
متولی مسائل مذهبی مدرسه می شدم و به همين جهت مورد 
توجه مرحوم »جليل آســمانی« از دبيران مدرسه قرار گرفتم 
كه مدير نشــريه پيام آســمانی بود. در دوران دبيرستان مجرد 
زندگی می كردم و با تدريس خصوصی در منازل مردم روزگار 
می گذراندم. در دوران دانشجويی هم در دبيرستان بوعلی و 
شمس شيراز و مدرسه ای هم در مرودشت تدريس می كردم 
گاهی  و در مسير مبارزه با جريان طاغوت، به دانش آموزان آ
می دادم. امروز چند نفر از دانش آموزانم پاسدار يا مديران ارشد 

كشور در حد معاون وزير هستند.
* شاخه طوبی: ارتباط با روحانيت را در شيراز ادامه داديد؟

دکتر احمدی: در دانشــگاه ارتبــاط تنگاتنگی با حوزه علميه 
داشتم. در مدرسه حكيم در درس اخالق مرحوم شهيد ايت الله 
»دستغيب« شركت می كردم. شهيد دستغيب هم اصرار داشت 
كه طلبه بشوم و لباس روحانيت بپوشم ولی ايشان را راضی كردم 
كه در لباس غير روحانی به مبارزه ادامه دهم. در طول تحصيل از 

معارف حوزه و دانشگاه توامان بهره مند شدم.
* شاخه طوبی: بعد از فراغت از تحصيل چگونه وارد بازار كار 

شديد؟
دکتر احمدی: سال 56 و 57 با اوج گيری انقالب اسال می به 
مناطق جنوبی مثل كنگان و جم و المرد و عسلويه می رفتم و 
در جلسات محفلی يا جلسات عمو می در مساجد برای مردم 

ســخنرانی می كردم، هماهنگی و رهبری مبارزه 
مســلحانه در منطقه را بر عهده داشــتم. هنوز نوار 
ســخنرانی هايم كه در آن صدای شليک گلوله از 

تفنگ های برنو شنيده ميشود، را دارم.
بعد از انقــالب تا انقالب فرهنگی در دانشــگاه 
ماندم و هنوز درســم تمام نشــده بــود و همزمان 
كميته انقالب اسال می گله دار را تشكيل دادم. در 
جهادسازندگی شيراز با آيت الله »ربانی شيرازی« 
تمــاس گرفتم و همكاری كردم. بــه عنوان اولين 
عمليات عمرانــی، راه بندرطاهری بــه گله دار را 
بازگشــايی كرديم كه اين منطقه را بــه دريا پيوند 
می زد و به روســتاهای منطقه آبرسانی كرديم. بعد 
از انقالب فرهنگی وارد آموزش و پرورش فيروزآباد 
شدم كه منطقه محروم به شمار می رفت و چپی ها 
آنجا را كامال تســخير كرده بودند. آقای »رنجبر« 
كه االن مسئول شورای نظارات بر انتخابات استان 
فارس است، رئيس آموزش و پرورش فيروزآباد شد 
و موفق شــديم آموزش و پرورش را از دست گروه 
های چپ ماركسيستی خارج كنيم و به عنوان معلم 
مشغول به تدريس شدم. در بخش فرهنگی سپاه 
فيروزآباد هــم دانش آموزان نخبــه را جذب و در 
مســائل ايدئولوژيک آموزش می داديم و يا كتاب 
های شــريعتی را تدريس می كرديــم، من درس 

»معاد« را آن موقع می گفتم.
* شاخه طوبی: چگونه وارد وزارت كشور شديد؟

دکتــر احمدی: منطقــه فيروزآباد گرفتارهايی مثل 
ناامنی داشــت. يک روز جمعه قبل از خطبه های 
نمازجمعه در مصالی فيروزآباد ســخنرانی كردم، 
بعداز ظهر همــان روز فرمانــدار فيروزآباد تماس 
گرفت و اصرار داشت بخشدار قيروكارزين شوم. 
هم بخشــدار و هم شــهردار قيروكارزين شــدم. 
هفتــه ای 3 روز هم در مــدارس فيروزآباد تدريس 
می كردم. سال 62 به ســمت فرماندار مرودشت 
منصوب شــدم و نزديک به 5 سال در اين سمت 
كار كردم و همزمان به دليل برخی مشكالت منابع 
انسانی با حكم اســتاندار وقت، مسائل شهرداری 
مرودشــت را دنبال می كردم. در همين زمان برای 
مدتی سرپرستی فرمانداری شيراز را برعهده داشتم و 
مدتی هم همزمان مدير كارخانه يک و يک بودم. 
اواخر سال 65 فرماندار الرستان قديم شدم و بعد از 
دو سال به فرمانداری آباده رفتم كه االن هر كدام به 

چندين شهرستان تبديل شده است.
* شــاخه طوبــی: عملكــرد خودتــان در زمــان 

فرمانداری را چگونه ارزيابی می كنيد؟
دکتر احمدی: هميشه در جذب اعتبارات عمرانی 
در شهرستانها وضع خوبی داشتم تا آنجا كه پيشنهاد 
شــد مديركل برنامه و بودجه سيســتان بلوچستان 
شوم اما استاندار وقت موافقت نكرد. در اين زمان 
كارشناسی ارشد در دانشگاه تهران قبول شدم و از 

اوائل سال 70 به وزارت خارجه منتقل شدم.
* شاخه طوبی: در وزارت خارجه چه سمت هايی 

را تجربه كرديد؟
دکتر احمدی: مدتی مســئول بخش سياسی شبه 
قاره هند بودم و بعد از آن معاون اداره خليج فارس 
شدم و در سال 73 با سمت كاردار به بحرين اعزام 
شدم. مدتی بعد ســطح روابط كشور با بحرين به 
دليل اتهاماتی كه اين كشور به ايران وارد می كرد، 
دچار فراز و فرود شــد بنابراين ســطح روابط تنزل 
پيدا كرد و ســفير به كشور برگشت و من قريب به 
4 سال سرپرستی سفارت ايران در بحرين را عهده 
دار شدم. پس از مراجعت به كشور با سمت مشاور 
امور كنسولی و مجلس وزارت خارجه در دستگاه 

ديپلماسی كشور فعاليت كردم.



ســال 56 و 57 با اوج گیری انقالب اسال می به مناطق 
جنوبی مثل کنگان و جم و المرد و عســلویه می رفتم 
و در جلسات محفلی یا جلســات عمو می در مساجد 
رهبری  و  مردم ســخنرانی می کردم، هماهنگی  برای 
مبارزه مسلحانه در منطقه را بر عهده داشتم. هنوز نوار 
سخنرانی هایم که در آن صدای شلیک گلوله از تفنگ 

های برنو شنیده میشود، را دارم.

بعد از بازگشت مجدد به وزارت خارجه، به عنوان عضو 
هیات علمی در دانشگاه آزاد هم تدریس می کردم و هم 
به عنوان اولین مدیــرکل معاونت برون مرزی منصوب 
شدم و قریب به دو ســال با آقای دکتر ظریف همکاری 
نزدیک داشــتم اما با تغییرات مدیریتی دانشگاه آزاد و 
ورود برادران دانشــجو، با دکتر ظریف از دانشگاه آزاد 

خارج شدیم. 

* شــاخه طوبی: چــرا دوباره به وزارت كشــور 
برگشتيد؟

دكتر احمدی: در ســال 81 قرار بود آقای دكتر 
انصاری الری استاندار وقت فارس به سمت سفير 
ايــران در يكی از كشــورهای خارجی منصوب 
شــوند به همين دليــل نماينــدگان وقت فارس 
اصرار كردند كه به عنوان معاون سياسی امنيتی 
استانداری به فارس بيايم اما آقای انصاری الری 
در فارس ماندگار شد و من مهرماه 83 به سمت 
اســتاندار ايالم منصوب شدم و تا آذرماه 84 كه 
دولت احمدی نژاد روی كار آمد در اين سمت 
باقی ماندم و با طوفان تغييرات استاندارها، با دستور 
احمدی نژاد عزل شدم. البته ايالم به دليل مسائل 
عراق استان مهم در عرصه ديپلماتيک بود،من به 
عنوان يک فرد آشنا با مسائل ديپلماتيک عازم اين 

استان شده بودم.
* شاخه طوبی: احمدی نژاد باعث شد مجددا به 

وزارت خارجه بازگرديد؟
دکتر احمدی: در اولين سفراستانی آقای احمدی 
نــژاد كه به اســتان ايالم انجام شــد، بــا طوفان 
تغييرات بركنار شدم اما با حكم حجت االسالم 
پورمحمــدی وزير وقت كشــور، مشــاور وزير 
كشور شدم. آقای پورمحمدی اكثر استانداران 
اصالحــات را نگه داشــت و در نهايت احترام 
برخورد می كرد بنابراين در گروه مشــاوران وزير 
كشور، مسائل كشور مثل اصالح قانون انتخابات 
را پيگيری كرديم. در اين زمان به وزارت خارجه 
با سمت كارشناس ارشد خليج فارس و خاورميانه 
مجددا بازگشــتم و مقطع دكتــری حقوق بين 
الملل نيز در زمان اســتانداری ايالم طی كردم و 
دكترا گرفتم. پس از بازگشت به وزارت خارجه 
در شورای معاونين وزارتخانه، به عنوان سفير در 
اردن انتخاب شــدم اما به دليل اينكــه در دوران 
اصالحات اســتاندار بودم، آقــای احمدی نژاد 
حاضر نشد اعتبارنامه ام را امضا كند و از سفارت 

بازماندم.
*شــاخه طوبی: ظاهرا در دانشــگاه آزاد اســال 

می هم سابقه فعاليت داريد؟
دکتــر احمدی: بعد از بازگشت مجدد به وزارت 
خارجه، به عنوان عضو هيات علمی در دانشگاه 
آزاد هم تدريــس می كردم و هم به عنوان اولين 
مديركل معاونت برون مرزی منصوب شــدم و 
قريب به دو سال با آقای دكتر ظريف همكاری 
نزديک داشــتم اما با تغييرات مديريتی دانشگاه 
آزاد و ورود برادران دانشــجو، با دكتر ظريف از 
دانشگاه آزاد خارج شديم. تا انتخابات رياست 

جمهوری 92 كه با همكاری مجمع استانداران 
اصالحات وارد تبليغات انتخابات شــديم و جز 
اولين گروه هايی بوديم كه خواستار كانديداتوری 
دكتر روحانی شديم و از ايشان حمايت كرديم تا 

حماسه 24 خرداد آفريده شد.
* شاخه طوبی: بعد از 24 خرداد ماه هم شما در 
ليست كانديداتوری استانداری فارس قرار گرفتيد 

و در بين ده نفر قرعه فال به نام شما افتاد.
دکتــر احمدی: من هيچ قصدی بــرای ورود به 
استان فارس نداشــتم و با توجه به سابقه آشنايی 
با دكتر ظريف دوست داشتم در وزارت خارجه 
بمانم اما اصــرار برخی از اعضای دولت مجبور 
شــدم اســتانداری فارس را در ســال های آخر 
خدمتــم بپذيرم و 17 مهرماه 92 در هيات دولت 
رای اعتماد گرفتم و 28 مهرماه به عنوان استاندار 

معرفی شدم.
* شــاخه طوبی: شما همه سطوح وزارت كشور 
را در كارنامه كاری خود داريد. يادتان هست با 

كدام استاندارهای فارس همكاری كرديد؟
دکتــر احمــدی: اولين حكم بخشــداری را از 
مرحوم آيت الله مهدوی كنی دريافت كردم. با 
آقايان محمدنبی حبيبی، تقا، نقره كار شيرازی، 
نجفی عل می و دانش منفرد به عنوان بخشدار و 
فرماندار همكاری كردم و بعد به وزارت خارجه 

رفتم.
* شاخه طوبی: از برنامه يكی از استانداران راست 
مبنی بر كاشــت گوجه و بادمجان در بلوارهای 

شيراز هم صحبت می كنيد؟
دکتر احمدی: هميشــه سعی كردم آنچه را علم 
دارم، مطــرح كنم بنابراين چيزی در اين مورد از 
استانداران گذشته نشنيدم اما يادم هست كه در 
باغچه های استانداری به جای چمن، يونجه و به 
جای گل، كلم كاشته بودند! و روزی كه معارفه 
آقای نقره كار شــيرازی به جای آقــای تقابود، 
به كارمندان اســتانداری بســته های كلم هديه 

می دادند!
* شــاخه طوبــی: رابطه شــما در طول مديريت 
وزارت كشوری با نمايندگان مجلس چگونه بود؟

دکتر احمدی: در زمانی كه فرماندار و بخشدار 
بودم تنها با نمايندگان شهرستان مربوطه همكاری 
داشــتم ولی در دوران استانداری فارس و ايالم يا 
معاونت سياسی امنيتی استانداری فارس با مجمع 
نمايندگان همكاری و تعاملی خوبی داشــتم و 
سعی می كنم با رفاقت و دوستی مسائل استان را 

پيش ببرم.
* شاخه طوبی: شما تقريبا با همه دولت های بعد 

از انقالب به غير از دولت احمدی نژاد ســابقه همكاری داشتيد، به 
اعتقاد شما تفاوت دولت روحانی با ديگران در چيست؟

دکتر احمدی: به اعتقادم نام اعتدال بايد برای دولت روحانی در تاريخ 
ثبت شود. برداشتن شبح جنگ از سر كشور و ايجاد اميد در مردم 
كار بزرگی است نبايد به سادگی از كنار آن رد شويم. ايجاد اعتدال 
در جامعه ای چند صدايی سخت است چرا كه جلب رضايت همه 
جناح ها و به كارگيری نيروهای ارزشمند همه گروهها كنار همديگر 
بسيار دشــوار اســت. نزديک كردن قلوب جامعه به همديگر كار 
دشواری است. بايد باور كنيم دولت آقای روحانی دولت اصالحات 
نيست هرچند كه بسياری از مديران كليدی آن اصالح طلب هستند 
اما مشی حاكم بر دولت، ايجاد اعتدال در كشور است. من معتقدم 
دولت ها را بايد به نسبت به شرايط زمانی خود آنها مقايسه و قضاوت 
كرد. اگر در دولت اصالحات حواسمان جمع بود، مملكت دست 
طيف احمدی نژاد نمی افتاد كه دالر 900 تومان به 4000 تومان برسد 
و جامعه ضربه مغزی شود. پذيرش مسئوليت در شرايط پس از دولت 
احمــدی نژاد مثل حركت در زمين مين گذاری شــده بود. به اين 
موضوع خود حاميان احمدی نژاد هم اعتراف دارند. در همين شرايط 
برخی از حاميان دولت برای اينكه مثال پســتی نگرفته اند، در رسانه 
ها عليه كارگزاران مطلب می نويسند كه در نهايت دولت روحانی را 
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دستمال، حاضر بودند همه استان را به آتش بكشند. 
موضوع اظهارات شخصی فرمانداران يا سخنرانی 
اقای مطهری فضای همدلی استان را بهم ريخت. 
هيچ عقل ســليمی اين چنين رفتار را نمی پذيرد. 
معتقدم نبايد عرصه را برای ابراز نظر مخالفان تنگ 
كنيم. نسيم های اين گونه عظمت كشور را تحت 
تاثير قــرار نمی دهد و نبايد نگران باشــيم. اصال 
انقالب كرديم كه مردم در اظهار نظر آژاد باشند. 
عــده ای شــعار آزادی در اول انقالب را فراموش 
كرده اند وگرنــه آزادی ولنگاری كه زمان پهلوی 
وجود داشت و جای آزادی انديشه خالی بود. هنوز 
متاســفم كه چرا اين اقدام و حركت نامطلوب در 
شــيراز ايجاد شد و همه ما را گرفتار خود كرد. در 
اين استان بايد عقل بر منطق حاكم شود و همدلی 

جای خود را به تفرقه دهد.
* شاخه طوبی: ارزيابی شما از وضع كنونی استان 

فارس چيست؟
دکتر احمدی: اگر عالقه به استان فارس نبود، بعد 
از جريان حمله به اقای مطهری يک روز كاركردن 
در اين شــرايط فايده ای نداشت چرا كه خيلی ها 
بد اخالقی كرد و خالف واقع نوشتند و اميدوارم 
كــه خداوند همه را به راه راســت هدايت نمايد. 
اما از وضع اســتان نااميد نيستم. بايد در مسير حل 
مشكالت و گرفتن ابزار از دست افراطيون حركت 
كنيــم و راههــای عقالنی و منطقــی را در پيش 
بگيريم. برخی مواقع با سكوت بهتر می توان كار 
كرد، چرا كه ســكوت گاهی فرياد است و فرياد 
خفته من خيلی ها را ناراحت كرد. معتقدم حد و 
اندازه افراد متفاوت بوده و آبروی مردم برايم از همه 
چيز مهمتر است، حاضر نيستم آبروی بی آبروترين 
آفراد را ببرم، شايد همين ها در پبشگاه خدا با آبروتر 
باشند. از طرفی نقش رسانه ها هم در همگرايی و 
واگرايی نيروهای استان بسيار مهم می دانم. برخی 
رســانه ها بی جهت فضای استان را متشنج جلوه 
می دهند و ســعی می كنند از آب گل آلود ماهی 
بگيرند. در كل معتقدم فضای اســتان به ســمت 
همگرايی در حال حركت است و همه طيف های 
سياسی از برخی شرايط پيش آمده توسط افراطيون 
ابراز نگرانی كرده اند بنابراين می توان اميد داشت 
كه فارس به دوران طاليــی خود در همين دولت 

تدبير و اعتدال باز گردد.
* شــاخه طوبی: از مديران اســتان فــارس راضی 

هستيد؟
دکتر احمدی: پســت های استان محدود است و 
خيلی از انتصابات دست من نيست و از طرفی طبق 
قانون در عزل مديران استان هم دخالتی ندارم ولی 
در نصب آنها وارد عمل می شــوم. در مجموع از 
برخــی مديران رضايت ندارم ولــی 100 درصد از 
پيكره اجرايی استان راضی نيستم تا آنجا كه مجبور 
شــدم بعضی از مديران را به استانداری راه ندهم 
و برای برخی ســازمان ها هم 5 نفر به وزير معرفی 
كردم و با برخی وزرا بر سر انتصاب مديران استان 
اختالف نظر پيدا كردم. برخی مديران هم تثبيت 
كردم مثال مديران بخش آب در حوزه آب منطقه 
ای و آب شــهری و روستايی خوب كار كردند. 
در مجموع مديران اســتان بايد قوی تر از شــرايط 
فعلی باشــند. اينجا اســتان فارس است. هم نام و 
هم مساحت وهم قدمتش بزرگ و تاريخی است 
متاسفانه بسياری از مديران اهل ريسک و نوآوری 
نيستند در حاليكه بايد اتوماتيک كار كنند و منتظر 

فرمان استاندار و وزير نماند. 
* شــاخه طوبی: اســتان فــارس بــا چالش های 
اجتماعی مختلفی هــم درگير اســت، برای رفع 

چالش های اجتماعی چه سياستی دنبال می كنيد؟
دکتر احمدی: بخشــی از چالش های اجتماعی 
اســتان ريشــه در چالش های كالن كشور دارد. 
بيكاری و نبود شــغل مهمترين چالش اجتماعی 
استان است بنابراين ريشه همه مسائل را در اقتصاد 
می دانم. به قول شهيد مطهری اقتصاد نه زيربناست 
نه روبنا اما چيزی در حد هر دو اســت. در شرايط 
فعلی نارضايتی ها در شكل ظاهری افراد بروز پيدا 
می كنــد. گاهی مواقع از خوانــدن گزارش وقايع 
امنيتی اســتان فارس اشک می ريزم. همه زندگی 
ام را صرف حل مشــكالت كردم و هر شب بعد 
از ســاعت 12 و يک می خوابم. روز 20 فروردين 
برای سركشی از روستاهای سپيدان كه روزی جز 
مرودشــت بودكه فرماندارش بــودم، عازم مناطق 
كامفيــروز و روســتاهای آنجا شــدم. در يكی از 
روستاها با خانم دختری روبرو شدم كه به سرعت 
من را شناخت و گفت از تلويزيون اخبار استانداری 
را پيگيــری می كند. همين دختر روســتايی پدر 
ناشــنوايی داشــت و به همــراه دو خواهر ديگر با 
داشتن ليســانس مديريت آموزشی دوران سختی 
را می گذراندند. توصيه كردم مديران كل كميته 
امداد و آموزش و پرورش به مشكالتشان رسيدگی 
كنند و در يكی از مدارس همان منطقه مشــغول 
به كار شــوند. يک خانواده با سه دختر جوان در 
روســتايی معطل كار و اشــتغال برای امرار معاش 
هستند. دختر روستايی می گفت روز 19 فروردين 
كه روز شرف الشمس اســت دست به دامن امام 
رضا برای حل گرفتاريش شده است و ظاهرا بنده 
مامور امام رضا برای حل مشــكالت اين خانواده 
روستايی بودم. با شنيدن اين حرف دختر روستايی 
در ميان كوچه های روســتا راه می رفتم و اشک 
می ريختم. مردم اين استان اليق خدمتند نبايد به 
بهانه های واهی فضــای كار و تالش را در فارس 

تعطيل كنيم.
* شــاخه طوبــی: برخی ريشه مسائل اجتماعی را 
در ضعف سياست های فرهنگی استان می دانند 
و با نگاهی منتقدانه وقايع فرهنگی استان را دنبال 

می كنند. شما در اين زمينه موافقيد؟
دکتــر احمــدی: من به عنوان فــردی كه در دامن 
روحانيت و حوزه بزرگ شــدم و به حالل و حرام 
خدا پــای بند هســتم، هيچ خالف شــرعی در 
برخی برنامه های فرهنگی نديدم. معتقدم برخی 
گزارش ها را ممكن اســت جهت دار به محضر 
علما ارائه كنند و اين مشــكل از ارتباط مديران با 
روحانيت و علما ناشــی می شود. برخی در استان 
سخن چين هستند، كالس و سخنرانی های نهج 
البالغه را نمی بينند اما زنان كم حجاب را خوب 
می بينند؛ نمی دانم مشكل از چشم آنهاست يا واقعا 
گوششان نمی شــنود! به نظرم ديوار بی اعتمادی 
مانع از اظهار نظر منصفانه در اســتان شده است. 
من هنوز همه ســخنرانی های شهيد مطهری در 
ســال 51 در دانشگاه شيراز را حفظم در حالی كه 
برخی سخنرانی های امروز در مردم تاثيری ندارد. 
نگاه بســته و تنگ و سياست گرايانه برخی اجازه 
تاثيرگــذاری در عمــق جامعــه نمی دهد. برخی 
منتقدان قبل از اظهار نظر خود حتی 5 درصد هم 
احتمــال نمی دهند كه گــزارش دريافتی دروغ يا 
غير واقع است و به خود زحمت نمی دهند در اين 
مورد تحقيق كنند. بنابراين گوهر انسانيت را به هيچ 

چيزی نمی فروشم.
* شــاخه طوبی: حــاال كه معتقديد ريشــه حل 
مشــكالت اجتماعی اســتان را بايد در توســعه 
اقتصادی و بهبود معيشــت مردم دنبال كرد. چه 

هدف گرفته اند و فكر نمی كنند با اين كارشان به دولت آسيب 
می رسانند.

* شــاخه طوبی: اســتان فارس در شش سال گذشته دچار تنش 
های سياســی مختلف و بی ســابقه ای شده و از منظر صاحب 
نظران برخی افراطيون تالش دارند با رويكردهای تندروانه فارس 
را از شاخص فرهنگی خود دور سازند. در اين 18 ماه شما هم از 
اين اتفاقات در امان نمانده ايد. به نظرتان مديريت در استان فارس 

چگونه است؟
دکتر احمدی: من با علم و اطالع به فارس آمدم و همه تالشــم 
اين بود كه وقت خود را صرف منازعات سياسی نكنم. معتقدم 
واگرايی به زيان توسعه و امنيت كشور است. معتقدم در دو طيف 
سياسی كشور نيروهای ارزشمندی وجود دارند اما كسی نمی تواند 
اختالف سياسی را رفع كند. برآيند همه نيروهای سياسی استان 
می تواند خير و بركت برای فارس به همراه داشــته باشد. در اين 
18 ماه همه طيف های سياسی از افراطيون تا اعتداليون را دعوت 
كردم و از آنها برنامه خواستم و برای توسعه استان همه را به مشاوره 
گرفتم. اداره كردن فارس كار ساده ای نيست در اين استان همه 
طوايف و مذاهب رس می كشور ساكن هستند و از طرفی جلب 
همكاری 18 نماينده و 70 امام جمعه نيازمند تعامل سازنده است. 
اســتانداری دور قبل دست عده ای خاص بود كه برای تكه ای 

در این 18 ماه همه طیف های سیاســی از افراطیون 
تا اعتدالیون را دعوت کردم و از آنها برنامه خواستم 
و برای توسعه استان همه را به مشاوره گرفتم. اداره 
کردن فارس کار ســاده ای نیست در این استان همه 
طوایف و مذاهب رسمی کشور ســاکن هستند و از 
طرفی جلب همکاری 18 نماینــده و 70 امام جمعه 

نیازمند تعامل سازنده است. 

اگر عالقه به استان فارس نبود، بعد از جریان حمله به 
اقای مطهری یک روز کارکردن در این شرایط فایده ای 
نداشت چرا که خیلی ها بد اخالقی کرد و خالف واقع 
نوشــتند و امیدوارم که خداوند همه را به راه راست 

هدایت نماید.

بیکاری و نبود شغل مهمترین چالش اجتماعی استان 
است بنابراین ریشه همه مسائل را در اقتصاد می دانم. 
به قول شهید مطهری اقتصاد نه زیربناست نه روبنا اما 
چیزی در حد هر دو است. در شرایط فعلی نارضایتی 
ها در شــکل ظاهری افراد بروز پیدا می کند. گاهی 
مواقع از خواندن گزارش وقایع امنیتی استان فارس 
اشک می ریزم. همه زندگی ام را صرف حل مشکالت 

کردم و هر شب بعد از ساعت 12 و یک می خوابم.



برنامه های كالنی را در اين حوزه پيگير هستيد؟
دکتــر احمدی: فارس در دوران بعد از انقالب وارد عرصه كشــاورزی 
شــد و همه توان فكری و مالی و زيربنايی خود را صرف تامين غذايی 
كشــور كرد و به عنوان استان برتر توليدكننده گندم در همه اين سال ها 
مطرح شد و همه باور كردند كه كشاورزی تنها عرصه اقتصادی و كسب 
درآمد فارس اســت و به راههای ديگر و متنوع امرار معاش فكر نشــد. 
نتيجه اين اقدام يک بعدی در حوزه اقتصاد اين شد كه همه سفره های 
زير زمينی فارس دارای بيالن منفی شود، عمق چاههای فارس از 30 متر 
به حدود 300 تا 400 متر رســيده و كشاورزی در شرايط فعلی به صرفه 
نيست. اين در حالی است كه در برخی از شهرهای فارس حتا يک واحد 
صنعتی نداريم و برخی استان های محروم در توليد ثروت ملی بيشتر از 
فارس نقش دارند. سمنان با يک معدن گچ به يک شهر صنعتی بزرگ 
تبديل شده در حاليكه فارس فقط در بخش مركزی شيراز و مرودشت 
تعداد محدودی صنايع فعال دارد و صنعت نتوانسته موتور محرک توسعه 
اقتصادی فارس باشــد. صنعت پتروشيمی در فارس فقط چند تابلوی 
شكسته در اراضی حاشيه چند شهر است بنابراين راه نرفته و كار انجام 
نشده در فارس زياد داريم. بايد تالش كنيم از كارهايی كه دست و پای 
فارس را می گيرد، نجات پيدا كنيم. البته بايد يادآور شوم بعد از انقالب 
توسعه عمرانی بسيار خوبی در حوزه زيرساخت های فارس انجام شده 
است. به همه شهرها گازرسانی و آبرسانی انجام شده و همه از نعمت 
برق و تلفن برخوردارند. اصال شرايط استان با اول انقالب قابل مقايسه 
نيست. زمانی كه فرماندار الرستان بودم در منزل حاج اقای شهيدی امام 
جمعه المرد با تيسمار نامجو رييس وقت نظام وظيفه برخورد كردم كه 
قبل از انقالب رئيس ژاندارمری همين منطقه بوده و حاال برای تجديد 
خاطره به منطقه برگشته بود؛ باورش نمی شد كه اوضاع فارس از بركت 
نظام اسال می اين چنين دگرگون شده و يا حتا يادم هست زمانی آيت الله 
رسولی محالتی نماينده امام خمينی در بنياد مسكن به منطقه آمده بود و 
ما در برخی مناطق راه نداشتيم كه ايشان بتوانند به مناطق سركشی كنند 

ولی فرودگاه داشتيم.
* شاخه طوبی: با اين شرايط بايد شتاب بيشتری به جذب سرمايه گذاری 

و فعال سازی طرح های اقتصادی در فارس داد!
دکتر احمدی: دقيقا. االن موضوع تقويت و ايجاد صنايع دانش بنيان و 
های تک با وجود پارک علم و فناوری فارس و دانشگاههای برتر كشور 
در اين اســتان به دغدغه جدی مديران تبديل شده و بخش خصوصی 
كار احداث پااليشــگاه مهر را شــروع كرده و پااليشگاه دوم شيراز نيز 
بزودی عمليات اجرايی اش آغاز می شود. در شهر لپويی شهرک دارويی 
احداث می كنيم و در فروردين 94 به ميزان 30 هكتار زمين برای شهرک 
داروهای گياهی در منطقه انجيره و صدرا به بخش خصوصی واگذار 
كرديم. موضوع احداث پااليشگاه خون بزرگترين مركز پااليش و تامين 
فراورده های خونی خاورميانه با استانداردهای بين المللی و تجهيزات 
پيشــرفته در شيراز به تصويب رســيده و زيرساخت های احداث شهر 
سالمت در غرب شيراز كه فقط تابلويی بود، به سرعت در حال احداث 
اســت. در تالشيم منطقه ويژه اقتصادی شــيراز و معادن بهرام گور را 
كه مهمترين معادن آهن فارس در آن قرار گرفته با همكاری ســازمان 
محيط زيست و حفظ شرايط اقليمی و جانوری آنجا فعال سازی كنيم 
و در همين راستا در هفته سوم فروردين جناب مهندس نعمت زاده وزير 
صنعت، معــدن و تجارت نيز از منطقه بازديد كردنــد. ايجاد 7 واحد 
پتروشيمی در شرق و غرب فارس، ده ها كارخانه، كارگاه های توليدی و 

معدنی ديگر در حال احداث هستند. 
* شــاخه طوبی: به نظر می رسد كه اســتان نسبت به گذشته رويكرد 
معدنی بيشتری به خود گرفته و از قرار معلوم معادن فارس از مهجوريت 

خارج خواهند شد؟
دکتر احمدی: توســعه معدنی را همراه با توســعه صنايع فرآوری دنبال 
می كنيم و می خواهيم مانع از خام فروشــی معدنی شويم. با چينی ها 
برای توسعه معادن سنگ و احداث شهر سنگ در شمال فارس در حال 
رايزنی هستيم. چينی ها تجربه موفقی در تركيه داشتند و درآمد تركيه را 
از محل توليد سنگ و فرآوری آن چند صد برابر كردند. عالوه بر اين 
چندين واحد فوالد در فســا و اقليد و نی ريز دســت احداث داريم كه 
فوالد نی ريز از صفر تا صد فوالد را توليد خواهد كرد و يک واحد مادر 

است و در حاشيه صنايع وابسته نورد می تواند شكل بگيرد. 
* شــاخه طوبی: گردشگری در نگاه شما چه نقشی در توسعه و آينده 

استان خواهد داشت؟
دکتر احمدی: گردشگری محوری ترين برنامه توسعه فارس خواهد بود 

كه به نظرم در مدت زمان كوتاهتری به بار خواهد نشست. با اتخاذ سياست های تنش زدای دولت 
در عرصه بين المللی بايد شاهد ورود تعداد زياد گردشگر خارجی به فارس باشيم. بنابراين همه توان 
خود را صرف تامين زيرســاخت های گردشگری خواهيم كرد و تجربه كشورهای موفق در حوزه 
گردشگری را نيز مطالعه خواهيم كرد تا به الگويی موفق در حوزه گردشگری برسيم. االن شرايط و 
آمار ورود گردشگران به نسبت چند سال گذشته بهتر شده اما اين همه توان و استعداد فارس در حوزه 
گردشگری نيست.بخش گردشگری نياز به جذب سرمايه گذاران بخش خصوصی در زمينه ساخت 

هتل ها، توسعه فرودگاهی و حمل و نقل و نرم افزارهايی چون تورگردانان حرفه ای دارد.
* شاخه طوبی: حاال كه از هر دری حرف زديم از ورزش هم بگوئيم ؟

از وضعيت ورزش اســتان چندان راضی نيستم ما تقريبا در بعضی رشته های ورزشی در سطح ملی 
حضوری كم رنگ داريم. نديده ام و نشــنيده ام وقتی تلويزيون يا راديو را روشــن كنم از تيم های 
ورزشی فارس خبری باشد. شايد اگر فجر شهيد سپاسی را در ليگ دسته اول فوتبال نداشتيم بازتاب 
فعاليت های ورزشی استان در رسانه ملی به صفر می رسيد ! هنوز مردم ورزش فارس و شيراز را با نام تيم 
فوتبال برق می شناسند كه متاسفانه در دولت قبل نابود شد.اما خوب است از هيات تيروكمان و مدال 
آورانش كه نام فارس را در ورزش زنده نگه داشتند تشكر ويژه داشته باشم و نيز از اميد نوروزی پهلوان 
و قهرمان كشتی فرنگی جهان كه سالهاست به ورزش استان عزت و آبرو داده. در كنار اين ها از مدال 
آوران جانباز استان نيز بايد به شايستگی ياد كنم كه مايه فخر و سربلندی ورزش اين سرزمين بوده اند.

* شاخه طوبی: از وضعيت فعلی باشگاه برق اظهار تاسف كرديد برنامه ای برای تغيير مطلوب اين 
باشگاه داريد؟ 

دکتر احمدی: انشاالله مدير كل جديد تربيت بدنی فارس رسيدگی به باشگاه برق را كه نماد ورزش 
استان است را در اولويت كارهای خود قرار می دهد و اميدواريم برای هواداران پر شمار اين باشگاه 

ريشه دار خبرهای خوبی در آينده داشته باشيم
* کالم آخر؟ 

 می دانيد كه ارديبهشت شيراز رويائی است اول ارديبهشت نيز يادروز اين شاعر شيرين سخن شيرازی 
است،سعدی همواره از مدارا و مهربانی سخن گفته است.بسيار سفر كرده و فردی دنيا ديده است.

دنيا نيز شيراز را با نام او و خواجه و امثالش می شناسند كه با وجود امثال آنها خال رخ هفت كشور 
شده ايم.اين روزها اما اخالق در شيراز آنگونه كه سعدی به ما آموخت نيست. سعدی دلی پر از عشق 
كنده از مهر و محبت بنی نوع انسانی بود و در نگاهش بنی آدم  به بشرّيت داشت و وجود عزيزش آ
اعضای يكديگر بودند اين روزها اما برخی بازار محبت انسانی را به بهانه دلواپسی كساد كرده اند و و 

صدای مخالف را يارای شنيدن ندارند، لذا آنها را به اين كالم سعدی ارجاع می دهم كه 
مقاالت بيهوده، طبل تهی است كرامت جوان مردی و نان دهی است  

بلندی به دعوی وپندار نيست بزرگی به ناموس و گفتار نيست  

 ایجاد 7 واحد پتروشــیمی در شــرق و غرب فارس، ده ها کارخانه، کارگاه های 
تولیدی و معدنی دیگر در حال احداث هستند.

موضوع احداث پاالیشگاه خون بزرگترین مرکز پاالیش و تامین فراورده های خونی 
خاورمیانه با استانداردهای بین المللی و تجهیزات پیشرفته در شیراز به تصویب 
رسیده و زیرساخت های احداث شهر سالمت در غرب شیراز که فقط تابلویی بود، 

به سرعت در حال احداث است.

همه توان خود را صرف تامین زیرســاخت های گردشگری خواهیم کرد و تجربه 
کشورهای موفق در حوزه گردشگری را نیز مطالعه خواهیم کرد تا به الگویی موفق 

در حوزه گردشگری برسیم.

این روزها اما اخالق در شیراز آنگونه که سعدی به ما آموخت نیست. سعدی دلی پر 
از عشق به بشرّیت داشت و وجود عزیزش آکنده از مهر و محبت بنی نوع انسانی 
بود و در نگاهش بنــی آدم اعضای یکدیگر بودند این روزها اما برخی بازار محبت 

انسانی را به بهانه دلواپسی کساد کرده اند.
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دیـدگاه

کاروان تدبیر و امید
کاروان خردورزی و حذف اقدامات پوپولیستی

پوپوليسم يا پوپوليست ها كسانی هستند كه با دادن شعارهای احساساتی و سوار شدن بر موج مطالبات، چهره های 
مردم گرا از خود ارائه می دهند و گاها با اضافه نمودن چاشــنی خرافات خود را به عنوان يک قهرمان ملی به مردم 

معرفی می كنند.
اساســا انديشــمندان علم سياست متفقا به اين موضوع اعتقاد دارند كه زمانی كه خردورزی در جامعه از بين برود يا 
اندک شــود جامعه مدنی ضعيف می گردد و بالطبع نهادهای مدنی از جمله احزاب و مطبوعات كاركرد خود را از 

دست خواهند و پوپوليسمدر اين جامعه حالت تصاعدی پيدا می كند.
يكی از مهمترين ويژگی پوپوليســت ها ساختار ستيزی اســت كه چرا هر ساختاری با خود نظارت به همراه دارد و 
حساب و كتاب در گفتارها و كردارها قرار می گيرد. بدين ترتيب رهايی از نظارت يكی از خواسته های پوپوليست 

ها است تا فرارو نباشد و دست به فرافكنی زنده و خود را از حسابرسی بركنار دارند.
از ديگر خصائص پوپوليســت ها اميد واهی دادن به اقشــار و عوام جامعه می باشد، آنان بدون توجه به اين نكته كه 
سياســتمدار نبايد به مردم اميد واهی دهد ســرابی را به مثابه ی پشــمه ای نشان می دهند كه جز خواسته های ايجاد 
حس نااميدی نخواهد انجاميد كه پس از زمان طوالنی اين نااميدی و به نتيجه نرسيدن ستادهای بلند پروازانه باعث 

بياعتمادی به كل نظام سياسی می شود.
پوپوليست ها در يک روز ده ها يا صدها طرح را تصويب و از سر می گذرانند بدون اينكه به بايسته های كارشناسی 
و آينده نگری توجه داشته باشند، همين منش باعث سطحی نگری و انجام كارهای كوتاه مدت و بدون دوام است 
كه اين خود يكی از آفت های بزرگ بر ســر راه رســيدن به جامعه پويا و رو به رشد به شمار می رود. پوپوليست ها 

معده هايی می دهند كه نه قصد و نه توان برآوردن آن را دارند.
امــا با كارآمدن دولت تدبير و اميد انصافا اميدی جهت از بين بردن كارهای پوپوليســتی و حفظ كرامت و جايگاه 
انســانی شــكل گرفتپس از استقرار دولت تدبير و اميد و شروع سفرهای شهرســتانی رياست جمهوری خصوصا از 
رفتارهای پوپوليســتی از جمله تعطيل نمودن ادارات ريال، شــركتها و مدارس و ســازماندهی افراد برای استقبال به 

هنگام سفر استانی رئيس دولت و رواج فرهنگ نامه نويسی كه در دولت قبل شكل گرفته منسوخ گرديد.
از همان ابتدای روی كارآمدن دولت جناب آقای روحانی يكی از تاكيدات مهم دولت و شخص رياست جمهوری 
در مقوله حفظ كرامت ملت ايران همين عدم تعطيلی ادارات، ســازمانها، شــركت ها ومدارس اســتانها و عدم راه 
اندازی كاروان اســتقبال مردمی در ســفرهای استانی بوده است البته بايد قبول كرد در ارتباط با موضوع نامه نويسی 
بديل گرفتاری عمومی مردم در امر معيشــت شــان و اينكه طی هشت سال گذشته اين مساله به يک خرده فرهنگ 

تبديل شده بود نمی شد آن را با صدور بخشنامه و دستورالعمل و به يک باره از رفتار مردم حذف نمود.
بدين منظور وبدليل فوق )ايجاد خرده فرهنگ( كسئوالن ارتباطات مردمی سعی نمودنتدبيری انديشه شود تا ضمن 
دريافت و شــنيدن تقاضای مردم كرامت انســانی و حرمت آنها حفظ گردد. زيرا شان و كرامت ملت نجيب ايران 
اســالمی باالتر و واالتر از آن اســت كه دولتمردان از نقطه ضعف مشكل معيشــتی آنها سوء استفاده نموده و برای 
تحويل يک نامه و نهايتا پرداخت مبلغ ناچيزی به صاحب نامه آنان را به دنبال خود بكشــانند بدين منظور با ارتقاء 
ســامانه 111 در اســتانها »البته در دولت قبل اين سامانه به صورت عادی در استانها وجود داشت« و تخصيص بيش 
از 500 خط تلفنی به اين سامانه به صورت 24 ساعت در 4 شيفت 6 ساعته بدون اينكه ملت بزرگوار ايران بخواهند 
در خيابان ها به دنبال كاروان اتومبيل های رياست جمهوری بدوند و عالوه از بين رفتن حرمت آنها خطرات جانبی 
در پی داشته باشداقدام به شماره گيری 111 نمايند و ضمن ثبت تقاضای خود و دريافت كد رهگيری و نيز تشكيل 

غرفه های پيک اميد در كنار اين سامانه در اسرع وقت به متقاضيان جواب داده شود.
البته می بايســت همكاران اعم از صدا و ســيما و مطبوعات نوشــتاری و مجازی، ائمه جمعه محترم و جماعات، 
نمايندگان مردم در مجلس شورای اسالمی و شوراها در توجيه عامه مردم نسبت به واقعيات اقتصادی كشور به دولت 

كمک نمايند تا به رويه پوپوليستی نامه نويسی از فرهنگ عام ملت شريف و ايران حذف گردد.

* مديركل بازرسی و رسيدگی به شكايات استاندای فارس

دکتر دارا کیانی*
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اعتدال و ابعاد آن
مقدمه:

»اعتدال«، یکی از واژگانی اســت که نیازمند ایضاح مفهومــی و تعیین جغرافیای معنایی 
اســت. چنین ضرورتی نه تنها از حوزه نظــر و تدقیق نظری و یا تأمالت علمی برمی خیزد 
که در ســاحت عمل اجتماعی و سیاســی و کنش تعین یافته نیز مورد توجه اســت. واژه 
اعتدال گاهی اوقات با عدالت و تعادل و عدل مترادف دانســته شــده اســت اما نکته مهم 
در تفاوت میان دو مفهوم عدالت و اعتدال اســت. چرا که در عدالت جایگاه حق برجســته 
اســت در حالی که در اعتدال عقالنیت اســت کــه دال مرکزی دارد. در ایــن مقاله ابتدا 
بــه تعاریف مختلف از اعتدال و ســپس ابعاد)ریشــه های( اعتدال پرداخته خواهد شــد. 
زین العابدین نیک مرام
معاون سیاسی امنیتی فرمانداری شیراز



تعاریف مختلف از اعتدال:
-اعتدال به معنای ميانه روی همچنين اصول گرايی معتدل، اصالح 

طلبی محافظه كار و رويكرد ضد افراط است.
-اعتدال در محاورت عمومــی معمواًل به معنای تعادل و ميانه روی 
در كردار و گفتار اســت و در مقابل واژه هايی چون افراط و تفريط 

است. 
-از ديــد برخــی از صاحب نظران اعتدال از دو ريشــه مرتبط با هم 

اتخاذ شده است.
1-ِعــدل: ِعدل در اين جا به معنــی تصميم و كردار مبتنی بر دانش 

و انديشه است.
2-َعــدل: َعدل به معنای قرار دادن هر چيز در جای خود و بنابراين 
تصميم و عمل بر اساس معيارهای روشن است. طبق اين تعريف هر 

گفتار و يا كردار خالی از معيار را ظلم تلقی می كنند.
از ديد برخی از صاحب نظران جامعه شناســی و علوم انسانی اعتدال 
و ميانه روی به معنای انتخابی بين حق و باطل و يا انتخاب راهی بين 
راست و دروغ نيست. همان طور كه به معنای راهی بين منفعت ملی 
و از بين بردن منافع ملی نيســت. اعتدال به معنای عدول از اصول و 
محافظه كاری در برابر تغيير و تحول نيست. بلكه اعتدال يک روش 
است.اعتدال يک بينش وكنش است. اعتدال رويكردی خردورزانه، 
فعاالنه و صبورانه در جامعه برای دور شــدن از ورطه افراط و تفريط 

است. 
بنابر، اين ديدگاه، كنش اعتدالی كنشــی اتفاقی و از ســر غريزه و يا 
ارثی نيســت. بلكه، رفتاری است كه در فرآيند اجتماعی شدن و در 
پروسة فراگيری ارزش های اجتماعی شكل می گيرد. از اين رو، برای 

يادگيری و گسترش رفتار اعتدالی، موارد زير اهميت بااليی دارند.
الف( تربيت و آموزش در كنش اعتدالی

ب( مقدمات و تمهيدات معرفتی
 ج( كسب مهارت های عملی
د( آمادگی های روان شناختی

-در تعريفی ديگر اعتدال عبارت اســت از خردورزی، علم باوری، 
تــوازن ميان آرمان و واقعيــت، تحول خواهی ضمــن حفظ اصول، 
حاكميت اخالق و قانون، تقدم منافع ملی بر منافع حزبی و جناحی، 
رعايت حقوق و آزادی های همه شهروندان و پاسخگويی به جامعه.

با توجه به تعاريف ارائه شــده بايد اذعان نمود كه آن چه در اعتدال 
اهميت دارد، كاركرد و نتيجة كنش اســت. ارسطو، مهم ترين نتيجه 

و شاخصة رفتار اعتدالی را حفظ و تداوم نظم می داند.
در تبار شناســی مفهوم اعتدال، به اين نكته می رســيم كه پيشينيان، 
اعتدال را اواًل، كنشــی فضيلت مندانه )اخالقی( و ثانيًا، فردی تلقی 
می كرده اند. به ســخن ديگر،، اعتدال را فعلی اخالقی و در ساحت 
فردی محســوب می نموده اند. به عنوان مثــال، افالطون در كتاب 
كيد می كند. چهار فضيلت  »چهارم جمهوريت« بر چهار فضيلت تأ
افالطونی عبارت اســت از: حكمت، عدالت، شجاعت و اعتدال. 
افالطون در شرح فضيلت اعتدال، بر توازن ميان قوای درونی و كف 

نفس اشاره می كند. 
ارســطو نيز اعتدال را در ساحت فردی و حتی صرفًا مربوط به جسم 
آدمی می داند. ارسطو در كتاب »اخالق نيكوماخوس«، اعتدال را 
حد وســطی مربوط به لذت های جســمانی )و نه لذت های نفسانی 

مانند حس جاه طلبی و عشق به دانايی( می داند.

ابعاد مختلف اعتدال: 
1-اعتدال از منظر اجتماعی)اعتدال گرایی اجتماعی(:

در رويكرد اجتماعی )كه نقطه مقابل رويكرد فردی است كه در باال 
به آن اشاره شد( سطح تحليل و تبيين از حوزة فرد بيرون می آيد و به 
ساختارها و نظام اجتماعی نظر می افكند. در اين رويكرد، اعتدال به 

منزلة نياز اجتماعی و ضرورتی سياسی مطرح می گردد. 
از طــرف ديگر اعتــدال گرايی اجتماعی عبارت  اســت از برقراری 
وضعی كه همه افراد يک اجتماع بتوانند از لوازم و اسباب آسايش  و 
رفاه برخوردار بوده و قوانين اعم از حقوقی و جزائی درباره همه آنها 
بدون هيچگونه  تبعيض اجراء گــردد. به گونه ای كه در يک وضع 
مســاوی هم زحمات و كارهای اجتماعی  ميان همه تقســيم گردد و 
هم اينكه همه از وســايل زندگی و رفاه اجتماعی استفاده نمايند و از 
تحميل تمام زحمات  و كارهای پر مشــقت به يک عده و تحصيص 
وســايل رفاه و آسايش به عده ديگر جلوگيری بعمل  آيد و حد وسط 

بين افراط و تفريط های مذكور در جامعه برقرار شود.
 نتيجه آن كه در اعتدال اجتماعی، شــيوة رفتار و كنش شــهروندان با يكديگر و نحوة 
مناسبات اجتماعی مورد توجه قرار می گيرد، در اين جا نيز تمايز دو موضوع از يكديگر، 
ضرورتی تام دارد. در صورت بندی دوگانة اعتدال، گاهی اوقات اعتدال اجتماعی را در 
برابر اعتدال فردی می نشانيم و گاهی اعتدال ساختاری را در مقابل اعتدال فردی مطرح 
می كنيــم. به تعبير ديگر اعتدال اجتماعی و اعتدال ســاختاری را نيــز بايد از يكديگر 
متمايــز كنيم كه در اين جا برای درک بهتر اين تمايز الزم اســت اشــاره ای به اعتدال 

گرايی ساختاری)به عنوان يكی ديگر از ابعاد اعتدال گرايی( داشته باشيم.

2- اعتدال گرایی ساختاری:
در رويكرد ســاختارگرايانه، تمايل بر اين اســت كه علت كنش هــای غيراعتدالی را از 

ساختارها فهم كنند و همچنين راه حل ها را نيز درون ساختارها بيابند.
در اين رويكرد، علت رفتارهای غيراعتدالی حاكمان و شهروندان را بايد در ساختارهای 
حقوقی و سياســی مســتقر جســت وجو كرد و متقابــاًل هر توصيه ای بايــد معطوف به 
ســاختارهای مسلط باشد. بنابراين بايد به ساختارهايی با شكل بندی اعتدالی انديشيد و 

در كار نهادينه كردن ساختاری اعتدال بود.

3-اعتدال از منظر سیاسی)اعتدال گرایی سیاسی(: 
 در اعتدال سياســی مناسبات حاكمان با شهروندان و بالعكس تحليل و تبيين می شود. 
در عرصه سياســی عمومًا به كنشگرانی اعتدالی گفته می شود كه )كه در سطح فردی 

و گروهی يا دولتی( چند التزام و ويژگی داشته باشند.
-اول اينكه كنشــگراعتدالی در عرصه سياســی در آرزوی ســازش و توافق بين افراد و 

نيروهاست و از درگيری با آن ها پرهيز دارد.
-دوم اينكه كنشــگر اعتدالی برای تغيير ابعاد نامطلوب جامعه رويكرد اصالح طلبی را 

بر رويكرد انقالبی ترجيح می دهد.
-ســوم اينكه كنشگر اعتدالی معتقد است ســرعت وميزان تغييرات به نهادهای بنيادی 

جامعه )مثل نهاد خانواده، نهاد مذهب، نهاد حكومت و بازار( آسيب بنيادی نرساند.
- چهارم آنكه كنشگر اعتدالی درباره موضوعات مختلف )به وفاق در ميان خردمندان( 

پايبند است.
بنابراين اعتدال گرايی سياســی همان فرآيند دسترسی به وفاق و همچنين فرآيندی است 
كه اين وفاق را به قانون عادالنه و سياست گذاری مدبرانه و در چارچوب اخالق تبديل 
می كنــد. به بيان ديگر، در يــک وضعيت آرمانی هدف نهايی سياســت برای اعتدال 

گرايی برقراری سازگاری ميان خواست دولت و خواست مردم است.

4-اعتدال اخالقی: 
اعتــدال اخالقی عبارت اســت از فضايل اخالقی و حد وســط و اعتدال در خوبی ها 
و صفاتی كه از جانب قانون يا شــريعت به افراد رســيده اســت)رذايل اخالقی افراط و 
تفريط هســتند(. می توان گفت اعتدال، كمال قوه عقلی اســت. به عبارت ديگر چون 
نفس دارای چهار قوه عاقله، عامله، شــهويه و غضبيه اســت اگر حركات و افعال اينها 
بر وجه اعتدال باشــد و ســه قوه اخير مطيع اولی )عقل( باشند و در افعال فقط در مسير 
عقل گام بردارند حالتی پديد می آيد كه كمال و تماميت قوای چهار گانه است كه از 

آن تعبير به »اعتدال« می شود.

5-اعتدال در زمینه اقتصاد)اعتدال گرایی اقتصادی(: 

 از دید برخی از صاحب نظران جامعه شناسی و علوم انسانی اعتدال و 
میانه روی به معنای انتخابی بین حق و باطل و یا انتخاب راهی بین راست و 
دروغ نیست. همان طور که به معنای راهی بین منفعت ملی و از بین بردن 
منافع ملی نیست. اعتدال به معنای عدول از اصول و محافظه کاری در برابر 

تغییر و تحول نیست. بلکه اعتدال یک روش است.

 در تبار شناســی مفهوم اعتدال، به این نکته می رسیم که پیشینیان، 
اعتدال را اواًل، کنشی فضیلت مندانه )اخالقی( و ثانیًا، فردی تلقی می کرده 
اند. به سخن دیگر،، اعتدال را فعلی اخالقی و در ساحت فردی محسوب 
می نموده اند. بــه عنوان مثال، افالطون در کتاب »چهارم جمهوریت« بر 
چهار فضیلت تأکید می کند. چهار فضیلت افالطونی عبارت اســت از: 

حکمت، عدالت، شجاعت و اعتدال.

 اعتدال گرایی اقتصاد در عرصه های تولید، توزیع، مصرف و فرصت ها 
و خدمات دولت را می تــوان به عنوان قلمروهای مختلف اعتدال گرایی 
اقتصادی دانست. در حیطه توزیع، اعتدال گرایی اقتصادی شامل توزیع 
پیش و پس از تولید و توزیع مجدد اســت. در تولید و مصرف نیز اعتدال 

گرایی به معنای »وضع الشیء فی موضعی« کاربرد دارد.

16 شماره چهار

دوره جـــدیــــد
اردیبهشـت ماه 94



با جمع بندی مفهوم اعتدال گرایی اقتصادی ســه معنای)تســاوی، دادن حق به 
صاحب حق آن، عدم تفاوت فاحش درآمدی( را می توان استخراج نمود.

قلمروهای مختلف اعتدال گرایی اقتصادی:
1-تســاوی: منظــور از تســاوی، رعایت در زمینه اســتحقاق های مســاوی و 
همچنین »ایجاد شــرایط برای همه به طور یکسان و رفع موانع برای همه به طور 

یکسان است«.

2-دادن هــر حقــی به صاحــب آن: در این معنــا، رفتار افــراد و کارکرد نظام 
بــر محورحق می باشــد و این عملکرد عادالنه ای اســت کــه در آن هر فرد به 
حق خود دســت پیدا کند. برای مثال کســی درختی می کارد و از آن مراقبت 
می نماید تا به ثمر برســد؛ بنابراین حق اوســت که از ثمره کار خودش استفاده 

نماید و رابطه این شخص با آن میوه و ثمر رابطه فاعلی می باشد.

3-توازن یا عدم تفاوت فاحش طبقاتی: در اینجا برای درک بهتر این شــاخصه 
الزم اســت اشاره ای به آموزه های اسالم داشته باشیم. در آموزه های اسالمی، 
برخی معتقدند اگر جمع آوری ثروت از راه صحیح و شرعی باشد ایرادی ندارد 
هر چنــد در همان حال افرادی از کمبود امکانات رنــج ببرند. اما برخی دیگر 
معتقدند تحقق پدیده شکاف طبقات در آمد و ثروت در جامعه اسالمی امکان 
کید می شود شکاف فاحش بین طبقات و دهک های درآمدی  پذیر نیست و تأ
منظور اســت نه مطلق تفاوت. قرآن با رسمیت شناختن مالکیت خصوصی و به 
رسمیت شناختن آن اجازه نمی دهد عده ای از تداول ثروت نجومی برخوردار 

گردند و عده زیادی محروم بمانند.

قلمروهای مختلف اعتدال گرایی اقتصاد:
اعتــدال گرایی اقتصاد در عرصــه های تولید، توزیع، مصــرف و فرصت ها و 
خدمات دولت را می توان به عنوان قلمروهای مختلف اعتدال گرایی اقتصادی 

دانست.
در حیطــه توزیع، اعتدال گرایی اقتصادی شــامل توزیع پیــش و پس از تولید 
و توزیع مجدد اســت. در تولید و مصرف نیز اعتــدال گرایی به معنای »وضع 

الشیء فی موضعی« کاربرد دارد.
توزیــع فرصت ها، توزیع امکانات و شــرایط رســیدن به یک موقعیت اســت. 
این امکانات و شــرایط شــامل انواع خدمات دولتی؛ اعم از خدمات آموزشی، 
بهداشتی، زیرســاختی، فراهم ســازی زمینه های بهره مندی از منابع طبیعی و 

اطالعات، ایجاد زمینه کار و اشتغال و تأمین نیازهای اساسی می شود.

6-اعتدال در زمینه فرهنگ)اعتدال گرایی فرهنگی(:
اعتدال گرایی فرهنگی عبارت اســت از ارزشــی که فراگیر شدن آن، موجب 

تســاوی و یکســانی موقعیت شــهروندان در دســتیابی به امتیازهــا، اطالعات 
و داده¬هــای فرهنگــی می¬شــود. عدالت فرهنگــی شــاخه ای از عدالت 
 اجتماعی اســت کــه خــود از مفاهیم مبهــم در عرصهــی علوم انســانی و ا

جتماعی می باشد.
اعتدال گرایی از منظر فرهنگي به این معناست که آیا کارکرد فرهنگ در جامعه 
معطوف به ایجاد تعادل است یا خیر، یعني گریز از ظلم، تبعیض، ناهنجاریها و 
گرایش به حق و عدالت در فرهنگ جامعه وجود دارد یا نه؟ آیا فرهنگ ما مي 
تواند چنین کارکردي از خود نشان دهد؟ اگر چنین است مي توانم ادعا کنیم، 
فرهنگ عدالت را گسترش داده ایم، توسعه فرهنگ عدالت و عدالت خواهي 
مي تواند یکي از کارکردهاي فرهنگ محسوب شود، اما به طور اخص، عدالت 
فرهنگي به این معناســت که امکانات حــوزه فرهنگ عادالنه در جامعه توزیع 
شــود، یعني همان گونه که حوزه سیاســت و اقتصاد رشد مي کند، باید حوزه 
فرهنگ هم رشــد کند. به عبارتي رشد فرهنگ باید به صورت متوازن، متعادل 
و متناســب با نیازهاي روز جامعه، همراه با فعالیت هاي سیاســي، اجتماعي و 

اقتصادي صورت گیرد.
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بازنشر مصاحبه مرحومه سکینه پیوندی

مادر حسن روحانی: برای فرزندم دعا می کنم

»از بچگی همیشــه خوب بود، ســاکت بود، حرف پــدر و مادر را گوش مــی داد و احترام 
می گذاشــت«، »من افتخار می کنم که برای مردم کاری بکند« و »برای فرزندم دعا می کنم تا به 
تمام وعده هایش عمل کند« بخش هایی از مصاحبه بانوی مرحومه ســکینه پیوندی مادر حسن 
روحانی رییس جمهوری 27 خرداد دو روز پس از برگزاری انتخابات ریاســت جمهوری 24 خرداد 
92 است.»سکینه پیوندی« مادر پیر حسن روحانی رییس جمهور منتخب، مدت یک سال است در 

شهر سمنان و در خانه شخصی خودشان زندگی می کند.
او پیش از این و برای بیش از 70 ســال به همراه همسرش حاج اسداهلل فریدون در شهر سرخه و 
محل اصلی زندگی شان بود. اما پس از فوت حاج اسداهلل در نهم مهرماه سال 90 تنها شد و برای 
آنکه بیش از پیش به محل زندگی دخترانش نزدیک باشــد خانه ویالیی و زیبای خود و شوهرش 
در بن بســت نظامی شهر سرخه را ترک کرد و حاال در خانه ای آپارتمانی در شهر سمنان زندگی 

می کند.
این خانه چند سال پیش به همت شیخ حسن روحانی در زمینی بازمانده از پدر ساخته شد. مادر 
آقای روحانی سن و سالی دارد که نه گوش هایش خوب می شنود و نه چشم هایش به قدر کفایت 
می بیند. راه رفتنش هم به مدد واکر است، اما حافظه اش آن قدر قوی هست که جزییاتی دقیق از 
کودکی و جوانی پســرش که حاال رییس جمهور ایران شده را با دقت تعریف کند.او به جز این در 
حرف زدن و آگاهی از امور روزانه هم چابک است و چیره دست. هم مناظره های انتخاباتی را دنبال 

می کرد و هم وعده های انتخاباتی پسرش خوب یادش است.
ظهر روز دوشــنبه 27 خردادماه و دو روز پس از اعالم قطعی نتیجه انتخابات ریاســت جمهوری 
یازدهم به دیدار مادر رییس جمهور جدید رفتیم. گفت وگویی که در ادامه می آید، حاصل این دیدار 

است.گفت و گوی روزنامه شرق با مادر رئیس جمهور منتخب را در ادامه می خوانید؛

مقـدمـه



مادر جان، از کودکی آقای روحانی برایمان بگویید، آن روزها چطور پسری بود. شما از 
او راضی بودید؟

از بچگی همیشــه خوب بود، ســاکت بود، حرف پــدر و مادر را گوش مــی داد و احترام 
می گذاشت. هر کاری که رضای خدا بود انجام می داد. تا کالس ششم درس خواند، بعد 

چون درس و حافظه اش خوب بود رفت حوزه.
برای درس حوزه کجا رفت؟

رفت سمنان.
آنجا چند سال درس خواند؟

یک ســال ســمنان حوزه علمیه بود، آنجا حجره نداشت، خانه حاجی اسماعیل خوشوقت 
می رفت و شب و روز درس می خواند.

از کی برای درس خواندن به قم رفت؟
چون حافظه خوبی داشــت 15ســاله بود که رفت قم درس طلبگی بخواند، باید 16سالگی 
می رفت اما ســر 15سالگی رفت حوزه آنجا. پسرم گفت گرانی را تمام می کنم، بیکاری را 
تمام می کنم، اینها را توی تلویزیون گفت. گفت این جوانان را می برم سر کار، بیکاری تمام 

می شود و گرانی قطع می شود. انشاءالله که خدا کمک کند
یعنی یک سال زودتر رفت؟

بله یک سال زودتر رفت، آیت الله )استادش( گفت چون درس و حافظه اش خوب است باید 
به او حجره بدهیم، همین طور هم بود شکر خدا.

وقتی رفت حوزه علمیه، شما دلتنگش نمی شدید، سمنان که بود به سرخه نزدیک 
بود می توانست به شما سر بزند، اما وقتی رفت قم از شما دور شد، دلتان برایش تنگ 

نمی شد؟
می شد، اما خوشحال بودم این راهی که رفته برای رضای خداست، دل همه تنگ می شود، 

اما چون پسرم راه خرابکاری نرفته بود و هر کاری می کرد خوب بود برایش خوشحال بودم.
بعد از آنکه رفت حوزه قم وقتی به سرخه برمی گشت اینجا چه کارهایی می کرد، برای 

کارهای مزرعه و مغازه به پدرش کمک می کرد؟
همیشه به پدرش در کار زمین کمک می کرد مغازه هم می رفت، آن سال ها آقای نطنزی امام 
جماعت سرخه بود، مکتب خانه داشت و به بچه ها قرآن درس می داد، آشیخ حسن که از قم 

می آمد به او کمک می کرد تا بتواند به کارهای دیگر هم برسد.
حاج خانم حاال ماجرای عروسی آقای روحانی را برای ما تعریف کنید، عروس خانم را 

کی انتخاب کرد خودش یا شما، عروسی چطور برگزار شد؟
20 سالش بود که با دخترخاله اش ازدواج کرد، دختر خواهر من بود. ما رفتیم برای او انتخاب 
کردیم، به او گفتیم که وقت ازدواج است، برایت چیکار کنیم؟ گفت اختیار من دست پدر 
و مادرم است، هرچه شما بگویید. برایش رفتیم خواستگاری، آنها هم گفتند به روی چشم، 

دختر مال شماست.
وقتی که می خواست ازدواج کند، لباس روحانیت می پوشید یا هنوز نه؟

بله لباس می پوشید، از اینجا که رفت عمامه سر کرد. وقت ازدواج هم لباس آخوندی داشت.
عروسی چطور برگزار شد؟

عروسی آن موقع مذهبی بود، ما هم برایش مذهبی عروسی گرفتیم، مثل حاال نبود که سروصدا 
و... داشته باشد.

وقتی قم بود شما برای دیدنش می رفتید یا فقط او به سرخه می آمد؟
نه، ما هم می رفتیم قم.

از وقتی رفت تهران هم خانه اش می رفتید؟
همیشــه ما را می برد تهران، ما را نگه می داشت، دو پسرم هر دو پسرهای خوبی هستند، هم 

شیخ حسن هم حسین.
وقتی رفت خارج که نمی توانست برای دیدن شما زود بیاید دلتان برایش تنگ نمی 

شد؟
خارج خیلی وقت نبود، 18 ماه آنجا بود، زود انقالب شد آمد ایران، به حرف آیت الله خمینی 

خیلی معتقد بود، از سال 42 اولین کسی بود که رفت زیارت آیت الله خمینی.
زمان جنگ که می رفت به جبهه ها شما ناراحت نمی شدید که شاید اتفاقی بیفتد؟

نــه، می گفتم برای خداســت باید بــرود، من افتخار می کــردم که اگر قدمــی برمی دارد 
بــرای رضای خدا و امام زمان باشــد. همیشــه می گفتم برو مادرجان، اگــر نروی انقالب 
حفظ نمی شــود ما هم تو را می ســپاریم دســت خدا. او از اول هم ترسی نداشت، اعالمیه 
 می فرســتاد برای پدرش، او هم پخش می کرد، برای چهلم پســر امام خمینی هم در تهران

 به منبر رفت.
بچه های آشیخ حسن که نوه های شما هستند اینجا می آیند؟ به شما سر می زنند؟

همیشه می آیند اینجا، هر وقت هم ما برویم تهران یک ماه یا دو ماه آنجا می مانیم.
کدامشان بیشتر سر می زند، کدام را شما بیشتر دوست دارید؟

همه شان برای من یکی هستند همه بچه های من هستند. یک اندازه دوستشان دارم. بچه های 
خوبی هستند و حرف پدر و مادرشان را گوش می کنند.

وقتی آشیخ حسن می خواست برای ریاست جمهوری ثبت نام کند شما می دانستید؟ 
به شما گفته بود؟

اول که می خواست ثبت نام کند به هیچ کس نگفت، بروز نداد. اول رفت مسافرت قبل از 
عید، به من زنگ زد گفت مادر من عید نمی آیم سمنان، گفتم چرا، گفت کاری دارم دور 

و ور، فقط این آقای ناهیدی )به او اشــاره می کند( می دانســت که باجناقش 
است. نمی خواست پخش بشود، شاید یک وقت نمی  شد، یا پشیمان می شد 

می خواست کار درست بکند.
این روزها به شــما زنگ می زند؟ هر چند روز یک بار شــما با او حرف 

می زنید؟
همیشه، هر روز برای من زنگ می زند حتی روزی که جلسه داشته باشد یا قبل 
از همین ریاست جمهوری به خانمش می گوید به مادر بگو که امروز جلسه 
دارم. هر کاری اش اگر قطع بشود زنگ زدنش به من قطع نمی شود. حسین 
هر روز به من زنگ نمی زند، اما او همیشه زنگ می زند. می گوید مادرجان 

هرچه داریم از تو داریم.
شب های انتخابات و مناظره ها که آشیخ حسن می آمد توی تلویزیون و 

صحبت می کرد شما برنامه ها را نگاه می کردید؟
بله، همیشه می دیدم، گوش می کردم، این بچه ها )اشاره به دخترانش( به من 
می گفتند برو بخواب مادرجان، این برنامه ها به درد تو نمی خورد، من می گفتم 
تمام مردم ایران دارند گوش می کنند، من مادرش هستم، اینجا گوش می کنم 
برایــش هم دعا می کنم. خــودش هم به من گفت مادرجــان مردم زحمت 

کشیدند به من رای دادند، اما اگر دعاهای شما نبود من به جایی نمی رسیدم.
وقتی توی تلویزیون آمد برای صحبت کــردن، به نظرتان خوب حرف 

می زد؟
آره خوب حرف می زد، البته برای من که حرف نمی زد برای مردم باید خوب 

باشد.
بقیه کاندیداها که با آشیخ حسن در انتخابات بودند را می شناختید؟

آره می شناختم، از نزدیک نه اما از دور می شناسم، همین قالیباف و اینها بودند.
وقتی آقای روحانی قبول شد مردم محل برای تبریک گفتن پیروزی پیش 

شما آمدند؟
آره مردم سمنان همیشه دوستش داشتند. خیلی ها برای تبریک آمدند.

آقای روحانی از قدیم با آقای هاشمی رفسنجانی دوست بود و همیشه 
با او رابطه خوبی داشت، در این مدت آقای هاشمی خانه شما هم آمد؟

مراسم پسر آقای روحانی آقای هاشمی آمد، همان یک بار من او را دیدم.
حاال که آقای روحانی رییس جمهور شده است حتما کارش خیلی زیاد 
می شود و وقت ندارد زیاد به شما سر بزند یا با شما تلفنی صحبت کند از 

این اتفاق ناراحت نیستید؟
نیاید، من افتخار می کنم که برای مردم کاری بکند.

رییس جمهور قبلی آقای احمدی نژاد به نظرتان چطور بود؟ به نظر شما 
خوب کار می کرد؟

مــن بــا او کاری ندارم، ولی با پســرم خــوب بود، رییس جمهــوری محترم 
 اســت هرکس باشــد خوب اســت. تــا خوب نباشــد که رییــس جمهور

 نمی شود.
دوست دارید حاال که آشیخ حسن رییس جمهور شد برای مردم چه کاری 

بکند؟
باید کاری بکند که رضای خدا و مردم باشــد، بتواند به مردم کمک کند که 

برایش رای انداختند و دستش را گرفتند، او هم دست آنها را بگیرد.
االن گرانی و بیکاری خیلی زیاد شده و مردم گرفتار شده اند، به نظر شما 

پسرتان می تواند این مشکالت را حل کند؟
پســرم گفت گرانی را تمــام می کنم، بیکاری را تمام می کنــم، اینها را توی 
تلویزیون گفت. گفت این جوانان را می برم سر کار، بیکاری تمام می شود و 

گرانی قطع می شود. انشاءالله که خدا کمک کند.

دوره جـــدیــــد
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یادداشت 

سردبیر

شیراز بوی تدبیر گرفت
بـدون شـک بزرگتریـن نعمـت جمهوری اسـالمی نزدیکی ملت و دولت اسـت، نمـود بیرون آن هـم حضور مقامات 

و مسـووالن در جمع مردم. 
ایـن شـور و هیجـان اگرچـه در دولـت قبـل بـه شـکلی هدایت و اسـتفاده شـد که بـا رفتارهـای پوپولیسـتی در ظاهر 

اگرچـه نویـد خدمـت داد امـا در امتـداد آن باعـث دلزدگـی ملـت از سـفرهای متعدد اسـتانی گردید. 
حـال بـا گذشـت ۲سـال از آن روزهـا نسـیم اعتدالـی وزیـدن گرفته اسـت کـه با تدبیـر دکتـر روحانی نویـد روزهای 

پـر امیـد را مـی دهد.
بـدون شـک شـیراز و فـارس بـا رای قاطـع خـود بـه تغییـر در خـرداد۹۲ مثل همیشـه پیشـتاز جریـان اصالحی بود 
کـه شـور و شـعور سیاسـی مردمـان دیـار سـعدی و حافـظ را بـه رخ مـی کشـد. فـارس و شـیرازی که در بررسـی 
تاریخـی پیشـتاز اعتـدال و رفتـار عقالیـی بوده می تواند نشـان و متر و معیاری باشـد ؛برای اینکـه بلعکس تبلیغات 
و خروجـی کـه توسـط عـده ای انـدک سـعی میشـود به جامعـه ایرانی مخابره شـود نـه "دلواپس " اسـت و نه محل 

افـراط و تفریط. 
شـانزدهمین حضـور کاروان تدبیـر و امیـد دولـت بـه فـارس کـه همزمـان با سـومین حـرم اهـل بیت بـودن، پایتخت 
فرهنگـی کشـور هسـت بهتریـن فرصـت اسـت که هم دولـت به ایـن واقعیت توجـه کند که بحـران سـازی عده ای 
قلیـل نـه صـدای اکثریـت کـه نـوای اقلیتـی )قدرتمنـد و دلواپـس( محـدود اسـت کـه هرچند حـق ابراز عقیدیشـان 

محفـوظ اسـت امـا اجـازه ندارنـد بـا رفتـار خود نـگاه ها بـه فـارس را دچار تغییـر و تعبیـر غیر واقعـی کنند.
هرچنـد رسـم مهمـان نوازی شـور اسـت و نشـاط، امـا در عین حـال که مهمان نـوازی مردم دیـار فارس زبانزد اسـت 
امـا وقتـی قـرار اسـت یک محبوب مهمانمان باشـد این حـق وجود دارد که در کنار حمایت و شـور و نشـاط حضور 
مـردی کـه دوسـتش داریـم ؛ قـدری درد دل هـم کنیـم، قـدری هـم از دغدغـده هـای جامعـه و نسـل خود با شـما 

عزیـز ملت سـخن بگوییم.
بـدون شـک هـر دولتـی بایـد بـه پایـگاه اجتماعـی و عقبه سیاسـی خـود توجـه کنـد، در کشـورهای چون ایـران که 
فاقـد توسـعه یافتگـی در همـه ابعـاد اسـت عـدم توجه به ایـن مهم خیلـی زود باعث دلسـردی و نا امیدی مـی گردد. 
تحقـق اهـداف و شـعارهای دولـت توسـط دولتمردان از باالترین سـطح تا پاییـن ترین رده صورت مـی پذیرد که باید 
پذیرفـت بـا گذشـت نزدیـک به دوسـال از اسـتقرار دولـت در بخش هایـی از این وظیفه مهم توسـط عـده ای اندک 

کـه بـه لطف شـعار اعتدال سـوار بر قطار دولت شـده و هسـتند نادیده گرفته شـده اسـت.
آقـای روحانـی بـه برخـی دولتمردان بگویـد "آن مرد رفت" و به دلواپسـانتان بگوید " نسـیم اعتدال نشـان از آرامش و 
ثبات دارد"، به کسـانی که متوجه مسـیر حرکت قطار اعتدال نشـده سـوارند بفرمایید رای مردم در ۲۴خرداد درسـت 

اسـت آری بـه "تدبیـر و امیـد" بود ولـی قبل از آن یک "نـه" معنادار بود روند گذشـته!
مـا هـم دعـا مـی کنیـم ده نمکی های زمانه کاش فیلمسـاز شـوند. کاش مثل الله کـرم های دهه هفتاد تبدیل شـوند 
بـه اللـه کـرم هـای دهـه نود. بـه وزرا حتمـا بگویید بعضا صـدای مطالبات مـردم و اسـتانداران خود که بـه نمایندگی 

دولت شـعار "تدبیر و امید" هسـتند، را بشـنونند. 
آقـای روحانـی شـیخ دیپلماتـی کـه بودنـت را حتی چندمـاه تحمل نکردنـد در عین حال کـه از ظرفیتهـای مدیریتی 
همـه جنـاح هـا و طیفها اسـتفاده می کنید مواظب کسـانی باشـید کـه از روش اعتدالـی دولت سواسـتفاده می کنند 
باشـید کـه هیـچ عملکـرد ضعیفـی )از دولـت( بـه انـدازه مقاصد اینـان تـوان ضربـه زدن به پایـگاه اجتماعی شـما را 
ندارد.حیـف اسـت از مظلومیـت نگویم،انـگار این دولت سـکوتش و نجابتش ضعف تلقی میشـود، حـال آنکه این 

نجابـت دولتمـردان دولـت یازدهم اسـت که تبدیل به پاشـنه آشیلشـان می شـود.
و در نهایـت از مظلومیـت برخـی اسـتاندارانتان کـه سـنگ آسـیاب پاسـخگویی بـه توقعـات بـه حـق شـده انـد باید 
گفـت، حیـف اسـت کـه بخشـی از بدنه دولت عدم همراهـی خود در تغییرات الزمـه را به نام مدیریت های اسـتانی 

تمـام کند.
قدمـت خیـر مقـدم، امیـد داریـم شـما با حضـورت همانگونه کـه امید بـه دلها تذریـق می کنید بـا توجه به دلشـوره 

هـای نسـل ما به عقـل برخـی تدبیر تزریـق کنید.



فـرهنگ

مدیرکل فرهنگ وارشاد اسال می فارس:

 اصحاب فرهنگ و هنر و ادب
 را از دل دوست دارم

عکس: حسین فربودعکس ها: حسین بامداد

گفت و گویی صمیمی با پدر تئاتر فارس

از آشنايی با تعزيه در شش سالگی
 تا حضور مداومش روی صحنه

حوزه فرهنگ و هنر استان فارس 
در سالی که گذشت 
بهروز افخمی در گفت و گو با شاخه طوبی: 
سینما به طور قطعی مرده است

فرهنگ



* تاتر برای شما چگونه آغاز شد؟
اولین حضور من در تاتر به تعزیه برمی گردد و البته در شش سالگی.به همرهم پدرم هرجا که تعزیه ای 
بود، می رفتم و از طرفی، در محله ای به دنیا آمدم که تعدادی از مردم در خانه هاشان تعزیه برگزار می 

کردند؛ بسیار زود و از نزدیک با تعزیه آشنا شدم.
* در کدام محله به دنیا آمدید؟

سردزک. خانه ما ته کوچه ای بود به نام حاجی خان سردزکی. همسایه ای داشتیم به نام آقای باغبان 
باشی که توی خانه اش تعزیه می خواندند. من هم به هر تعزیه ای که آنجا برگزار می شد، می رفتم و 
بعد از تماشا؛ آنچه را که در ذهنم مانده بود؛ بلندبلند برای خودم می خواندم. فردی به نام سیدمنصور 
زنجیرســاز، که صدای خوشی داشــت و تعزیه خوان بود،روزی مرا با پدرم در کوچه مان دید وبه او 
گفت:»یکی از بچه های تعزیه خوان ما مریض شده، چندروز دیگر هم تعزیه داریم؛ دیده ام که رحیم 
بعضی وقت ها چیزهایی می خواند، صدایش برای تعزیه بد نیست؛ اجازه می دهیداو را به تعزیه ببرم؟« 

من تا این را شنیدم، قبل از اینکه پدرم بخواهد جوابی دهد؛ گفتم »کی بیام سید؟«
* پس اولین تعزیه تان را در شش سالگی بازی کردید؟

فردای آن روز به خانه سید رفتم و سید یک کاغذ و قلم آورد و گفت بنویس.گفتم:»من هنوز مدرسه 
نرفته ام!!!. گفت:»ای وای« و من دلم ریخت. گفتم:»سید شما بخوان من قول می دهم یاد بگیرم«. 

چندجمله ای خواند و من هم گوش می دادم و حفظ می کردم.
 در آن تعزیه حضرت سکینه را خواندم،بعد از آن در تعزیه های دیگری هم حضور داشتم. یادم است 
در یکی از تعزیه های مسلم، یکی از هم کالسی هایم در دبستان حدایق را دیدم. نامش »جعفر توکل 
»بود و بعد از آن با هم بسیار دوست شدیم؛ مثل دو برادر. این دوستی آنقدر ادامه پیدا کرد که کالس 
دوم یا سوم که بودیم، با هم یک گروه تئاتر راه انداختیم که سرپرستی و مدیریتش به عهده جعفر بود. 
در آن گروه معموال هم نمایش های سیاه بازی اجرا می کردیم. معموال جعفر نقش ارباب و حاج آقا را 

بازی می کرد، چون پدرش معمم بود و عبایی از او داشت. من هم چون ذوق سیاه بازی داشتم، لباسی 
قرمز می پوشیدم و نقش سیاه را بازی می کردم. 

* نمایش های تان را فقط در دبستان اجرا می کردید، یا اجرای عمومی هم داشتید؟
دبستان ما )حدایق( در دروازه شاه دایی بود و اطرافش چند دبستان دیگر به نام های رودکی، رحمت 
و سنایی قرار داشت. ما برای اعالن نمایش های عمومی روی تخته سیاه کالس های دبستان مان می 
نوشتیم: »بعدازظهر پنجشنبه، نمایش سیاه بازی در خانه فالنی«. معموال هم یکی از بچه های کالس 

از پدر یا مادرش اجازه می گرفت و ما در آن خانه نمایش اجرا می کردیم. 
* غیر از شما و جعفر توکل، چه کسان دیگری در آن گروه بودند؟

محمد گلبن حقیقی، الله وردی، کرامت خنجرطالیی، حسن ثابت کیش و دونفر دیگر که االن اسم 
شان در خاطرم نیست. ما با این گروه در ماه محرم تعزیه می خواندیم و بعد از تمام شدن آن ماه، در 

خانه ها نمایش سیاه بازی اجرا می کردیم.
* در مدرسه چه نمایش هایی اجرا می کردید؟

معلمی در مدرســه حدایق داشــتم به نام آقای زهادت که شیوه درس دادنش حالت نمایش داشت. 
مدیرمدرسه مان سیداحمد زاهد بود و ناظم حسین ضرابی و هر دوبسیار خوش ذوق بودند. زمان ما 
در کتاب های فارســی دوران دبستان، نمایش نامه هایی از نویسنده های خارجی هم چاپ می شد. 
مثال در یکی از کتاب ها نمایشی چاپ شده بود به نام »فدریک کبیر و آسیابان«. ما آن را در مدرسه 
مان اجرا کردیم. در آن نمایش آقای ضرابی )ناظم مدرسه( نقش پادشاه را بازی کرد و من هم پیرمرد 
آسیابان )چون بلد بودم صدایم را تغییر دهم(. ما این نمایش را در سالن دبستان حدایق اجرا کردیم. به این 
صورت که چند میز را کنار هم گذاشتیم و رویش را فرش کردیم؛ به عنوان سن. برای پرده صحنه هم 
دانش آموزی به نام منوچهر پایدار از خانه شان دوتا پرده قرمزرنگ آورد که دو نفر باسیتی دوطرف پرده 
ها را می گرفتند و با حرکت به سمت جلو یا عقب آن را باز و بسته می کردند. ما آن زمان این نمایش 

گفت و گویی صمیمی با پدر تئاتر فارس

از آشنايی با تعزيه در شش سالگی تا حضور مداوم روی صحنه

احســان اکبرپور:نامش با تاریخ هنر معاصر شــیراز گره خورده و کمتر کسی است که دستی )حتی از دور( بر آتش تئاتر ایران داشته باشد و او را و هنرش را نستاید.رحیم هودی چند 
روزی ست که وارد هشتمین دهه زندگی خود شده؛ اما هنوز آن قدر شیدای تئاتر است که خود بیش از ما؛ منتظر حضور دوباره روی صحنه تئاتر است. رحیم هودی را »تاریخ زنده تاتر 
فارس« می نامند چرا که تنها بازمانده از نسل طالیی تاتر فارس بوده و خاطرات این »چهره ماندگار هنرهای نمایشی«،روایتی تاریخی از تئاتر شیراز،فارس وایران است. پیشکسوتی که نام 
زیبایش بر تارک تاتر ایران زمین می درخشدو شاگردانش در بلندای سینما و تاتر این کشور نام او را به عنوان اسطوره ایی فراموش نشدنی به زبان می آورند. بیش از شش دهه تالش های بی 
وقفه »پدر تاتر فارس« توام با ویژگیهای انسانی واالی ایشان همچون فروتنی،صداقت و افتادگی هرگز از دفتر فرهنگ و هنر این مرز و بوم پاک نخواهد شد چرا که برای ارتقا فرهنگ این 
خاک رنج ها کشیده است اما خم به ابرو نیاورده است.بهانه این گفت وگو اما، خود استاد رحیم هودی و احترام به هنرش؛ و برداشتن کاله از سر، به پاس دهه ها هنرآفرینی و جریان سازی اش 

در تئاتر فارس و ایران است.

مقـدمـه



معلمی در مدرسه حدایق داشتم به نام آقای زهادت که شیوه درس دادنش 
حالت نمایش داشت. مدیرمدرسه مان سیداحمد زاهد بود و ناظم حسین 
ضرابی و هر دوبســیار خوش ذوق بودند. زمان ما در کتاب های فارسی 
دوران دبســتان، نمایش نامه هایی از نویسنده های خارجی هم چاپ می 
شد. مثال در یکی از کتاب ها نمایشی چاپ شده بود به نام »فدریک کبیر و 

آسیابان«. ما آن را در مدرسه مان اجرا کردیم.

در جشن هنر ما فقط تماشاگران خوبی بودیم و نمایشی که در آن نقشی 
داشته باشیم، وجود نداشت. به همین خاطر سال دوم یا سوم جشن هنر 
بود که من و محی الدین الیق مطلبی برای روزنامه کیهان فرستادیم. چیزی 
که من نوشتم به این مضمون بود که اتفاق تیتر روزنامه هم شد: »در شهری 
که جشن هنر به پا می شود، بازیگران و عالقه مندان به تئاتر مکانی برای 
تمرین یا اجرا ندارند«. این مطلب انتقادی واکنش هایی به وجود آورد و آقای 
پهبد وزیر وقت فرهنگ، از چند نفر خواست که از تهران به شیراز بیایند و 

یادداشت من و الیق را بررسی کنند.

را بدون هیچ امکاناتی اجرا کردیم. نمایش دیگری هم در مدرسه اجرا کردیم به نام »شام 
هارپاگون«، که برگرفته از نمایشنامه »خسیس مولیر« بود.

* این فعالیت ها )در عرصه تئاتر(، بعد از دبستان چگونه ادامه پیدا کرد؟
وقتی وارد دبیرستان »سلطانی« شدم کارگردانی پیدا کردم به نام ایرج سلیمی که خیلی 
خوب کار می کرد. روزی اعالم کرد هرکس مایل به بازی در نمایش است، خودش را 
به او معرفی کند. من هم رفتم و خودم را معرفی کردم. یادم است دو نمایش نامه نوشته 
بود، یکی »دکتر گرفتار« بود و دیگری »محکوم بی گناه«. »محکوم بی گناه« تراژدی 

درام بود و »دکتر گرفتار« کمدی . من در هردوی این دو نمایش بازی کردم. 
* این نمایش ها در چه سالی اجرا شد؟

این دو نمایش در سال 32 و در سالن »دبیرستان شاپور« اجرا شد. این سالن، بهترین و 
زیباترین سالن شیراز بودو متاسفانه این سالن را به همراه دبیرستان شاپور صاف کردند و 
چه حیف! کاش این سالن را نگه میداشتند و نامش را»تماشاخانه شیراز« می گذاشتند؛ 
تا توریستی که از بازار وکیل و مسجد وکیل بازدید می کند، بداند که این شهر تئاتر داشته 

و دارد!
* بعد دوران دبیرستان وارد دانشسرا شدید. آنجا هم تئاتر را ادامه دادید؟

بله. من سال 33 وارد دانشسرا شدم و مدتی بعد که با دانشجوها آشنا شدم، یک گروه 
تئاتر تشــکیل دادم. آنجا نمایشنامه هایی به نام »می و مرگ« و »چرا گرفتارم« نوشتم 
که در همان دانشسرا اجرا شد. ابتدا دانشسرا سالن تئاتر نداشت، بنابراین من نزد رییس 
دانشسرا )مهندس لشکری( رفتم و گفتم ما به یک سن نیاز داریم. پرسید کجا را در نظر 
گرفتی؟ گفتم یکی از خوابگاه ها خالی است. آمد، نگاه کرد و گفت:»فردا درست 
می شه«. فردایش یک بنا آورد و برای ما در انتهای سالن یک سن ساخت. حتا دری 
گذاشت برای اتاق گریم. انسان بسیار خوش ذوقی بود. سال بعد نمایش دیگری اجرا 
کردیم که در آن من مونولوگی را به صورت تئاتر اجرا کردم. مونولوگ این نمایش در واقع 
شعری بود بر وزن شعر »شکست« اثر »کارو ِدرِدریان« بود. پس از آن نمایشنامه دیگری 

به نام »چوپان بره گم کرده« نوشتم.
* بعد از دانشسرا تاتر را چگونه ادامه دادید؟؟

بعد از آنکه از دانشسرا فارغ التحصیل شدم در خرامه برای تدریس به من پست دادند.
 اما درســت قبل از اینکه بروم خرامه، در تابستان سال 35 اولین سالن تئاتر دایمی شیراز 
به نام ســالن تئاتر سعدی توسط صراف خوش ذوقی به نام »زرشناس« در خیابان زند، 
باالتر از دبیرستان ابوعلی سینا، در کوچه ای که نامش شهرداری بود؛ افتتاح شد. بعد از 
آن مسووالن »تئاتر سعدی« اعالم کردند هرکس تئاتر کار می کند، خودش را به آنجا 

معرفی کند؛ و من در آنجا نام نویسی کردم.
* کمی از سالن »تئاتر سعدی« بگویید؟

برای افتتاح ســالن گروه »علی محزون« را از تهران دعوت کردند. آنها هم دو نمایش 
اجرا کردند: »مالک قلب من« و »بیا پایین کاِرت دارم«. بعد از این دو، اولین نمایش 
یک گروه شــیرازی در تئاترســعدی به نام »عینک مضحک« و به کارگردانی کاظم 
محمودیان اجرا شد.بعد از آن نمایشی از »احمد بنی احمد« اجرا شد که من هم در آن 
حضور داشتم. بنی احمد از اصفهان آمده بود و واقعا آچار فرانسه تئاتر بود: دکوراتور بود، 
موسیقی انتخاب می کرد، گریمور خوبی بود و حتا به ما یاد داد چگونه فون بسازیم، 
کمدین بسیار خوبی بود و پیش پرده هم می خواند. در آن زمان ما یک گروه موسیقی 
هم داشــتیم که در آن منوچهــر رحم دل قره نی مــی زد، منوچهر موالیی ضرب می 
گرفت و قدرت کریمی تار می زد. پس از آن درنمایش دیگری به نام »سیب جادو« به 

کارگردانی عباس حکمت آرا بازی کردم.
*پس آغاز فعالیت حرفه ایی شما به دهه سی برمی گردد؟

بله. حضور من در تاتر سعدی از نقاط عطف زندگی هنری من است امادر مهرماه )سال 
)1335

*پس تدریس چه شد؟معلم بودن هیچ گاه شما را از تاتر دور نکرد؟
 برای تدریس به خرامه رفتم، بنابراین از تئاتر سعدی دور افتادم. هرچند که با معلمی و 
در مدرســه هم چیزی از ذوق تئاتری ام کم نشــد. یادم است دانش آموزی داشتم که 
صدای خوبی داشــت، من هم با استفاده از صدای اونمایش »چوپان بره گم کرده را 
دوباره اجرا کردم. یادم است نمایش را یک روز جمعه در خارج از شهر خرامه و در کنار 
یک آسیاب خرابه اجرا کردیم و نکته جالب هم آنجا بود که عالوه بر بچه ها، همه مردم 
خرامه هم به تماشا آمدند. در واقع معلمی مرا برای تاتر بیشتر تشویق کرد. چون عالوه بر 
علم آموزی هنر آموزی را هم تجربه میکردم.به نظر من وقتی عشق به انجام کاری داری 

هیچ مانعی برای تو معنا ندارد.
*ظاهرا تئاتر سعدی بعد از چندسال تبدیل می شود به سالن سینما؟

بله. بعد از مدتی علی محزون )مسوول تئاترسعدی(، ناچار شد به دلیل هزینه های باال 
کاربری آن را تغییر داد و »تئاتر سعدی« تبدیل شد به »سینما تئاتر تخت جمشید«. در 
»تخت جمشید« یک سانس تئاتر اجرا بود، سانس دیگر فیلم نمایش داده می شد. با این 
حال هنوز هم تئاتر در این سالن اجرا می شد و من هم هنوز در آنجا بازی می کردم. مثال 
نمایشی بازی کردم به نام »صاحب تانکی«، نوشته اکبرجنتی. جنتی یکی از افراد خوش 
ذوق شــیراز بود و تئاترهای زیادی روی صحنه می برد. در نمایش »صاحب تانکی«، 
من نقش شــاعری را بازی می کردم که خواستگار یک دختر است. اما در دهه چهل 

رفته رفته از تعداد نمایش ها کم شد و سینما تئاتر تخت جمشید هم تبدیل شد به سالن 
ســینما و دیگر در آن تئاتری اجرا نشد. وقتی این اتفاق افتاد من و دوستانم محی الدین 
الیق و مرتضی ریاحی واقعا دلمان گرفت. دیگر خانه ای نداشتیم، چون»تئاتر سعدی« 

واقعا خانه مان بود!
*بعد از تعطیلی تئاتر سعدی چه کار کردید؟

»کانون هنرهای دراماتیک فارس« را تشــکیل دادیم. آنجا هم مثل همان اقداماتی که 
در تئاتر سعدی انجام داده بودیم، همان سیستم را راه انداختیم و به مرکز هنرهای زیبا در 
تهران وابسته شدیم. رییس هنرهای زیبا مهدی فروغ بود که ابتدا به ما اجازه داد جایی 
جمع شویم و نمایشنامه بخوانیم. مدتی بعدهم نمایشی به نام »اعتراف« را با بچه های 
»دبیرســتان حیات« اجرا کردیم. در آن زمان من معاون دبیرستان زرقان بودم و عصرها 
که کارم تمام می شد، به سرعت خودم را به شیراز می رساندم و با بچه های دبیرستان 
تمرین می کردم. آن زمان من با آن بچه ها بسیار صمیمی بودم و این صمیمیت هم چنان 
هم ادامه دارد. مثال آقایان احمد سپاسدار، حمید مظفر، رضا ضیاییان جزو همان دانش 
آموزان دبیرســتان حیات بودند. یادم است انتهای حیاط این دبیرستان یک اتاق و یک 
ســالن وجود داشت که تبدیل شد به سالنی برای اجرای تئاتر و نمایش های زیادی در 
آنجا روی صحنه رفت. هرچند که متاسفانه سالن دبیرستان حیات را نیزخراب کردند. 

مثل سالن دبیرستان نمازی،که آن هم خراب شد.
*در زمان برگزاری جشن هنرها، نمایشی از گروه های تئاتر شیراز هم اجرا 

می شد؟
در جشن هنر ما فقط تماشاگران خوبی بودیم و نمایشی که در آن نقشی داشته باشیم، 
وجود نداشت. به همین خاطر سال دوم یا سوم جشن هنر بود که من و محی الدین الیق 
مطلبی برای روزنامه کیهان فرستادیم. چیزی که من نوشتم به این مضمون بود که اتفاق 
تیتر روزنامه هم شد: »در شهری که جشن هنر به پا می شود، بازیگران و عالقه مندان به 
تئاتر مکانی برای تمرین یا اجرا ندارند«. این مطلب انتقادی واکنش هایی به وجود آورد و 
آقای پهبد وزیر وقت فرهنگ، از چند نفر خواست که از تهران به شیراز بیایند و یادداشت 
من و الیق را بررسی کنند. دونفری که از تهران فرستادند آقایان »عزت الله انتظامی و علی 

نصیریان » بودند. من با نام شان آشنا بودم اما تابه حال آنها را ندیده بودم. 
دلیل آشنایی ام نیزنمایشی بود که عباس جوانمرد از نمایشنامه »بلبل سرگشته« نوشته علی 
نصیریان در شــیراز اجرا کرد. من آن اجرا را دوست داشتم و اتفاقا مدتی بعد از اجرای 
جوانمرد، با کمک دخترهای»دبیرستان مهر« آن را دوباره اجرا کردم و همه نقش هایش 
را هم همان دخترها بازی کردند. حتا برای اجرا، عباس جوانمرد دکور نمایش خودش 
را به من هدیه داد. زمانی که نصیریان و انتظامی آمدند، با نگاهی از باال گفتند: »اصال 
شما کی هستید که ادعا می کنید ما مکان نداریم؟؟« ما برای شان توضیح دادیم که ما 
تاکنون چه نمایش هایی را اجرا کرده ایم و قبل از آن هم هردو بازیگرهای »تئاتر سعدی« 
بوده ایم. کمی نرم شدند.در ادامه من گفتم: »من به تازگی نمایشی اجرا کرده ا م که 
نوشته علی نصیریان است، اما نمی دانم شما آن علی نصیریان هستید یا کس دیگر؟«. 
نصیریان خیلی نرم شد. پرسید:»نمایشنامه مرا اجرا کردید؟« گفتم بله و عکس های 
نمایش را نشانشان دادم. نگاهی به عکس ها کرد و گفت: »به به، چه دکور خوبی«.

 گفتند:حاال شــما چه می خواهید؟ گفتم: ما آموزش ندیده ایم، به ما آموزش دهید. 
گفتند: ما در خدمتیم. 

فردا صبح همه بچه ها را جمع کردیم در یک خانه ویک کارگاه تئاتر راه انداختیم که 
علی نصیریان و عزت الله انتظامی در آن صحبت کردند، اما کمی که گذشت متوجه 
شدند که با مثال زدن و سراغ استانیسالوسکی رفتن و فن بیان و... برای ما چیز تازه ای 
نیســت. چون به آنها گفتم »ما تنها کاری که در زمینه آموزش انجام داده ایم این بوده 
که پیش چاپ کتاب »فن نمایشــنامه نویسی« اثر »الجوس اگری« را که هنوز چاپ 
نشده بود؛خوانده ایم«. بهت زده شدند و فوراگفتند »مابا شما کار می کنیم«. بعد از آن 
مالقات،عزت الله انتظامی عزیز هر پنجشنبه برای آن کارگاه آموزشی به شیراز می آمد و 
هربار هم دست کم دوتا سه روز می ماند. حتی یادم هست که یک بار بلیت هواپیما پیدا 
نکردند؛ اما با فولکس واگن سفیدرنگ خودشان آمدند.خالصه آنکه دوستی من با این 
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آن روزهـا »ناصرکجـوری«، مدیـرکل فرهنـگ و هنـر وقـت، پیشـنهاد داد کـه به جای 
یـک گـروه بزرگ؛ گـروه های مختلف تشـکیل دهیـم و حدود سـیزده یا چهـارده گروه 
تشـکیل دادیـم. کجوری ارتباط بسـیار خوبی با تئاتر داشـت و هرماه با سـرگروه های ما 
جلسـه برگـزار می کرد و سـر تمرین هـای مان می آمـد. در زمان ایشـان بـود که»تاالر 
ابوریحان« سـاخته شـد وتئاترهای بسـیاری در این تاالر اجرا شـد و اسـتقبال مردم هم 

واقعا خـوب بود.

مـن هنـوز وقتی نمایشـی روی صحنـه هسـت، ذوق می کنـم و وقت هایی کـه نمایش 
نیسـت؛ دلـم می گیـرد. هروقـت تئاتـر خوبی می بینـم، احسـاس می کنم کـه خودم 
روی صحنـه حضـور دارم. من در زندگی ام هرگز نسـبت به هیچ چیز حسـادت نداشـته 
ام. هنـوز هـم عالقـه مندم کـه هر چیـزی را یاد بگیـرم و هیـچ ادعایی ندارم.دوسـت 
داشـتن انسـانها را دوسـت دارم و برای تک تک شـاگردان و دوسـتانم انرژی میگذارم.

دو بزرگوار از آن سالهاآغاز شد و تا کنون این صمیمیت ادامه دارد. 
اولین نمایشی که اجرا کردیم هم همان»بلبل سرگشته« نصیریان بود. بازیگرهای ما در این نمایش آقایان 
تعبدی، کیخسرو بهروزی، محی الدین الیق، خانم فیروزه پوراسماعیل، و اشرف اکبریان بودند و نمایش 
در تاالر دانشگاه شیراز اجرا شد. بعد از »بلبل سرگشته«، »درختان ایستاده می میرند«، »افعی طالیی«، 
»امیرارســالن نامدار«، »مستاجر )نوشته پرویز صیاد(« و نمایش های دیگری را در تاالر دانشگاه اجرا 

کردیم. 
*گروه های دیگر چگونه تشکیل شد؟

بعــد از آن روزها »ناصرکجوری«، مدیرکل فرهنگ و هنر وقت، پیشــنهاد داد که به جای یک گروه 
بزرگ؛ گروه های مختلف تشکیل دهیم و حدود سیزده یا چهارده گروه تشکیل دادیم. کجوری ارتباط 
بسیار خوبی با تئاتر داشت و هرماه با سرگروه های ما جلسه برگزار می کرد و سر تمرین های مان می 
آمد. در زمان ایشان بود که»تاالر ابوریحان« ساخته شد وتئاترهای بسیاری در این تاالر اجرا شد و استقبال 
مردم هم واقعا خوب بود. آخرین تاتر من قبل از انقالب » خدا را هجی کن« نام داشت و پس از آن 

انقالب شد.
*پــس چراغ تئاتر خاموش نشــد و شــما متوقف نشــدید، فقــط نمایش نامــه ها دچار 

محدودیت شدند؟
بله. هیچ چیز نمی تواند دغدغه تاتر را از عاشقانش دور کند.من در زمان انقالب نمایش »سربداران« را 

اجرا کردم و در ایام جنگ هم در نمایش »آخرین فریاد«.
*بعد از انقالب چه اتفاقی برای تئاتر شیراز افتاد؟

بعد از انقالب نمایش هایی که روی صحنه می رفت، کج دار و مریض بود. مثال قرار شد نمایش »کله 
گردها و کله ریزها«نوشــته برشت روی صحنه بیاید، اما اجرا نشد. اما تئاتر متوقف نشد و مثال مجید 
افشاریان نمایش »عود بر آتش« را کار کرد که به جشنواره فجر هم رفت و در آن جوایزی کسب کردیم.
* چگونه شما به دبیرستان عشایری رفتید و چگونه جز جدانشدنی فرهنگ عشایر شدید؟

در » دبیرستان هدایت« شیراز مشغول به کار بودم که مرحوم »بهمن بیگی« روزی سر کالس من آمد 
و نشست.من نام ایشان را شنیده بودم اما ایشان را به چهره نمی شناختم. ایشان از من دعوت کرد که 
به دبیرستان عشایر که در ابتدا »چهل نفری« نام داشت بروم. گفت تعریف تدریس و خلق و خویت 
را شنیده ام و تو را انتخاب کردهام. من هم پذیرفتم. آنجا مشغول به کار شدم. ناظم آن مدرسه بودم. 
با نوجوانان عشایری کار کردن کمی سخت بود اما عاشقانه کنارشان بودم. آنجا تاتر را رها نکردم. در 
واقع تاتر هیچ گاه از ذهن من جدا نمیشد. آنجاهم تاتر کار کردم.از »شکسپیر،مولیر،کلیله و دمنه، عبید 

زاکانی،سعدی و...«. 
» گلگشــت شو« نام برنامه ایی است که هر پنجشنبه در آن دبیرســتان برگزار میکردم که توجه تمام 

دبیرستانهای شیراز را به خود جلب کرده بود و همه برای دیدن این برنامه تالش میکردند.
* سالن دبیرستان عشایری هم به همت شما ساخته شد؟

نمایشنامه ایی را در آن زمان نوشتم به نام »حماسه مادر« که برداشتی از قصه ی ماکسیم گورکی بود و 
به صورت میدانی در حیاط آن دبیرستان اجرا کردم. این نمایش مورد توجه مسوالن آن دوره در بازدید 
از دبیرستان قرار گرفت و وقتی متوجه شدند این کار نوشته و کارگردانی من هست، گفتند:»هر پاداشی 
بخواهی به تو می دهیم و برای ادامه تحصیل تو را به هر جایی که بخواهی میفرستیم« و من گفتم:»اگر 
می خواهید به من جایزه ایی بدهید تا خوشحال شوم و از من تقدیر شود، برای این دبیرستان یک سالن 

بسازید« و فردای آن روز هزینه ساخت سالن به دبیرستان پرداخت شد 
و من در تمام مدت ساخت این سالن در آنجا بودم و دیدن روی هم 

قرار گرفتن تک تک آجرهایش قلبم را خشنود می کرد.
* شــما از خانواده های اصیل شیرازی هستید، اما فرهنگ 
عشایر را خوب می دانید،حتی متوجه گویش های محلی 

آنها می شوید، درست است؟
هنر جغرافیا نمی شناسد.زبان و قومیت در هنر محدود کننده نیست.
هنرمند باید فرهنگ های مختلف را بشناسد و محدود نباشد. زبان 
مشترک ما آن روزها تاتر بود. من سالهای زیادی را در این دبیرستان 
گذراندم.برای آشنایی با فرهنگ عشایری خیلی مطالعه میکردم، به 
ایلشــان میرفتم تا از نزدیک زندگیشان را ببینم چون عالقه مند بودم 
حال و هوای بچه ها را درک کنم.به تدریج زبان آنها را یاد گرفتم. 
البته بیشــتر متوجه میشدم تا اینکه صحبت کنم.دبیرستان عشایری 
یکی از بخش های جداناپذیر زندگی من محسوب می شود چون 
در عین گرفتاری هایم در مدارس دیگر و تاتر ســعدی، خیلی برای 
آموزش تاتر به بچه های آن دبیرستان تالش میکردم.فارغ التحصیالن 
این دبیرســتان اکثرا تحصیالت عالیــه دارند و من امــروز با دیدن 

هرکدامشان لذت می برم.
* کمی جلوتر برویم..آخرین باری که شما روی صحنه رفتید 

کی بود؟
فروردین 1392، در نمایش »چای تلخ، قند ترش« به کارگردانی آرمان 

طیران که این نمایشنامه یک تاتر بیوگرافیک از زندگی خودم بود.
* شــما چند دوره به عنوان چهره ماندگار شــناخته شدید 
و تقدیرنامــه های زیادی دریافت کــرده اید اما هیچ وقت 
از لوح های تقدیر و جوایز بی شــماری که کســب کردید 

صحبت نمی کنید،چرا؟
زندگی تقدیرنامه نیست.وقتی به هدفهای زندگیتان می رسید خودتان 
شعف دارید،هیچ لوح تقدیری نمی تواند با این لذت برابری کند. من 
با دیدن هر دانشجو و هنرجویی لذت می برم. همین که زندگی با من 
سر دوستی داشته است، همین که خانواده بسیار خوبی دارم،در شهر 
اعتباری دارم و دوستانی که به حضورشان افتخار میکنم بهترین لوح 

تقدیر است و همیشه سپاسگزار خداوند هستم.
*راستی استاد چند فرزند دارید؟ آنها هم هنرمند هستند؟

من تنها یک دختر به نام »پگاه« دارم که ایشــان هم از عالقه مندان 
فرهنگ،ادب وهنر هستند اما علی رغم استعداد هنری که داشتند به 
صورت حرفه ایی وارد تاتر نشدند اما از کودکی موسیقی را به صورت 
جدی یاد گرفتند.ایشــان استاد دانشگاه هستند و در رشته مدیریت 
تدریس می کنند.یکی از بزرگترین سرمایه های زندگی من همسر و 

دخترم هستند که همیشه همراه من بوده و مرا حمایت کردند.
*دوست دارید باز هم روی صحنه بروید؟

من هنوز عاشق تاتر هستم. ممکن است بدنم خسته شود، اما ازعشقم 
تئاتر؛ هرگز خسته نمی شوم قرار بود سال 93 هم روی صحنه باشم که 
نشــد. قرار بود با کاظم روزی طلب، نمایشنامه »قوهای وحشی« را 
دوباره اجرا کنیم که هنوز اتفاق نیفتاده؛ اما امیدوارم این نمایش روی 

صحنه برود و بتوانم در آن بازی کنم.
*پرســش آخر اینکه رمز ماندگاری شما چیست؟ چه چیز 

شما را اسطوره کرده است؟
من هنوز وقتی نمایشی روی صحنه هست، ذوق می کنم و وقت 
هایی که نمایش نیســت؛ دلم می گیرد. هروقت تئاتر خوبی می 
بینم، احســاس می کنم که خودم روی صحنه حضور دارم. من 
در زندگی ام هرگز نســبت به هیچ چیز حسادت نداشته ام. هنوز 
هــم عالقه مندم که هر چیزی را یاد بگیرم و هیچ ادعایی ندارم.
دوست داشتن انسانها را دوست دارم و برای تک تک شاگردان و 

دوستانم انرژی میگذارم.
*اما حرف آخر؟

همانگونه که همیشــه پیگیری کرده ام و دغدغه داشته ام و دارم،از 
متصدیان بزرگوار فرهنگ تقاضای همکاری و دستگیری میکنم که 
هنرمندان را حمایت کنند و سالن های تاتر رابنا کنند و از دوستداران 
هنر نمایش میخواهم که نگذارند چراغ صحنه خاموش شود و برای 

هر دو گروه از خداوند منان توفیق روز افزون و عشق آرزوندم.
 برای شــما استاد بزرگوار و دوســت داشتنی سالمتی آرزو 
میکنیــم و ممنــون از اینکــه وقــت گرانبهای خــود را به ما 

اختصاص دادید.
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مهدی سوداگران:
امیررضا کوهستانی با تغیراتی که در صحنه سالن اجتماعات 
باشــگاه جهاد دانشگاهی داده اســت خاطرات بسیاری از 
جوانان همشهری خود را زنده کرده است و گویا قصد دارد 

آنها را به 12 سال پیش ببرد.
رقص روی لیوان ها یــک آغاز بود،نه آغازی برای امیررضا 
کوهستانی که او احتماال از بدو تولد نبوغ تئاتر داشته است، 
نه آغازی برای گروه تئاتر مهر شــیراز که آنها با حرف های 
درگوشــی خوب درخشــیده بودند، نه آغازی برای مکتب 
تئاتر شــیراز که این مکتب سال ها بعد با استمرار کوهستانی 
در تهران شــکل گرفــت، بلکه آغازی بود بــرای گونه ای 
از تئاتــر که اداها را پشــت دیوار چهارم جــا می گذارد و بر 
صحنــه نمایش زندگی را با همه بــاال و پایین اش به نمایش 

می گذارد.
 حاال بعد از 12 ســال داســتانی که رجعت به نمایش رقص 
روی لیوان ها اســت در باشگاه جهاد دانشگاهی شیراز اجرا 
می شــود؛ نمایش سالگشــتگی که در ســالی که گذشت 

اجراهای موفقی در عرصه بین الملل داشته است.
 امیررضا کوهستانی با تغیراتی که در صحنه سالن اجتماعات 
باشــگاه جهاد دانشگاهی داده اســت خاطرات بسیاری از 
جوانان همشهری خود را زنده کرده است و گویا قصد دارد 

آنها را به 12 سال پیش ببرد.
آدمی خاطــرات و تجربه هــای فردی بســیاری دارد که با 
تکــرار خاطرات اجتماعی همزمان با آن خاطرات فردی این 
خاطرات دوباره در ذهن اش جان می گیرد و سالگشــتگی 
قرار اســت با خاطره رقص روی لیوان ها که نمایشــی بود با 
نویسندگی و کارگردانی خود امیررضا کوهستانی ورق هایی 
از خاطرات شخصی مخاطب اش در 12 سال پیش را دوباره 

زنده می کند.
 امیر رضا کوهســتانی رقص روی لیوان ها را در نخستین بار 
در تاالر ابوریحان شــیراز اجرا کرد، تاالری که هنوز هم تنها 
تاالر نمایش در شــیراز اســت هر چند که پیر شده است و 
فرســوده و اینک سالگشــتگی در مکانی دیگر فرود و شیوا 
نمایش رقــص روی لیوان ها را پس از یک دهه نشــان می 
دهد...هر دو انگار خســته شده اند...صدایشان پیر شده و 

بیان شان ملو...
 نمایــش سالگشــتگی خرده قصه هایــی دارد که خیلی باز 
نمی شــوند، مثلــه آدم های معاصر که هــزاران خرده قصه 
اسیرشــان کرده و دیگر مجالی برای یک داســتان حماسی 
باقی نیســت..این خــرده قصه ها، این پرهیــز از ادا در متن 
و اجــرا، این جلوه زندگی بر روی صحنــه فارغ از هر ریا و 
نمایش امضاهای مکتب شــیراز است...امضاهای امیررضا 
کوهســتانی، کارگردانی که در تئاتر مولف اســت...با همه 
جوانی مولف اســت و این مولف بودن از نیازهای مهم تئتر 

ما است.
 نمایــش در کنار رجعت تصویری به یاد نمایش رقص روی 
لیــوان ها در کنار ایده خوب متــن و اجرا از بازیگرانی بهره 
برده اســت که هم کوهســتانی را خوب مــی فهمند و هم 

امضاهایش را...
 حســن معجونــی و مهین صــدری از خود بــازی روان را 
نمایــش می دهند، همه حرکات، کنــش ها و واکنش های 
زائد را حذف کرده اند و مانند یک موســیقی خوب در دل 
مخاطــب جا باز می کنند و این یعنی تئاتر...تئاتری که پس 
از هزاران سال می خواهد از مخاطب درگیر فاصله نگیرد...

می خواهد باور پذیر باشد...
 نمایش بســیار محکم آغــاز می شــود....اعترافی از یک 
نویســنده که کارهایش را همه مردم کره زمین دیده اند اما 
هنوز راضی نیست...راضی نیست چون آن مخاطب خاص 
ندیده است...کســی چه می داند شــاید هم دیده باشد بی 

آنکه نویسنده بداند...
 این نمایش در واقع چکیده ای از همه تجربیات و امضاهای 
امیررضا کوهســتانی در بیش از 15 سال تجربه کاری است، 
اثری که می تواند از هر تماشــاگر در فرآیند کنش عقالنی 
یک مخاطب خاص بسازد و یا برایش یک مخاطب خاص 

را تداعی کند.
 اگر می خواهید بدانید آدم ها ســال ها بعد که به ســراغ هم 
مــی آیند چه حرف هایی برای گفتن دارند و از آن مهمتر چه 
سکوت ها و مکث هایی برای یکدیگر دارند، و چه چیزهایی 
را فراوش کرده اند، بد نیست به تاالر باشگاه جهاد دانشگاهی 

سری بزنید و نمایش سالگشتگی را تما شاکنید.

حرف هايی برای يک مخاطب خاص
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تئاتر
طاعون زده 
فارس
محمدشعله سعدی

تئاتر فارس حالش خوش نیســت، ســال ها است خوش نیســت. مثل یک طاعونی، نه خرج اش می کنند نه برایش طبیب 
می آورند، طاعون است دیگر چه می شود کرد؟ 

حتی نمی میرد که همه راحت بشویم! 
فارس صد ها هنرمند متخصص تئاتر دارد، ده ها گروه حرفه، ده ها جایزه ملی و بین المللی کسب کرده است، سه دانشکده تئاتری 
دارد، اما برای این همه سرمایه فقط و فقط یک سالن کامال غیر استاندارد دارد که به کار تمرین هم نمی خورد، چه رسد به اجرا! ده 
ها هنرمند تئاتر فارس به تهران و جاهای دیگر مهاجرت کرده اند و در بهترین تاالر های تئاتری کشور هنرشان را نمایش می دهند 
و رشد می کنند. فردا برگردند)به فرض که روزی بخواهند برگردند( جایی برایشان نداریم! بسیاری از هنرمندانی که نخواسته اند یا 
نتوانسته اند بروند، قید اجرای تئاتر را زده اند، به خصوص پیش کسوتان، یا جذب دکان های بی متاعی مثل مونوگ خوانی یا نمایش 

نامه خوانی شده اند، که هرچه باشد، تئاتر نیست.
قدیمی ترین تاالر تئاتری جنوب کشور)ابوریحان( در محاصره منقل خانه ها، سال ها است که جوالنگاه مار و موش و گربه است، چون ارزش 
نداشته خرج اش کنند)طاعون است دیگر(، شهرداری شیراز می تواند چند صد میلیون تابلو طرح ترافیک بسازد و بگذارد زیر برف 
و باران بپوسد بدون آنکه حتی یک روز، طرج ترافیک را اجرا کند، می تواند با هزینه میلیاردی حدفاصل چهار راه حافظیه و 
چهارراه ادبیات را سنگ فرش کند که پارکینگ بشود! و فردایش هم راه را بازکند تا هم سنگ فرش کوفته و شکسته شود 
و هم جلوبندی اتومبیل صاحب مادر مرده داغان، می تواند میلیارد ها تومان خرج تولید و نصب نرده در خیابان های شیراز 
کند و چند روز بعد همه را بکند و دور بریزد، خدا سایه این مسئوالن را از سر ما کم نکند، اما کاش همه این سال ها، کمی 
از این پولی که به جیب پیمانکاران شان می ریزند خرج ابوریحان کرده بودند، اما طاعون است دیگر چه می شود کرد؟ 
خالصه که از تئاتر فارس با آن عقبه درخشان بیماری نیمه جان باقی مانده و. به قول معروف »ز اسباب 

حجره درش مانده باقی«
روز تئاتر مبارک 

برای دیدن همه
 نمایشها حضوری پدرانه دارد

نوید جعفری، بازیگر و کارگردان 

 یا حق
تصمیم داشــتم در خصوص تیاتر دیگر مطلب ننویسم یا حداقل 
دیگر درخصوص مشکالت اینهمه سال چیزی نگویم با اینهمه 
وقتی باز ســخن از تیاتر شد خصوصا آقای هودی توبه شکستیم 

و بازآمدیم.
تیاتر فارس مســلما اگر در طی ســالها شــرایطی به مراتب روبه 
رشــدتر داشــت و حمایت مورد نیــاز از آن به عمــل امده بود 
میبایســت بــه جای یــک رحیم هــودی صدها رحیــم هودی 
میداشــت در ســطح ها و تخصص های مختلف و نیازی نبود 
امروز تنها یادآور گذشــته ای پرشکوه باشــیم و تنها از دیروزی 
سخن بگوییم که تنها رنگ کمرنگی از افتخاراتش به جاست.

بی تردید تالشــها، مســاعدت ها و به نوعی استقامت خستگی 
ناپذیر نسل پیشین در همین داشته های امروزین ما بی تاثیر نبوده 

است. 
در این میان شــاید نقش بی بدیل آقــای رحیم هودی جدای از 
پرورش هنرمندان بســیار چه در مدرسه عشایری در کنار مرحوم 
محمد بهمن بیگــی و چه در دوره طرح کاد، و یا نقش آفرینی 
در بســیاری از تیاترهــا و فیلمهای ماندگار در حضورمســتمر و 

پیگیر او برای احقاق حقوق هنر و هنرمندان نهفته باشد.
آنجا که در اوایل انقالب در مقابل تصرف تاالر ابوریحان توسط 
دیگر ارگانها شــجاعانه ایستادگی میکند در حالی که میدانست 
این عمل می توانســت چه عواقبی درپی داشــته باشد تا تالش 
های این روز هایش برای بازپس گیری بخشی تصرف شده در 

پارک ازادی در کنار سالنی که به نام او مزین شده است 
به عنوان کسی که افتخار همکاری و شاگردی ایشان را در چند 

تیاتر و فیلم داشــته ام، بزرگترین درس را میتوان همین ایستادگی او دانست اینکه پا به پای بچه 
هایی که سن شان هم به اندازه نیمی از سالهای حضور او درتیاتر نیست تمرین می کند، هرگز 
لب به اعتراض و خســتگی نمی گشــاید و در راه بازیگری از هر نظر اصالحی در راه ایفای 

بهتر نقشش استقبال میکند
برای دیدن همه نمایشها حضوری پدرانه دارد و مهم تر اینکه کافی است بداند تیاتری ها جایی 
برای هدفی جمع شــده اند تا به آنها بپیوندد و با همان طنز همیشــگی اش مدیران فرهنگی و 
غیر فرهنگی را بنوازد گویی همچنان معلم مدرســه است و این ادمها همچنان شاگردان تحت 

امرش.
از آقای رحیم هودی بسیار نوشته اند و بی تردید خواهند نوشت و من امیدوارم بیشترین چیزی 
که از او در یادها بماند و ما و نسل بعد ما بیاموزد ایستادگی و عشق بی مرز به تئاتر باشد بدون 
در نظــر گرفتــن مصلحت ها و محافظه کاری ها همانگونه که آقای هودی همیشــه با درایتی 
عجیب بی آنکه در دام محافظه کاری ها و یا تندروی های مرسوم بیافتد به آن پرداخته است.
همچنــان هم تصویر ناب حضور تئاتریکال او در نقش پیرمــردی نابینا در نمایش کوچ بال و 
پرشکســته ها در کنار مادر تئاترفارس سرکار خانم پران در یاد من و خاطره کودکی هم حک 
شده آنجا که در زیر زمین سینما آریانا که آن روزها فرهنگسرای مولوی نام داشت بر زمین می 
نشیند و بقچه نان و پنیرش را می گشاید خیار و گوجه قاچ می کند و همین خوراک خوردن 

مختصر را به زیبایی تصویر می کند و درسکوت هنرمندانه بازی می کند.
دوست دارم باز درخشیدنتان را بر صحنه ببینم. سالمت و شاد 

توضیح: 
اینکه در این نوشــتار از لفظ استاد اســتفاده نکرده ام را امید دارم که بر من ببخشایند چرا که 
معتقدم در روابط امروزی آنقدر لفظ اســتاد به ناحق و نا به جا استفاده شده که دیگر در شان 
و مرتبه آقای رحیم هودی و بســیاری از بزرگان نیســت که اینگونه خطابشــان کنیم. هر چند 
صمیمیت و فروتنی اقای هودی بیشتر از اینهاست و میدانم شاگرد کوچکشان را می بخشند.

به امید روزهایی بهتر و پر امید برای تیاتر فارس



سعید نظری: تنش های با طعم و عطر سیاسی و حزبی جدیدی را تجربه کرد که پیش از این کمتر شاهد آن بودیم. در عین 
حال در همین سال برگزاری برنامه های ابتکاری جدیدی همچون گر هنر فارس، گذر هنر عاشورایی با تلفیق هنرهای چندگانه 
بار دیگر به آسمان پر ستاره فرهنگ و هنر شیراز فروغی دوباره بخشید و شیراز را آماده گذار از دوران فترت فرهنگی و هنری 
خود کرد. روند حاشه های با عطر جدال های سیاسی در حوزه فرهنگ استان فارس با تغییر مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی 

و انتصاب »بهزاد مریدی« چهره نزدیک به دولت اعتدال و تدبیر، دامنه ی گسترده تر به خود گرفت. 
اگر چه دستگاه های اجرایی _ فرهنگی مختلفی از مرکز مدیریت حوزه های علمیه استان فارس و معاونت فرهنگی اجتماعی 
شهرداری شیراز و صدا و سیما و نیروی مقاومت بسیج گرفته تا مراکز آموزشی مثل آموزش و پرورش و دانشگاه ها و جهاد 
دانشگاهی خود را متولی حوزه فرهنگ می دانند و با اراقام نجومی که در اختیار دارند به دلیل فقدان مدیریت متمرکز، اقدامات 
تکراری و سیاستگزاری های جزیره ای و ضعف مدیریت و برنامه ریزی تاکنون نتوانسته اند به این حوزه حساس سامانی بدهند اما 
لبه تیغ تیز انتقادات در تمام طول سال 93 متوجه عملکرد مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی بود و به قول این دیکته نوشته اداره 

کل فرهنگ و ارشاد اسالمی فارس بود که برخی توانستند از آن غلط بگیرند. 
»بهزاد مریدی« مدیرکل منصوب شــده از سوی دولت اعتدال و تدبیر در مدت زمان کوتاهی پس از استقرار در ساختمان 
حافظیه اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی، در اقدامی خالقانه حد فاصل باغ ملی تا آرامگاه حافظیه در شیراز را که پیش از این 
به بهانه طرح توسعه فرهنگی شیراز توسط شهرداری شیراز سنگفرش شده و به پیاده رو تبدیل شده بود، را به اجرای برنامه های 
»گذر هنر« شامل برپایی نمایشگاه هنرهای تجسمی و نیز موسیقی زنده و تئاتر خیابانی تبدیل کرد اما گذر هنر آغازی شد تا 
همزبان و همسو با سراسر کشور برخی مدیران و فعاالن جناح مخالف دولت ساز مخالف خود را کوک کرده و از هر فرصتی 
برای بیان انتقادات خود بهره بگیرند. نخستین انتقادات شدید به عملکرد اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی از سوی امام جمعه 

شیراز و رییس شورای فرهنگ عمومی این استان رقم خورد.

حوزه فرهنگ و هنر استان فارس 
در سالی که گذشت 
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آیت الله »اســدالله ایمانی« مهرمــاه 93 از عبور در محل برپایی 
مراسم گذر هنر در انتقاد به نواخته شدن موسیقی زنده خودداری 
کرد؛ هرچند که دفتر امام جمعه شــیراز اقدام آیت الله را صرفا به 
دلیل مسافت طوالنی تا محل برگزاری همایش اعالم کرد اما وی 
مراسم شــب شــعر غدیر را که قرار بود »غالمعلی حدادعادل« 
رئیس کمســیون فرهنگی مجلس سخنران آن باشد، پس از آنکه 
با کنسرت موسیقی در مسیر گذر هنر روبرو شد، بدون هر سخنی 

ترک کرد.
به دنبال این اقدام امام جمعه شــیراز، خیل انتقادات علیه عملکرد 
مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اسالمی آغاز شــد تا آنجا که شهردار 
شیراز در اقدامی عجیب تر که بنابر اعالم مسئوالن شورای ترافیک 
اســتان فارس بدون هماهنگی با استانداری انجام شده بود، پیاده 
رو سنگفرش شده حافظیه را به روی خودروهای عبوری گشود. 

هرچند شهردار شیراز نابودی هزینه های چند صد میلیونی سنگفرش 
حافظیه را غیر سیاســی و بی ارتباط با مســائل گذر هنر خواند اما 
مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اســالمی معتقد بود در تمام دنیا رسم 
اســت که خیابانی را برای استفاده مردم از هوای پاک اختصاص 
دهند. وی گفت: مطبوعات باید دالیل مسدود شدن خیابان جلو 
تاالر حافظ را از شــهرداری سؤال و شهردار این شهر را به مناظره 
دعوت کنند. هنوز انتقادات به برنامه های هفته فرهنگ فارس که 
در ایــام عید غدیر و با نام گذر هنر برگزار شــده، فروکش نکرده 
بود که اجرای تئاتری تکراری در گذر هنر عاشورایی در شیراز بار 
دیگر تهدیدات و انتقادات جدی را علیه اداره کل فرهنگ و ارشاد 

اسالمی فارس از سوی جناح مخالف دولت تشدید کرد. 
اسناد منتشر شده از سوی روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد 
اسالمی نشــان می داد این تئاتر در زمان مدیرکل سابق فرهنگ و 
ارشاد اسالمی و با حضور جمعی از مدیران سیاسی و نظامی دولت 
قبل هم برگزار شده و هیچ یک انتقادی به آن نداشته اند، اما زمینه 
برای برخی فعاالن سیاســی و اجتماعی همسو با دولت قبل برای 
برگزاری تجمعات اعتراض آمیز در شیراز علیه برنامه های فرهنگی 

فراهم شد. 
در این بین ســردار »غالمحســین غیب پرور« فرمانده سپاه فجر 
استان فارس نیز به جمع منتقدان برنامه های فرهنگی استان فارس 
پیوســت و در جمع مسئوالن هیئات مذهبی شیراز گفت: به اسم 
گذر و هنر مطرب می آورند و ادای روضه اباعبدالله را در می آورد. 
من بــا اجازه نماینده ولی فقیه در اســتان بصــورت جدی تذکر 

می دهم که با اعتقادات مردم بازی نکنید.
فرمانده ارشد سپاه فجر اضافه کرد: آقای مسئول فرهنگی استان 
چرا از افراد جاهل دعــوت می کنید؟ رعایت کنید؛ حرمت نگه 
دارید! این مملکت مال امام حسین)ع( است. رهبری می فرمایند 
»شیراز سومین حرم اهل بیت)ع(« ما باید به این سمت برویم که 
پشت شیراز کلمه مقدس آورده شــود. وی ادامه داد: درباره این 
مســئله دو پاســخ به ما داده اند: یک، برخورد شما سیاسی است 
و دو، در زمان مدیر کل قبلی هم چنین اتفاقی افتاده اســت. چرا 
برخورد نکردید؟ به خود سیدالشــهدا قســم اگر خبردار می شدم 

برخورد می کردم. ساحت دینی ساحت رو در بایستی نیست.
غیــب پرور تصریح کرد: هنوز هم تذکر می دهیم ولی بدانند که 
صبر ایوب نداریم و قبال هم نشــان دادیم و آن روزی که احساس 
تکلیــف کنیم چشــممان را روی هــم می گذاریــم. همزمان با 
انتقادات امام جمعه شیراز و فرمانده سپاه فجر، جامعه روحانیت 
مبارز شــیراز و جمعی از تشکل های دانشجویی همسو با جریان 
اصولگرایی نیز در بیانیه ای انتقادی خواســتار عملکرد سنجیده تر 
مسئوالن فرهنگی در این شهر شدند و برخی از ائمه جمعه فارس 
نیز از اعتراض های امام جمعه شــیراز به عملکرد حوزه فرهنگ و 

هنر حمایت کردند. 
در ادامه اختالفات سیاســی و فرهنگی در استان فارس و همزمان 
با دهه فجر و ماه های آخر ســال نیز چندین کنسرت موسیقی در 
شیراز از جمله کنسرت موسیقی لیان به رغم دریافت مجوز از اداره 
کل فرهنگ و ارشاد اسالمی و نیروی انتظامی لغو مجوز شده و 

اجرا نشد.
نکته حائــز اهمیت اینکه قبــل از اجرای موســیقی پیامک های 
حاوی شــماره تلفن همراه مدیران دستگاه های انتظامی و امنیتی 
برای برخی شهروندان از شــماره ای ناشناس ارسال شده و که از 

شهروندان میخواست ضمن تماس با این شماره 
مخالفت خود را با برگزاری کنسرت موسیقی در 

شیراز اعالم کنند. 
این بــار نیز آیت الله ایمانی بار دیگر نســبت به 
برگزاری برخی کنسرت های موسیقی در شیراز 
تذکر داد و گفت: انگار اســم ها دارد جا به جا 
مي شــود، به جاي حرم سوم اهل بیت)ع( تبدیل 
مي شویم به دهکده موســیقي در ایران، هر روز 
کنسرت موســیقي. من مخالف موسیقي و هنر 
نیستم، تاکنون ده ها جلسه با هنرمندان مختلف 
داشته ام و حمایت هاي مختلفي هم از هنرمندان 
انجام داده ام که البته وظیفه  داشته ام، اما ما براي 

ترویج موسیقي هم وظیفه داریم؟ 
همه انتقادات آیت اللــه ایمانی متوجه مدیرکل 
جدید بود بلکه ســابقه برگزاری کنســرت های 
متعدد بــه دوران مدیران کل فرهنگ و ارشــاد 
اسالمی فارس در دولت دهم و نهم بر می گشت 
که جز برگزاری کنسرت موسیقی برنامه دیگری 

نداشتند. 
نماینده ولي فقیه در استان فارس که در جلسه 84 
شورای فرهنگ عمومی استان سخن می گفت، 
افزود: آمار بگیرید ببینید برگزاري کنسرت هاي 
موسیقي در حرم هاي اول و دوم اهل بیت)ع( چه 
میزان است، این همه آموزشکده موسیقي، آیا نیاز 
اســت؟ آنهم آموزشگاه هایي که مختلط است، 
این همه کنسرت موسیقي در فضایي مختلط با 

حضور دختر و پسر و مرد و زن در کنار هم.
آیت الله ایماني گفت: خواننــده اي که صدا و 
سیما برنامه هاي او را حذف مي کند، سي دي هاي 
او در خارج کشور آبرو ریزي است، عکس هایي 

که از خودش در فضاهاي مجازي با زنان لخت 
و نیمه عریان گذاشــته خجالت آور اســت، آیا 

صحیح است که کنسرتش را برگزار کنیم.
وي تصریح کــرد: این معني نــدارد که تهران 
بخواهد براي ما تصمیم بگیرد، ما قیم نیاز نداریم، 
شــوراي فرهنــگ عمومي باید بــراي برگزاري 
کنسرت ها هم چهارچوب تعیین کند، اینکه چه 
افرادي، چگونه و در چه فضایي این کنسرت ها 
را برگزار کنند. اگرنه نیروهاي مومن نمي توانند 
تحمل کننــد و من از زماني وحشــت دارم که 
تقابلي ایجاد شــود و جمع کردن آن امکان پذیر 

نباشد.
در همیــن حال »علی جنتــی« وزیر فرهنگ و 
اراشاد اسالمی ئهم اسفندماه به شیراز سفر کرد 
و بــه برخــی از اظهارات ائمه جمعــه در حوزه 
موســیقی و فرهنگ پاســخ داد. وی در جمع 
خبرنگاران شــیرازی گفت: کنســرت هایی که 
برگزار می شــود با دقت به آن مجوز داده شده و 
بیشتر ترانه هایی که در آنها خوانده می شود شعر 
و آهنگ های آن بررسی شده و اجرای گروه ها 
از نزدیک بازدید شــده و بعد از آن مجوز صادر 

می شود.
وزیر ارشــاد ادامه داد: بعد از آن وزارت ارشــاد 
به عنوان دســتگاه حاکمیتی رسمی کشور که 
حساســیت ها را می شناســد باید از آن حمایت 
کند اما متاســفانه با توجه به سلیقه های مختلفی 
که در بعضی از شهرســتان ها وجــود دارد گاهًا 
دیده می شود بعضی حساسیت ها بیجایی که از 
طــرف ائمه جمعه و بعضــی از مقامات قضایی 
است، برخوردهایی صورت می گیرد و بعضی از 

همه انتقادات آیت الله ایمانی متوجه مدیرکل جدید بود بلکه سابقه برگزاری کنسرت های 
متعدد به دوران مدیران کل فرهنگ و ارشاد اسالمی فارس در دولت دهم و نهم بر می گشت 

که جز برگزاری کنسرت موسیقی برنامه دیگری نداشتند. 

بحث کارشناســی را نمی دانم چه کسی قرار است تحلیل کند؟ اول این که گذر و هنر برای 
اولین با در کشور اتفاق افتاده است و خوشبختانه فضای ارزشمندی را بوجود آورده است تا 

جایی که 300 هزار نفر از این گذر بازدید کرده اند.

28 شماره چهار

دوره جـــدیــــد
اردیبهشـت ماه 94



عناصر دیگری که در جامعه احساس مسئولیت 
دینــی می کنند، گمان می کننــد این موضوع با 

ارزش های دینی مغایرت داشته باشد.
جنتی عنوان کرد: تالش ما این است که همه این 
افــراد را توجیه کنیم که ما هم به این ارزش های 
دینی حساس هستیم و تالش داریم مالحظات 

مذهبی را هم در این برنامه ها بگنجانیم.
وزیر ارشاد گفت: برخی از ائمه محترم جمعه که 
اظهارنظر می کنند بیشتر از روی انگیزه های دینی 
و احساسات مذهبی آنان است اما افراد دیگری 
که از طریق بعضی از سایت های خبری، فضای 
مجازی و برخی از نشریات تحریک می کنند، 

انگیزه های سیاسی دارند.
جنتــی با تأکید بــر اینکه وقتی مجــوزی داده 
می شود همه باید به قانون تن بدهند، گفت: نباید 
اینگونه نباشد وقتی یک دستگاه رسمی مجوزی 
صادر می کند افراد دیگری به صورت قانونی و 
غیرقانونی با این قضیه برخورد کنند البته موارد این 
موضوع نادر بوده است یعنی مجموع برنامه هایی 
که در کشــور انجام شــده، بســیار زیاد بوده و 
متاســفانه موارد دیگری هم بوده اســت که در 

بعضی از شهرستان ها با مخالفت مواجه شدند.
اظهارات وزیر ارشــاد هم باعث نشــد که موج 
انتقادات از عملکرد دســتگاه زیر دســتش در 

شیراز فرو کش کند. 
»ســیداحمدرضا دستغیب« نماینده مردم شیراز 
در خانه ملت نیز در واپســین روزهای ســال از 
عملکرد دو دســتگاه ارشاد اســالمی و میراث 
فرهنگی انتقاد کرد و گفت: نحوه ی عملکرد 
اداره کل فرهنــگ و ارشــاد و میراث فرهنگی 

فارس انتقاد دارم.
بــه گفته وی به نظر می رســد این دو دســتگاه 
پاســخگوی انتظارات و مطالباتی که در شــان 
شیراز به عنوان یک شهر مذهبی و تاریخی باشد 
نبوده اند. دســتغیب با اشاره به این که کارهای 
روی زمین مانده ی فراوانی در شهر شیراز وجود 
دارد، افرود: حوزه فرهنگ را نباید اســیر برخی 

حاشیه ها کرد که کار اصلی روی زمین باشد.
وی ادامه داد: در جلســه ای که با وزیر فرهنگ 
و ارشاد و ریاست سازمان میراث فرهنگی داریم 
نگرانی هایمــان را مطرح مــی کنیم و حتما باید 
رویه فعلی اصالح شــود و گرنه آسیب جدی به 

بدنه ی فرهنگی استان وارد خواهد آمد.
دبیر هیئــت امنای حــرم مطهر شــاهچراغ)ع( 
تصریح کــرد: فکر می کنم یــک جریان دارد 
راهبری می کند که یک چهره دیگری از شیراز 
غیر از ســومین حرم اهل بیت ارائه کند. برخی 
کارشناسان معتقدند خیل انتقادات علیه دستگاه 
های فرهنگی وابســته به دولت در استان فارس، 
بیش از آنکه ریشــه در واقعیات داشته باشد، به 
نگاه سیاســی اصولگرایان مخالــف دولت در 
کشور و تغییر مدیر ســابق اداره کل فرهنگ و 
ارشاد اسالمی فارس باز می گردد؛ موضوعی که 
سردار غیب پرور فرمانده سپاه فجر آن را رد می 
کند و معتقد است کدام عالم فرزانه این رفتارها 
را تایید کرده،  ما مرید علما هستیم، تاکنون یك 
نفر از علما رفتار وزارت ارشاد را تایید نکرده اند، 
حاال با کدام حجت شرعي، آقایان سر مردم را با 

برگزاري کنسرت گرم مي کنند.
وی ابراز کرد: والله قسم که مخالفت هاي بنده 

بر مبناي مسائل سیاسي نیست، اگر قبال هم از وقوع چنین اتفاقي 
و برگزاري کنســرت موســیقي مبتذلي مطلع مي شدیم، قطعا این 

حرف ها را مي زدیم.
غیب پرور گفت: اینجا دیار 15 هزار شــهید اســت،  سومین حرم 
اهل بیت)ع(، امروز نماینده مقام معظم رهبري در استان، آیت الله 

ایماني، علما و خانواده شهدا، از رفتار ارشاد، ناراحت هستند.
فرمانده ســپاه فجر فارس با بیان اینکه دل پردردي دارد و تاکنون 
تنها براي کمك به حفظ آرامش اســتان، ســکوت کرده است،  
گفت: البته من ایشان )مدیرکل فرهنگ و ارشاد فارس( را علمي 
و فرهنگي ندیدم، البته منظور از علمي بودن داشتن مدرك نیست.

وي تصریــح کرد: توصیه این اســت که مدیــرکل محترم دقت 
کند، بزرگترهاي ایشان هم دقت کنند، گوش مردم را کر نکنند، 
مسئوالن دلســوز هم با این حرف ها نمي ترسند. غیب پرور تاکید 
کرد: برادرانه توصیه مي کنم، اقتضائات استاني را قبل از هر برنامه 
فرهنگي و هنر در نظر بگیرند، پیشنهاد هم داده ایم که هر اقدامي را 
ابتدا تحلیل کنند، اینطور نیست که آقایان مطرب بازي راه بیندازند 

و بگویند کاري به مردم نداریم.
بهزاد مریدی مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اسالمی استان فارس در 
پاســخ به همه انتقادات مطرح شده، معتقد است حوزه فرهنگ 
حوزه سیاست، یک جانبه گرایانه و سلبی نیست، بلکه برعکس، 
فرهنگ یک حوزه تعاملی است که باید شایسته تک تک اهالی 

هنر باشد.
مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی فارس با رد کردن نظری مبنی 
بر غیرکارشناسی بودن برخی برنامه ها در »گذر و هنر« تاکید کرد: 
بحث کارشناســی را نمی دانم چه کسی قرار است تحلیل کند؟ 
اول این که گذر و هنر برای اولین با در کشــور اتفاق افتاده است 
و خوشبختانه فضای ارزشمندی را بوجود آورده است تا جایی که 

300 هزار نفر از این گذر بازدید کرده اند. 
بهزاد مریدی با انتقاد شــدید از کسانی که همیشه سعی دارند در 
همه حوزه ها خودشــان را خبره بدانند و کارشناس معرفی کنند 
تاکیــد کرد: فکر می کنــم دوران این تفکر به ســر آمده، حوزه 
فرهنگ حوزه ای تخصصی اســت. وی با بیان اینکه به هر حال 
در هر کاری نقصان وجود دارد گفت: بنده هیچ ادعایی نداشته و 

ندارم ولی یک جانبه گرایانه نباید به میدان رفت.
مریدی داشتن نگاه سلبی و حذف کردن و گنارگذاشتن را به دور 
از عقالنیــت و انصاف عنوان کرد و افزود: باید با نگاهی حرکت 
کنیم که نقصان ها را آرام آرام تصحیح و زیباســازی کنیم و اگر 
نگاه سلبی می خواست جواب دهد تا کنون این اتفاق افتاده بود. 
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی فارس حوزه نقد را جز الینفک 
حوزه هنر دانست و افزود: اینکه چه معیاری در بحث مدیریت این 
گونه نقادان استوار است، بر می گردد به سالیق یک عده خاص 
که سال ها گفته اند و حرف زده اند و سال ها فشار آورده اند و از 

هر حربه ای برای مقابله استفاده کردند.
این مسئول فرهنگی در تشریح افکار منتقدانی که فضای موجود 
را به وجود آورده اند با مســتثی کردن امام جمعه شیراز و فرمانده 
سپاه فجر گفت: این افراد فکر می کنند شهدا، علما و روحانیت، 
فقط متعلق به خودشان است. کسانی که با نگاه مصادره کننده، 
در تمام حوزه ها می خواهند ورود کنند و اظهار فضل نمایند، که 
بنده به شدت مخالف این قضیه هستم و معتقدم هیچ کس نمی 

تواند در همه حوزه ها صاحب نظر باشد.
حاال اما در آغاز ســال 1394 برخی کارشناسان معتقدند آنچه در 
حوزه فرهنگ اســتان فارس اتفاق افتاده ادامه تنش های سیاسی 
است که در کشور در این حوزه وجود دارد و بیش از آنکه شخص 
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی در سیبل انتقادات مخالفان قرار 
گرفته باشد این عملکرد علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی 
اســت که در تیررس منتقدان و مخالفان سیاســت های فرهنگی 

دولت قرار دارد. 
اســتان فارس در حالی سال 1393 را به پایان رساند که کشمکش 
های لفظی و رسانه ای در حوزه فرهنگ آرامش و امنیت این مهد 
فرهنگ و ادب را نشانه رفته اما هنرمندان و فرهنگوران این استان 

در خیال سالی توام با آرامش خاطر به استقبال سال 1394 رفتند.

این افــراد فکر می کنند شــهدا، علما و روحانیت، فقط متعلق به خودشــان اســت. 
 کســانی که با نگاه مصادره کننده، در تمــام حوزه ها می خواهنــد ورود کنند و اظهار 

فضل نمایند...

برخی از ائمه محترم جمعه که اظهارنظر می کنند بیشتر از روی انگیزه های دینی و احساسات 
مذهبی آنان است اما افراد دیگری که از طریق بعضی از سایت های خبری، فضای مجازی و 

برخی از نشریات تحریک می کنند، انگیزه های سیاسی دارند.

دوره جـــدیــــد
اردیبهشـت ماه 94
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شاخه طوبی: برگزاری جشتواره های مستقل فیلم همچون جشنواره فیلم طلوع را چگونه ارزیابی می 
کنید؟

افخمی: خوب من دیدم که در این جشنواره جوانان مستقل بدون کمترین کمک از نهادها جشنواره را 
برپا کرده اند و جوان ترها هم فیلم ساخته اند...من فق کارگاه ها را دیدم که بسیار پر شور و گرم بود و من 

گفتم به برگزارکنندگان که اگر سال های دیگر نیز اینگونه باشد من هستم...
 شاخه طوبی: دیدم که موضوعی مطرح کرده بودید در مورد کاهش مخاطب در سینمای ایران؟

افخمی: بله خوب ما به شدت شاهد کاهش مخاطب هستیم...
شاخه طوبی: در این کاهش مخاطب چه کسی مقصر است؟ آیا فیلم سازان جوان تاثیر داششته اند؟ یا 

شایدم رایط اقتصادی؟
افخمی: ببینید واقعا موضوع این ها نیست...ما االن فقط شاهد حضور 5 درصد از مخاطبان بالقوه در 
سینما هستیم...این افراد نیز کسانی هستند که آدم های خاصی هستند...این مخاطبان فیلم به معنای واقعی 

اش را دوست ندارند ببینند...
شاخه طوبی: پس چرا این افراد به سینما می آیند؟

افخمی: این ها بیشتر با تماشای فیلم احساس می کنند که دارند کار سیاسی می کنند...یا دارند کار 
روشنفکرانه می کنند...یا مثال وقتی فیلمی را می بینند که عجیب و غریب است یا داستان گو نیست ابراز 

رضایت می کنند...یا اگرعمدا فیلمی مبهم ساخته شده است این تماشاگران بیشتر استقبال می کنند.
شاخه طوبی: خوب این چه دلیلی داره؟آیا این مخاطبان اندک به دنبال جریان سازی هستند؟

افخمی: نه...شــاید در مورد این فیلم ها فکر می کنند که باید حمایت کنند...مثال حمایت به دالیل 
سیاســی...حمایت به دالیل فرهنگی...این فقط یک رفتار اجتماعی است...مثله حمایت از یک تیم 

فوتبال...می روند بلیط می خرند و به سینما می روند...
شاخه طوبی: به نظر شما این فیلم دیدن یک امر فرهنگی است؟ آیا این مخاطبان مخاطبی موثر هستند؟

افخمی: نه خوب...اصال این تماشاگر ممکنه در سینما بخوابه...یا وسط فیلم سالن را ترک کنه...اما 
دالیل شان برای فیلم دیدن آن دالیل اون 95 درصد نیست...

شاخه طوبی: در این میان تکلیف فیلمسازان چیست؟
افخمی: در این میان بسیاری ازفیلم سازان جوان و یا فیلمسازان میانسال و یا حتی فیلمسازان قدیمی دارند 

سعی می کنندکه یاد بگیرند چگونه برای این گروه غیر تماشاگری و یا نا تماشاگری فیلم بسازند...
شاخه طوبی: این جمعیت کم غیر تماشاگر ارزشش را دارد؟

افخمی: خوب البته این 5 درصد جمعیت کمی نیستند...این پنج درصد از جمعیت ایران معادل چهار 
میلیون نفر هستند...خوب نصفه این چهار میلیون نفر تصمیم بگیرد از یک فیلم حمایت کند حدود 6 

میلیارد تومان فروش نصیب این فیلم می شود... 
شاخه طوبی:به نظر شما با این شرایط این سینما، سینمای واقعی است؟

افخمی: خوب البته که نه...نه این فیلمسازی،فیلمسازی واقعی است ونه این تماشاگر، تماشاگر واقعی 
است.

شاخه طوبی: تکلیف اون 95 درصد چه می شود؟

بهروز افخمی در گفت و گو با شاخه طوبی: 

سينما به طور قطعی مرده است

مهدی سوداگران: بهروز افخمی متولد ۱۳۳۵ تهران، فارغ التحصیل تدوین از مدرسه عالی تلویزیون و سینما است. وی فعالیت هنری را با ساخت فیلم های کوتاه آغاز کرد. او سینمای 
حرفه ای را برای بار نخست با فیلم »زیر باران« به کارگردانی سیف اهلل داد به عنوان مدیر فیلمبرداری تجربه کرد. از دیگر فعالیت های جنبی وی می توان به تدریس سینما، عضویت در 

شورای هنرستان روایت فتح و نماینده مردم در مجلس ششم شورای اسالمی اشاره کرد.
 فیلم عروس ساخته وی در سال 69 آغازگر بسیاری از جریانات سینمایی پس از خود شد...اصال بهروز افخمی هر فیلمی که ساخته است مهم بوده...سر و صدا داشته... کوچک خان 
جنگلی...روز فرشته...شوکران...گاو خونی و حتی همین اواخر فیلم روباه...حتی اگر به لحاظ هنری یا گیشه نیز خود افخمی را راضی نکرده باشد فیلم پر سر و صدایی بوده است...در حاشیه 
جشنواره موفق فیلم کوتاه طلوع شیراز در فضای باغ عفیف آباد با هماهنگی امین پُرس قرار شد که با استاد بهروز افخمی گفت و گو کنم...فردی که ده سال پیش شاگردش بودم...و هیچ 

کاری سخت تر از این نیست که با استاد خودت مصاحبه کنی...هرچه بلد باشی و بخواهی مطرح کنی که از خودش یاد گرفتی و هرچه را هم بلد نباشی باالخره دستت رو می شود...
یادم هست در روزهایی که افخمی به لطف حور مرحوم زاون قوکاسیان به ما کارگردانی درس می داد استادی متفاوت بود...مثال امتحان نمی گرفت و تنها بر اساس پرسشی به شاگردان 
نمره می داد...او به طور کلی شهروندی متفاوت است...یک نکته در باب این تفاوت همینکه همیشه کتابی در دست دارد و در هر فرصتی مطالعه را رها نمی کند...او حتی سیاستمدار 
متفاوتی هم هست...مثال در مجلس ششم همه در حال دعوا کردن بودن و بهروز افخمی داشت داستان می خواند...در بهار شیراز در باغ عفیف آباد که افخمی با همسرش مرجان شیر 

محمدی برای بازدید آمده بودند چند دقیقه ای مزاحمشان شدم...

مقـدمـه

عکس: ملیحه فریدفر



زوان قوکاسيان عاشق کبير سينما افخمی: خوب اون تماشــاگر را دیگر ســخت می توان به ســینما 
برگرداند...در ده سال گذشته مخاطب به زیر 15 میلیون نفر و پس از 

اون به زیر 10 میلیون نفر رسیده است...
شاحه طوبی: این کاهش مخاطب پیام خوبی ندارد؟

افخمی:بله متاسفانه...این بدان معناست که هر ایرانی به طور متوسط 
هر 7 سال و در ادامه هر ده سال یک بار به سینما می روذ.

شاخه طوبی: خوب این سینما نرفتن بر روی نسل جدید هم تاثیر 
می گذارد؟

افخمی: بله امروز ما با کودکانی طرف هستیم که هرگز ندیده پدر و 
مادرش به سینما بروند...یا خودش به سینما برود...گاهی یک گروه 

کوچکی از این 95 درصد به دالیلی به سینما می روند.
شاخه طوبی: در واقع معتقدید که سینما جایی در سبد خانوار مردم 

ما ندارد؟
افخمی: در واقع این بدان معنا است که سینمادرسبدتفریحی عادت 

شده مردم جایی ندارد.
شاخه طوبی: پس باید امروز ســینما را در جایگاهی بدی فرض 

کنیم...شاید باید قطع امید کنیم؟
افخمی: بله...این بدین معنا اســت که ســینما به طور قطعی مرده 
است...)می خنددد( یعنی دیگر به این آسونی ها زنده شدنی نیست...

هیچ شیپوری از خواب بیدارش نمی کنه...
شاخه طوبی: راهش چیه...راه نجات این سینما؟

افخمی: هیچی...به نظر می آید دیگه کاری نمیشه کرد...
شاخه طوبی: این اتفاق فقط در ایران رخ داده است؟

افخمی: نه...این اتفاق مربوط به تمام دنیا است...فقط در کشورهای 
مختلف شیب این رخداد فرق کرده است...یعنی در کشورهای دیگر 
با یک شیب مالیم شاهد این امر بوده ایم...اما در ایران به دالیلی شاهد 

یک شیب تند بوده ایم...
شاخه طوبی: یعنی شما معتقدید که در آینده باید از هنری تازه تر از 

سینما پذیرایی کرد؟
افخمی: بله خوب نمی توان انتظار داشــت و یا مطمئن بود 50 ساله 
دیگه سینما به معنای امروزی که می شناسیم وجود داشته باشه...حتی 

در آمریکا نیز نمی توان انتظار داشت...
شاخه طوبی: خوب در این شرایط سینما تبدیل به چه چیزی می 

شود؟
افخمی: خوب شاید تبدیل بشه به یک چیزی مثله تئاتر...یعنی افراد 
کمی به دالیل خاصی به سینما بروند...سالن ها تعدادشون کم بشه...و 
سینما دیگر این حضوری که در زندگی اجتماعی مردم داشت نداشته 

باشد...
شاخه طوبی: خوب کمی از این مساله فاصله بگیریم...شاید یکی از 
افرادی که بتونه به این سئوال من پاسخ بده شما باشید...آیا در سینمای 
ایران فیلمساز راست و چپ داریم؟ یعنی جریانات سینمایی به فیلمساز 

جناح خود اعتقاد دارند؟مثال چیزی مثله مدیر راست و چپ...
افخمی: اتفاقا شــاید من گزینه مناســبی برای پاسخ به این سئوال 
نباشــم...جون من فیلم را به مثابه فیلم تماشــا می کنم...یعنی یه 
چیزی که سرگرم کنه تناشــاگر را و در مرحله بعد کمی عیمق تر 
مخاب را به تامل وا دارد...و اگر با چنین فیلمی روبرو شوم...ذوق 
می کنم و تعریف می کنم...کاری ندارم که در واقع همکار من 

چه نگرشی دارد...
شاخه طوبی: در هشت ســال دولت قبــل شما شرایط فیلمسازی 

مناسبی داشتید؟یعنی تفاوت نگاه سیاسی موجب کم کاری نشد؟
افخمی: خوب در آن دولت قصه فرق می کرد...نه به دالیل سیاسی 
بلکه به دالیل مدیرانی که حضور داشتند...در واقع دل و دماغی برای 
فیلمسازی نبود که دلیل سیاسی نداشت...در واقع مدیرانی که حضور 

پیدا کردند به دلیل کارشناسی کاستی هایی داشتند...
شاخه طوبی: برگزاری جشتواره های مستقل فیلم همچون جشنواره 

فیلم طلوع را چگونه ارزیابی می کنید؟
افخمی: خوب من دیدم که در این جشــنواره جوانان مستقل بدون 
کمترین کمک از نهادها جشــنواره را برپا کرده اند و جوان ترها هم 
فیلم ساخته اند...من فق کارگاه ها را دیدم که بسیار پر شور و گرم بود 
و من گفتم به برگزارکنندگان که اگر سال های دیگر نیز اینگونه باشد 

من هستم...
شاخه طوبی: بسیار ممنون از وقتی که در اختیار ما قرار دادید...

افخمی: من هم متشکرم...

مهدی سوداگران
یک تویوتا قهــوه ای رنگ بود که هر زمان به 
خیابــان آمادگاه اصفهان وارد می شــد، عالقه 
مندان به ســینما خود را به صندلی های سالنی 
کوچک در ساختمان حوزه هنری می رساندند 
تا دوباره فیلمی تازه جــان بگیرد و یک اتفاق 
فرهنگی تازه تر که حتما حاال دیگر برای خیلی 

ها نوستالژی است...
زاون قوکاســیان صاحــب این خــودرو و البته 
برگزار کننده برنامه هــای فراوانی همچون این 
جلسات نقد و بررسی فیلم، برای شهری مانند 

اصفهان چیزی فراتر از یک شهروند بود.
او در دســت کم چهار دهــه در روزگاری که 
هنر کســب و کارش به راه بود جشــنواره برپا 
می کرد، جلسات نقد و بررسی اداره می کرد، 
ســینما درس می داد و خالصه چراغ هنر را در 
نصف جهان روشــن نگه می داشــت، آنگونه 
که در جشــنواره فیلم کوتاه اصفهان در اوایل 
دهه هشتاد و یا جشنواره فیلم حسنات در اوایل 
دهه نود و یا اصال در برخی ادوار جشنواره فیلم 

کودک و نوجوان.
زاون قوکاسیان برای شهر چهار باغ بیش از یک 
شهروند بود زیرا جویبار فرهنگ را آنگونه که 

در خلوت خودش جاری بوده است در این شهر برپا کرده و چه بسیار فرهیختگان ناموری در 
اصفهان که مراوده فیلمی و کتابی آنها با زاون برایشان آعازگر اتفاقات مهم فرهنگی بوده و یا 

اصال خود سینمای آزاد اصفهان و دورانی که سکاندارش قوکاسیان بود... 
زاون قوکاســیان برای یک شــهر چیزی فراتر از یک شــهروند بود، وقتی قرار است از کسی 
بگویی که نقشــی مهم در دو دانشــگاه هنری یعنی سوره در اوایل دهه هشتاد و سپهر و مدیر 
گروهی رشــته سینما در این دانشگاه ها داشته...وقتی بسیاری از نام های بزرگ در رفاقت با 
تو به شــهرت سفر می کنن تو فراتر از یک شهروند در آن شهر ایفای نقش کرده ای...اما آیا 
اصفهان یا رک و پوســت کنده متولیان فرهنگی اصفهان قدرش را می دانند یا نه پاســخش را 
جوانــان عالقه مند به فرهنگ در اصفهان از مــن بهتر می دانند...همان جوانانی که زاون در 
بزرگداشت خود در بیست و ششمین جشنواره فیلم کودک و نوجوان گفت: این بزرگداشت 
در واقع بزرگداشت اصفهان است و جوانان عالقه مند به سینمای اصفهان...می بینید او حتی 
بزرگداشت خود را هم به شاگردانش تقدیم می کند و شهری که بسیار دوستش دارد...اصال 

او جان می دهد برای اصفهان...
زاون قوکاسیان برای سینمای ایران چیزی فراتر از یک عضو بود، که او در بیش از چهار دهه 
زندگی مســتقیم در سینما آثار پژوهشی فراوانی ارائه داده...سراغ موضوعاتی رفته هم تحسین 

برانگیز و هم بکر...از لرتا هایراپتیان-نوشین- تا فاطمه معتمد آریا و نقش آبی سیمین...
زاون قوکاسیان برای سینمای ایران چیزی فراتر از یک پژوهشگر بودزیرا دوست داشتن بسیار او 
به همه صفحات تاریخ سینما کشانده است از بهرام بیضایی و عباس کیارستمی گرفته تا فرخ 
غفاری...آربی آوانسیان... مســعود کیمیایی، بهمن فرمان آرا، خسرو سینایی، گالب آدینه، 
جمشــید ارجمند و...نام ها را می بینید، بی شــک هم داستان خواهیم بود که او به هر نسلی 

سرک کشیده است...
زاون قوکاسیان برای سینمای ایران چیزی فراتر از یک منتقد بود، چون سینما برای او هیچگاه 
در تماشــا و کاغذ و قلم خالصه نشد...او با سینما زیست و با سینماگران رفیق بود...رفاقت 
زاون رفاقتی عجیب است...آنقدر عجیب که گاهی با خود می گویی آیا زاون قوکاسیان هم 
عصر ما است...برگزاری بزرگداشت های فراوانی برای هنرمندانی بزرگ گواه این است که او 

بیشتر حامی سینما است تا منتقد.....
زاون قوکاســیان برای فرهنگ ما چیــزی فراتر از یک هنرمند بود کــه او دیوانی از احواالت 
تاریخی هنر معاصر ایران است...زاون در مطبوعات نیز بسیار مهم بود آنگونه که در مجله هنر 

پارسی و بی شمار مقاالت هنری و سینمایی او شاهد این اهمیت هستیم...
او برای فرهنگ معاصر جیزی فراتر از یک روزنامه نگار، یک فیلمســاز، یک مدرس سینما، 
یک پژوهشــگر، یک مدیر گروه، یک منتقد،یک مشــاور فرهنگی، یک نویسنده و...بود 
و خواهــد بود...او یک نماد فرهنگی بود و خواهد بود...از آن آدم هایی بود که تعدادشــان 
اندک است...آدمهایی که مثله یک سکانس پالن نوستالژیک عالقه مندی هیچوقت کات 

نشوند...
نوشتن از این مرد بزرگ هنر سخت است آنقدر سخت که واژه ها هم متولد نمی شوند تا بتوانم 
حق مطلب رابرای این پیرخوب ادا کنم...این معلم نیک نسل ما عجیب عاشق سینما بود...

می دانم...او عاشق کبیر سینما بود و خواهد بود...یادش گرامی و روحش شاد...

دوره جـــدیــــد
اردیبهشـت ماه 94
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با این رنگ که کوه های شیراز دارد،آدم دلش می خواهد تا افق بدود!

ضيافت سعدی با عطر بهار نارنج 

 فرزاد صدری: نام اردیبهشــت ماه جاللی که در گوش دل به صدا می آید، بی درنگ نام بلندآوازه شــیراز را با عطر دلنواز کوچه های نارنج نشانش به 
یاد می آورد؛ گویی جوی مولیانی اســت که در زالل حضور خویش ما را به ناگاه به خود فرا می خواند تا بر پرند رنگ رنگ طبیعت جنت طرازش، ســودای 
شــور، زندگی و عاشــقی را به تجربه بنشینیم. این همه در دیدار از سعدی شیراز در اول اریبهشت ماه جاللی که بر گل سرخ از نم او فتاده اللی ؛ به یکباره 

روی خواهد داد.
سعدی که خود در همین ایام به پای درخت گل رفت تا برای یاران دامنی پر از گل کند، بوی گل چنان مستش کرد که دامنش از دست برفت ! از همین رو 
است که اول اردیبهشت را به نام او گذاشتند! سعدی گلستان را در اردیبهشت ماه سروده و در مقدمه گلستان نیز از اردیبهشت جاللی سخن گفته است. 

حال و هوای شیراز نیز در اردیبهشت با غزل های عاشقانه سعدی وگلستان و بوستان او هم داستان است.
 برگزاری یاد روز ســعدی در اول اردیبهشــت هر سال سنتی است که از اردیبهشت سال 1376 به پیشنهاد مرکز سعدی شناسی توسط مدیر این مرکز یعنی 
کورش کمالی سروستانی آغاز شد و تا امروز 17 دوره آن برگزار شده است.اگر جوی مولیان شیراز، عطر بهار نارنج ها و سرخوشی نسیم دلنواز شیراز شما 
را به این دیار فراخواند؛ در روز اول این ماه به دیدار شــکوفه بن های این شــهر آیید تا هم از هوای بهشــتی شیراز بهره برید و عطر دل انگیز بهار نارنج را 

استشمام کنید و هم در یاد روز سعدی اوقاتی خوش را سپری کنید و همواره این روز را در خانگه ذهنتان به خاطر بسپارید.
اردیبهشــت شیراز آنقدر رویایی است که خواب را از چشمان شــیرازی ها می گیرد و هر مسافری که در این ماه پای به این شهر می گذارد گویی بر قطعه 
ای از بهشت پای نهاده است! گویی درهمین اردیبهشت شیراز بود که آندره مالرو نویسنده، منتقد و سیاستمدار فرانسوی در توصیف شیراز گفت: » با این 

رنگ که کوه های شما دارد،آدم دلش می خواهد تا افق بدود«!

مقـدمـه



 شما چه مســافر هوایی و چه مسافر زمینی باشید 
راه رســیدن به آرامگاه سعدی بسیار آسان است. 
کافی اســت به راننده تاکســی بگوئید کلبه تا او 
شــما را در کمتریــن زمان ممکن پای مجســمه 
ســعدی پیاده کند ! از اینجــا به بعد را من توصیه 
می کنیم با پای پیاده به آرامگاه سعدی بروید چرا 
که در طول مسیر می توانید باغ زیبای دلگشا، باغ 
طاووســیه و همچنین آبشار بوســتان را از نزدیک 
ببینیــد و ضمن اینکــه عطرزیبای بهــار نارنج را 
استشــمام می کنید عکسی نیز به یادگار بگیرید. 
فاصله کلبه تا آرامگاه ســعدی با پای پیاده حدود 
15 دقیقه بیشتر نیست و شــما می توانید وقتی از 
باغ دلگشــا دیدن می کنید از دیــدن نمای گنبد 
فیروزه ای آرامگاه سعدی در آن فاصله نیز لذت 

ببرید.
پس از دیدن مناظر زیبای باغ دلگشــا و طاووسیه 
و همچنیــن آبشــار زیبــای بوســتان در خیابانی 
بــه همین نام و پس از مســافتی چنــد به آرامگاه 
ســعدی می رســید. توصیه من این است که قبل 
از رفتن به آرامگاه برای رفع خســتگی با بســتنی 
ســنتی و خوشمزه ســعدی از خود پذیرایی کنید 
و اطمینان داشــته باشید که طعم خوشمزه بستنی 

ســعدی را هیچ گاه از یاد نخواهید برد، اگرچه خوردن فالوده شیرازی نیز 
خالی از لطف نیســت و اگرچه بســتنی های منطقه سعدی در شیراز همه 
خوشمزه هســتند اما توصیه من یکی از سه بستنی فروشی سلیمی، فعلی و 

بی غم است.
وقتی بستنی را نوش جان کردید و به اندازه کافی انرژی گرفتید بدون هیچ 
معطلی وارد آرامگاه سعدی شــوید. فضای سبز و تنوع گل ها در ورودی 
آرامگاه سعدی به همراه هوای بهشتی شیراز در اردیبهشت ماه شما را چنان 
مجذوب خود می کند که بی اختیــار می خواهید با دورنمای گنبد فیروز 
ه ای آرامگاه ســعدی و گل های رشــک انگیز بهاری عکســی به یادگار 

داشته باشید.
ازگرفتن عکس در این مرحله که فارغ شــدید وقت دیدار فرا می رســد و 
شــیخ شیراز با زمزمه کالمش که از بلندگوی آرامگاه پخش می شود شما 
را صدا می زند تا بر تربتش فاتحه ای بخوانید! در اطراف مقبره ســعدی 7 
کتیبه کاشــی کاری از بوستان و گلســتان و قصاید و بدایع و طیبات شیخ 
انتخاب شده است تا از نصایح این معلم خوب اخالق نیز بی بهره نمانید. 
از دیدار شــیخ که فارغ شدید درســت روبروی مقبره او آرامگاه شوریده 
شیرازی شاعر نابینا و معروف این دیار شما را به خود می خواند تا او را نیز 

یاد کرده باشید.
 مقابل آرامگاه شوریده شیرازی حوض معروف ماهی قرار دارد که یکی از 
جذابترین و دیدنی قسمت های آرامگاه سعدی بویژه برای کودکان است.
این حوض در اصل چاهی بوده که ســعدی خود در زمان حیاتش بوسیله 

سنگ مرمر ایجاد کرده است.
 دیــدن ماهی های رقصان این حوض و غذا دادن به آنها به همراه شــنیدن 
موسیقی ســنتی که عمدتا از غزلیات سعدی انتخاب شده همراه با صرف 
چای بر تخت های سنتی آنجا نه تنها خستگی را از تن شما خارج می کند 
بلکه لحظاتی به یاد ماندنی را برای شما ایجاد می کند تا حداقل سالی یک 

بار هم که شده این لحظات به یاد ماندنی را تکرار کنید.
از دیگــر تفریحات این بخش می توان به انداختن ســکه در حوض ماهی 
اشاره کرد اگرچه خیلی ها به اشتباه سکه را در حوض پای بیرون از آرامگاه 
می اندازند اما واقعیت این اســت که مردم شیراز بر این باورند که انداختن 
سکه در حوض ماهی آرامگاه سعدی بخت آنها را می گشاید. در قدیم نیز 
وقتی هنوز آرامگاه جدید ســاخته نشده بود مردم در دو نوبت )یک نوبت 
خانم ها یک نوبت آقایان ( ودر روزچهارشــنبه سوری در حوض یاد شده 

آب تنی می کردند بلکه شفا پیدا کنند.
هنگام خروج از آرامگاه سعدی به یاد داشته باشید معجزه سعدی »بوستان 
« وی و شــفای درد شما نیز »گلســتانش«. بنابراین بهترین سوغاتی که از 
اردیبهشــت شــیراز می توانید با خود همراه ببرید دیوان کامل شــیخ شیراز 

است. خدایش رحمت کند که شیخ خود گفت:
ز خاک سعدی شیراز بوی عشق آید

هزار سال پس از مرگ او گرش بویی 
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ژان بودریار کتاب آمریکا را با این جمله معروف 
خود آغاز می کند: » اشیایی که دراین آینه می 
بینید، ممکن اســت نزدیک تر ازآنی باشند که 
به نظر می رســند، اگرچه دوام چندانی ندارند. 
چیزها درآینه عقب حافظه هرچه ســریعترازنظر 
محو می شوند. زنده نگه داشتن احساس حیرت 
یا اولین بارقه های شگفتی آسان نیست یا حتی 
به یاد آوردن احساس ناشی از غیر منتظره بودن 
چیزهــا. چیزها بیش از مــدت زمان وقوع خود 

دوام نمی آورند )ص 97(.
این فیلسوف فرانسوی درمتن کتا ب از واژگان 
تخصصی علوم اجتماعی، زمین شناسی، زیست 
شناســی، فیزیک و نظریه های خود اســتفاده 
کرده و درنهایت ویژگی مکانها، ســاختمانها و 
انسانها را در یک یا دو جمله بیان نموده است. 
سبک نوشــتن بودریار در این اثر بیش از آنکه 
ما را به ســفرنامه هدایت کند، توصیفی نشــانه 
شناختی است و نشــان دادن ویژگیها و استعاره 
های نشانه شــناختی نوشــته، به » برج ایفل » 
روالن بارت شــباهت دارد؛ شــاید این ویژگی 

ناشی از تاثیرپذیری او از بارت است.
 بودریار در مدرسه مطالعات عالی با روالن بارت 
آشــنا شد و در 1969 مقاله مهمی درباره شی و 
کارکرد نشانه در نشریه کمونیکاسیون به چاپ 
رساند. کتاب بودریار به نام نظام اشیاء )1968( 

پژواکی از اثر بارت یعنی نظام مد است.
بودریار همان طورکه در نظریاتش آشکاراست، 
درپی تمثیل واقعیت یا ارائه واقعیت همانگونه 
که وجود دارد نیســت، که او واقعیت را در 
چیــزی فراتر از آن، یعنی فراواقعیت به تصویر 
می کشــد، آن چنان که حادتر و شدیدتر از 

خود واقعیت به نظر می رسد.
او در کتاب آمریکا، این کشــور را با الگو قرار 
دادن فراواقعیت توصیف می کند و همه بخشها، 
ساختمانها و انسانها )به میزان کمتر( را با شکلی 
فراتر و فــزون تر از آنچه می ببیند به تصویر می 
کشد، تا آنجا که مخاطب با فراواقعیت آمریکا 
را مدینه فاضله ای می بینید که درآن فقر، ظلم، 
گمراهی، نژادپرســتی، دوگانگی و آشــفتگی 
وجود ندارد و همه چیزآنجا آنقدر لذت بخش 
و زیباست که خواننده را به فراسوی واقعیت می 

کشاند، فراواقعیتی که واقعیت ندارد.
 وی درتوصیف آمریکا آن را به بیابان تشبیه می 

کند. بیابانی که دارای عظمت زمین شــناختی 
)ص 11( اســت و مرمرســفید معمــاری کاخ 
مینوسی اش به عظمت اقیانوس آرام خیره شده 

)ص 13(.
او فراواقعیت را آنجا نشان می دهد که دستمایه 
های خیال به واقعیت بدل می شوند )ص 13(. 
توصیف فراواقعیت از آالموگوردو از بمب اتمی، 
توری کانیون ) موسسه دی ان ای مبدا برندگان 

جایزه نوبل زیست شناسی(.
بودریار در جســتجوی آمریکای ســتاره گون 
اســت، نه آمریکای اجتماعــی فرهنگی، بلکه 
آمریــکای مطلق پوچ بزرگراههــا، نه آمریکای 
ژرف آداب و رســوم وذهنیــت هــا، آمریکای 

سرعت بیابانی، متل ها، سطوح آب معدنی.
او درســرعت فیلمنامه، درواکنــش بی تفاوت 
تلویزیون، در فیلم روزها و شبهای نمایش داده 
شــده درفضایی تهی، در توالی به طرز شگفت 
انگیزی بی تاثیر نشــانه ها، انگاره ها، چهره ها 
و اعمال تشــریفاتی حین ســفر، درجستجوی 

آمریکاست.
در پــی نزدیک ترین چیز به جهان هســته ای و 
هسته زدایی شده، جهانی که در عمل متعلق به 
ماســت و دقیقا تا کلبه های اروپایی اش امتداد 
دارد. او زیبایی شناســی ناپدید شدن و عمودی 
بودن شــهرها را از ویژگیهای آمریکا می داند و 
آنرا در مقابل تصویر وحشیگری جهان سطحی، 

غیراجتماعی و آتی قرارمی دهد.
یکــی از زیباترین ویژگیهای این متن، توصیف 
بیابان با ویژگیهای جامعه شناختی است. بیابان 
نقد سکرآوری از فرهنگ و شکل سکرآوری از 

ناپدید شدن است )ص 15(. 
 بودریار شکوه و جالل بیابانها را ناشی ازآن می 
داند که خشک و بی حاصل اند و قطب منفی 
ســطح زمین و اخالط متمدن ما به شــمار می 

روند )ص 15(.
او با اشــاره به نابودی سرخپوســتان بیابانی، به 
وجود انســان در بیابان در بدو تاریخ اشاره می 
کند و برای بیابان حکم صادر می کند که نباید 
هیچ پژواکی از زمان در آینده وجود داشته باشد، 
بلکه صرفــا چینه های زمین شــناختی برروی 
یکدیگر بلغزند و غیر از زمزمه ای فسیلی هیچ 
صدای دیگری ندهند! )ص 15( از اینرو او برای 
بیابان ارزشی انسانی قائل می شود و آن را شبکه 

»بيابــان بــي پايــان آمريــکا«
)فــــرا واقــعـيـــتی کــــه حـقـيـقـــت نــــدارد(

بودریار از جمله فیلســوفانی اســت که در حیطه آنچه پست 
مدرنیسم می خوانند آثار مشهوری نوشته و از نمایندگان اصلی 
این جنبش فکری به شمار می رود.او در کتاب آمریکا، که به قولی 
آسان فهم ترین و برانگیزاننده ترین اثر بودریار است از منظری 
خاص به مظاهر گوناگون ســرزمین و فرهنگ آمریکا می نگرد و 
حاصل مشاهدات و تأمالت خود را در قالبی بدیع و خاص عرضه 

می دارد.
بودریار در کتاب آمریکا طی مباحث مختلف و با عناوین نشــانه 
شناختی سعی در بازنمایی آمریکا به شکلی ستاره گون دارد. در 
بخشهای » نقطه محو شدن »، » نیویورک »، » آمریکای ستاره گون 
» و » آرمانشهر تحقق یافته » می توان قدرت و زیبایی این کشور 
را که از سوی او به تصویر کشیده شده مشاهده کرد. اما در« پایان 
قدرت آمریــکا » و » بیابان بی پایان » بودریار آنچه را که تا پیش 
از آن، مدینه فاضله و اتوپیای آمریکا می خوانده به نقد کشیده 
واز فقر، بی هویتی، عدم انسجام و همبستگی و بیابانی بودن این 

سرزمین ) در همه ابعاد ( صحبت می کند.

فسیل شده درخشانی از هوش غیرانسانی معرفی می کند.
اینجاست که می توان نوشــته او را در مقابل توصیف بیابان دکتر 
علی شریعتی قرارداد، آنجا که بیابان کویر را با الهام از ویژگیهای 
آسمانی و معنوی به تصویر می کشد و بسیاری ویژگیها و خصایل 

نیکوی انسانی را از آن مردمان کویر می داند.
در واقع در توصیف بیابان، بودریار در پی آنســت که فرهنگ 
آمریکایــی را به زمین و چینه های آن شــبیه کند، از اینرو؛ آنرا 
فرهنگی ترک دار و شــکاف دار، زاده جدایی از دنیای کهن، 
فرهنگی ســطحی، متغیر، ناپایدار و ملموس می داند که برای 
درک چگونگی کارکردش بایــد از قواعد مختص به آن یعنی 
جابجایــی و تغییر لرزه ای و فــن آوری های نرم و مالیم پیروی 
کرد )ص30(. بودریار توانایی خود را در استفاده از نثری سهل و 
ممتنع و بهره گیری از اختصار کلمات به خوبی نشان می دهد.

او در ادامه مردم نیویورک را مردمی دچار پیری زودرس می داند، 
آدمهایی با نقاب پیری و مرگ در نیویورک )ص24(.

مغــز مردم نیویورک را به ابرهایی پنبه مانند تشــبیه می کند و می 
گوید: »اینجا نه ابرها، بلکه مغزها پنبه مانندند«)ص25(.

»انزوای جنســی ابرها درآسمان، انزوای زبانی انسانها در زمین » و 
شباهت این جمله با جمله آل احمد در سفرنامه آمریکا: »انسانهایی 

که زبان تن تو را می فهمند نه زبان سرت را ».
بودریار برای انسانهایی که در نیویورک زندگی می کنند احساس 
غم و ترحم می کند و انزوای این نقطه را به گونه ای می داند که 
شــبیه هیچ انزوای دیگری نیست. انزوای انسانی که غذایش را در 
مأل عام بر روی دیواری یا بر روی کاپوت اتومبیلش یا در کنار نرده 
ای بــه تنهایی آماده می کنــد. این غم انگیزترین منظره در جهان 
است. غم انگیز تر از فقر و گدایی، آری انسانی که در مأل عام به 

تنهایی غذا می خورد از تمام اینها غم انگیزتر است.
بنابراین کشــش به این سرزمین و زندگی کردن در اینجا، ناشی از 
مرکزیتی مصنوعی است. جهانی که هیچ دلیلی برای ترکش وجود 
ندارد، غیر از جذبه و سرمســتی محض ازدحام در کنار یکدیگر 

)ص26(.
در کنــار این ویژگیها، او نیویورک را دارای این جذبه می داند که 
گروههای نژادی، ساختمانها و فضاهای مختلف در کنار یکدیگر 
حس کشش و تأللو ایجاد می کنند، حال آنکه در جاهای دیگر، 

تمایل به حذف تغییرات است.
بودریار در جای جای کتاب، آمریکا را با کشــور خود ) فرانسه( 
مقایسه می کند و حتی درباره آسمان این دو کشور معتقد است: 
»در مقایســه با آســمانهای وســیع آمریکا و ابرها ی متراکم آنها، 
آســمانها و ابرهای پنبه مانند کوچک ما، شبیه افکار پنبه مانند ما 
هستند که هرگز افکاری در خور فضاهای گشوده فراخ نیستند. در 

پاریس آسمان هرگز از زمین بلند نمی شود )ص27(.
وی در ادامه معماری، خیابانها، بزرگراهها، رانندگی، مسابقه ماراتن، 
رقص، و... را با شکلی بدیع وجذاب و با نثر نشانه شناختی ویژه 

سارا احمدی
کارشناس ارشد 
مطالعات فرهنگی

34 شماره چهار

دوره جـــدیــــد
اردیبهشـت ماه 94



خود توصیف می کند و به طور مثال درباره ماراتن می گوید: »برای آنان که در ماراتن شرکت 
می کنند این شــرکت کردن و حضور یافتن مهم اســت و همین را بردن می دانند. »این نگاه 
بودریارازآنجا که هدف را در دل وسیله قرار می دهد گاهی ما را به کارکردگرایی مرتن نزدیک 
می سازد. به طوریکه رسیدن به هدف در کارکرد چیز نهفته است حتی اگر به صورت آشکار، 
آنچه را در ذهن ما و نیت ماست میسر نسازد. زیرا اینکه مدام می خواهیم خودمان را ثابت کنیم 
نشانه ضعف و ناتوانی ماست، چرا که می خواهیم بگوییم توانایی انجام آن کار را داریم اما پس 

از انجام اش دچاریاس می شویم )ص 33(.
او برخالف ایدئولوژی قدرت فوکو که معتقد به وجود ناظر و سوژه قدرت است اعتقاد دارد: 
هیچ کسی به شما نگاه نمی کند زیرا همگی اسیر سعی و کوشش های شدید خود برای ایفای 
نقش های بی روح و غیرشخصی خود هستند، بنابراین در نیویورک هیچ پاسبانی وجود ندارد. 
در دیگر جاها پاسبانها وجود دارند تا ظاهری شهری و مدرن به شهرهایی بدهند که هنوز نیمه 

روستایی هستند )ص 35(.
بودریاردر مجمــوع آمریکا را جهانی می داند که ازثروت، قــدرت، خرفتی، بی اعتنایی، 
پیوریتانیســم و بهداشت روانی، فقرواســراف، بیهودگی و پوچی تکنولوژیک و خشونت بی 
هدف، کامال فاســد شده و پوسیده است ولی با وجود این باز هم احساس می کند چیزی 

ازآغاز و پیدایش جهان را با خود دارد.
 شاید به این دلیل که کل جهان هم چنان خواب نیویورک را می بیند، درست همان موقعی که 

نیویورک بر آن حاکم است و استثمارش می کند )ص 36(.
اگرچــه کلی گویی و انتســاب این ویژگیها به آمریکا در اینجا جای بحــث و نقد دارد اما در 
ادامه بودریار تا حدودی توانسته است برخی از این شاخصه ها را اثبات یا رد کند و فراواقعیت 
آمریکا را آنگونه که خود می بیند به تصویر بکشد؛ به طوریکه با بازنمایی آمریکا بیان می دارد 
که آمریکا هیچ حقیقتی ندارد )ص 39 (؛ نجومی شدن، ستاره زدگی، از لحاظ افقی به وسیله 
اتومبیل، ازلحاظ ارتفاع به وسیله هواپیما، از لحاظ الکترونیکی به وسیله تلویزیون، ازلحاظ زمین 
شــناختی به وسیله بیابان ها، ازلحاظ استرئو لیتیک بوسیله کالن شهرها، ازلحاظ فراسیاسی به 
وســیله بازی قدرت، به وسیله آموزه قدرتی که آمریکا برای کل جهان به آن بدل شده است. 
بنابراین آمریکا هیچ حقیقتی ندارد و فقط می توان از آمریکایی ها توقع داشت آمریکایی باشند 
نه باهوش، عاقل و اصیل! آدمهایی که درفضای قیاس ناپذیر با فضای بودریار زندگی می کنند.

آمریکا، نه رویاست، نه واقعیت، نوعی حاد واقعیت )hyper reality( است. زیرا آرمانشهر 
است که از همان ابتدا طوری رفتارکرده که انگار پیشاپیش تحقق یافته است. اینجا همه چیز 
واقعی و عملگرایانه است ولی با این همه خمیرمایه رویاها نیز درهمین جا وجود دارد. شاید 
فقط فردی اروپایی بتواند وانموده )simulacrum( را دراینجا کشــف خواهد کرد؛ وانموده 

درون ماندگاری و استنساخ مادی و دنیوی تمام ارزش ها )ص 113(.
شما باید وارد داستان آمریکا شوید، آمریکا به مثابه داستان، درواقع آمریکا براساس همین مبنای 
داستانی بر جهان حاکم است، آمریکا یک تصویرتمام نگار )hologram( غول پیکر است از 
ایــن جهت که در تک تک عناصرش اطالعــات مربوط به کل وجود دارد و این برای جامعه 
ای درهــم جوش )melting pot( که همچون دیگ ذوبی همه فرهنگها و اقوام را درخود می 
جوشاند و اثره ای تازه ایجاد می کند نقطه پررنگی است که توانایی نمایش ویژگیهای کل در 
جزء را دارد. یا به تعبیری، آنقدر اثره ها در آن استعاله می یابند که به کل تبدیل شوند و سوژه 
گردند. نمی توان اصول را نقص کرد و برخالف جریان جمع حرکت نمود. باید آنقدر همه اثره 

ها شبیه یکدیگر شوند تا بتوانند دوام بیاورند.
جامعه ای ترس آلود وسواسی )ص 55( که درآن از همه چیز محافظت می شود، سر در آوردن 
از همه چیز، تسلط بر همه چیز، پس انداز وقت، پس اندازپول، پس انداز انرژی، پس اندازپول، 
پس انداز ارواح خود، قیر کم، انرژی کم، کالری کم، سرعت کم؛ جامعه بی اشتها )ص 56(.

در تلویزیون آمریکا خنده جای گروه همســرایان در تراژدی یونانی را گرفته. این خنده دائمی 
است؛ اخبار، گزارشهای مبادالت سهام و پیش بینی وضع هوا تنها چیزهایی هستند که از آن جان 
سالم به در می برند ولی این خنده آنقدر وسواس گونه است که آن را در پی صدای رایگان یا 
گهی های تبلیغی.  فاجعه تفنگداران دریایی )آمریکا( در بیروت هم می شنوید. حتی در پی آ
این همان هیوالی بیگانه است که در تمام راهروهای فضاپیما با بی تابی قدم برمی دارد... در 
کشورهای دیگر وظیفه خندیدن را به تماشاگران واگذار می کنند اما اینجا خنده آن ها را روی 
صفحه تلویزیون نمایش می دهند و آن را در برنامه تلویزیونی ادغام می کنند. صفحه تلویزیون 

است که می خندد و اوقات خوشی را می گذارند! )ص 68(
یکی از بزرگترین جذابیت های آمریکا این است که حتی بیرون از سینما هم کل کشور سینمایی 
است. بیابانی که از آن عبور می کنید شبیه صحنه فیلمی وسترن و خود شهر شبیه سینمای نشانه 

ها و فرمول هاست )ص 77(.
بودریار در ادامه از مشکالت آمریکا صحبت می کند. به اعتقاد او یکی از مشکالت خاص 
آمریکا شهرت نام و آوازه است. علت این امرکمیابی مفرط آن در این روزهاست و هم در عین 
حال عامه پسند و همگانی شدن مفرط آن. به گفته اندی وارهول )نقاش، فیلمساز و گرافیست 

آمریکایی(« درآینده، هرکسی پانزده دقیقه مشهور خواهد بود« )ص 79(
در این کشور، نه واالترین فضیلت و نه عمل قهرمانانه، بلکه ماهیت غیرعادی کم اهمیت 

ترین سرنوشت هاست که به شهرت می رسد. بنابراین جای کافی برای همه وجود دارد!
بودریار خود به این مسئله اعتراف می کند که در حالیکه دیگران اوقات خود را در کتابخانه ها 
سپری می کنند، من وقتم را در بیابان ها و جاده ها سپری می کنم. در حالیکه آن ها داده های 
خود را از تاریخ اندیشــه ها به دســت می آورند، من داده هایم را از اتفاقات جاری، از زندگی 

خیابانها و زیبایی طبیعت به دست می آورم )ص 85(.
محل های ایده آل او، بیابانها، کوهها، لس آنجلس، آزادراهها، شــهرهای 
اشباح یا مراکز شهر هستند، نه کنفرانس های دانشگاهی! بنابراین در اندیشه 
او می توان توجه به مشــاهده، مشاهده مشارکتی و روش تحقیق میدانی را 
مالحظه کرد، آنچه کار را از نشریه پردازان پشت میزنشین متمایز می کند 
همین واقعیت نابی اســت که درفراواقعیت خود را نشان می دهد. بنابراین 
همین است که فرهنگ آمریکا یی از دیدگاه بودریار، وارث بیابان هاست 
ولی بیابان های آمریکا بخشــی از طبیعتی نیستند که بنا به تعریف با شهر 
درتضاد باشند. بلکه بر پوچی خال و عریانی تمام عیاری داللت می کنند 

که پس زمینه تمام نهادهای بشری است )ص 86(.
این کشــور بی امید است. حتی سطل آشغالش تمیز، داد و ستدش روان، 
و ترافیکش آرام است. پنهان، مرگبار. زندگی آنقدر سیال، نشانه ها و پیام 
ها آنقدرشفاف، بدن ها، اجسام و اتومبیل ها آنقدر نرم و روان، موها آنقدر 
طالیی، و فن آوری های نرم آنقدر پر زرق و برق اســت که فردی اروپایی 
برای مقابله با کمال اقیانــوس، نور، راحتی دیوانه وار زندگی و حاد واقعی 
بودن همه چیز اینجا به فکر مرگ و قتل، قتل های انتحاری، عیاشی ها و 

آدمخواری می افتد.
نقاط قوت این متن در اشاره به مکان ها و موقعیت ها ی مختلف به شکل 
توصیفی با توضیح و بیان جامع و کامل اســت. تشــبیه آمریکا به بیابان و 
نزدیک کردن این مفهوم به مفاهیم جامعه شــناختی، کامل کردن توضیح 
کلمات با زیرنویســی درصفحات، اشاره به جمالت و نظریات گوناگون 
بودریار و دیگر نظریه پردازان)حتی نقاش و شــاعر(، و نثری نو و ناب در 
توصیف موقعیت ها از ویژگی های ممتاز این متن است، چنانچه خواننده 
علیرغم تخصصی بودن برخی جمالت می تواند جامعه شناســی شهری 
مبسوطی از این سرزمین پیش چشم خود تصویر کند )کاری که آل احمد 
کمتر متوجه آن بوده و بیشــتر بعد فردی و ســفرنامه ای اثرش را مورد نظر 

قرار داده است(.
همچنین اثبات وقایع و ارائه دالیل جامعه شــناختی و نشانه شناختی برای 
امور، نوشته بودریار را رنگی فلسفی – اجتماعی بخشیده و ما را با برج ایفلی 

تشریحی در توصیف آمریکا روبرو می سازد.

بودریار برای انسانهایی که در نیویورک زندگی می کنند احساس غم 
و ترحم می کند و انزوای این نقطه را به گونه ای می داند که شبیه 
هیچ انزوای دیگری نیست. انزوای انسانی که غذایش را در مأل عام بر 
روی دیواری یا بر روی کاپوت اتومبیلش یا در کنار نرده ای به تنهایی 
آماده می کند. این غم انگیزترین منظره در جهان است. غم انگیز تر 
از فقر و گدایی، آری انسانی که در مأل عام به تنهایی غذا می خورد از 

تمام اینها غم انگیزتر است.

این کشور بی امید است. حتی سطل آشغالش تمیز، داد و ستدش 
روان، و ترافیکش آرام اســت. پنهان، مرگبار. زندگی آنقدر سیال، 
نشانه ها و پیام ها آنقدرشفاف، بدن ها، اجسام و اتومبیل ها آنقدر 
نــرم و روان، موها آنقدر طالیی، و فن آوری های نرم آنقدر پر زرق و 
برق است که فردی اروپایی برای مقابله با کمال اقیانوس، نور، راحتی 
دیوانه وار زندگی و حاد واقعی بودن همه چیز اینجا به فکر مرگ و 

قتل، قتل های انتحاری، عیاشی ها و آدمخواری می افتد.
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مهدی ســوداگران: دکتر محمد ابراهیم انصاری الری 
شامگاه در مراسم هفته یزرگداشت مقام زن که با همت 
جمعیت زنان مســلمان نو اندیــش و دفتر فارس انجمن 
اســالمی پزشکان برگزار شده بود، اظهار داشت: درباره 
زنان، نقش زنان، جایگاه زنان، جنبش زنان،منزلت زنان 
ونقش و تاثیری که زنان در دوام و قوام جامعه دارند سخن 

به تفصیل گفته شده است.
رییس هیات امنای دانشگاه حافظ ابراز داشت: اما آنچه 
که در مقدمه بحث به عنوان یک نکته جدی وموثر می 
تواند بیان شود، اشاره به تغییری پر سرعت است که در دو 

و سه دهه اخیر در جهان در حال رخ دادن است.
وی گفت: البته تغییریک اتفاق همیشــگی است، بوده 
هســت و خواهد بود اما سرعت این تغییر در دو سه دهه 
اخیر بسیار باال و شگفت انگیز بوده است و تمام حوزه ها 
 از جملــه حوزه زنان را به شــدت تحت تاثیــر قرار داده

 است.
انصاری الری افزود: ضرورت های زمان و شــدن های 
همیشــگی جهان و آنهایی که فکر مــی کنند زمام این 
ضرورت ها وشــدن هــا را در اختیار دارنــد به دنبال این 
هســتند که زنان را نیز در این تغییرآنگونه که می خواهند 
ترسیم کنند و نقشی را که می پسندند برای او تببین کنند.

وی تصریح کرد:در بسیاری از نقاط دنیا نیز به این هدف 
دست یافتند و به طور نسبی این نقش را ترسیم کرده اند.

رییس هیات امنای دانشــگاه حافظ خاطر نشــان کرد: 
در این شرایط همان پرسشی که همیشه وجود دارد یعنی 
اینکه چگونه باید بود و چه باید کرد مطرح می شــود، به 
خصوص برای زنان ما که این تاثیر می تواند به دلیل نقشی 

که آنها دارند جدی تر و سرنوشت ساز تر باشد.
وی بیان کرد: پرسش این است که از یک سو در مقابل 
این تغیرات، ضرورت ها و شدن های همیشگی جهان و 

دکتر انصاری الری:

تاسی به 
اهل بيت )ع( 
نگهدارنده
 ملک و آيين است

از سوی دیگردر برابرسنت های موروثی کهنه قدیمی و حتی آمیخته با خرافه چگونه باید بود.
انصاری الری ادامه داد: یکی می خواهد زن را همچنان در قالب های گذشــته نگه دارد،هرچند که با 
پیروزی انقالب اسالمی و نگاه جدیدی که حضرت امام ) ره( داشتند و شرایطی که برای حضور زنان در 
جامعه ایجاد شد بخشی از این آسیب منتفی شد اما هنوز این سنت های موروثی قدیمی را می توان مشاهده 

کرد ودیگری با فشارهای خود می خواهد از زن نقشی مناسب دنیای مدرنی که خود می پسندد بسازد.
گاه مسلمان ایرانی است که باید تصمیم بگیرد که خودش  وی تاکید کرد: در میان این دو راه این زن آ

خود را بسازد و آنچه که می خواهد برای خود ترسیم کند.
رییس هیات امنای دانشگاه حافظ یادآور شد: اگر این ایده آل برای زن غیر ایرانیو غیر مسلمان دشوار 
اســت برای زن ایرانی مسلمان با توجه به پشتوانه غنی فرهنگ ایرانی و سرمایه ای که از اسالم دارد کار 
ســختی نیســت و می تواند چهره ای به خود بگیرد که نه حالت کهنه قدیمی باشد و نه عروسک بزک 

کرده مقلد دنیای مدرن.
وی اظهار داشت: وقتی در این مسیر زن مسلمان ایرانی به دنبال الگو می گردد به نام آشنای فاطمه )س( 

برخورد می کند.
انصاری الری ابراز داشت: اما چالش اصلی اینجا شکل می گیرد که با وجود گذشت بیش از سه دهه 
از پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی چه در کسب اراده قوی برای ایستادن در مقابل این فشارها و چه 

در تالش برای شناخت الگوی مناسب هنوز آنگونه که شایسته است در حوزه فرهنگی کار نکرده ایم.
وی گفت: این نقص و این ضعف ســبب شده اســت که جامعه زنان ما و به ویژه جامعه زنان جوان ما 
دچار یک بحران هویتی، یک حیرت، یک سرگردانی و یک خسارت جدی شوند. استاندار اسبق استان 
فارس افزود: جامعه به نام مبارك حضرت فاطمه )س( می رســد منقلب میشــودو در دهه شهادت ایشان 
عمیقا سوگوار است و هزاران مجلس ومراسم ها برپا می کند اما در شناخت وی متاسفانه تنها به اختصار 

بسنده می شود.
وی تصریح کرد: فاطمه)س( دختر رسول خداست، فاطمه)س( همسر ولی خدا است، فاطمه)س( مادر 
ائمه هدی است، این ها فضایلی است که ما مطرح می کنیم که البته هرکدام فضایلی بزرگ است و غیر 
قابل تکرار که کســی به آن نمی رسد و هرکدام بر اساس عنایت الهی است. نصاری الری خاطر نشان 
کرد: این فضایل بزرگ خدادای از اراده حضرت هم خارج بوده و عنایت الهی است و این فضایل نه قابل 

تکرار است، نه قابل تقلید و نه قابل پیروی.
وی بیان کرد: آنچه که باید مطرح شود بعد دیگری است که مربوط به خود حضرت است، اینکه خود 
حضرت چگونه از فرصت دختر رسول خدا بودن، از فرصت همسر ولی خدا بودن و مادر ائمه هدی بودن 

استفاده کرد و به قله بلند فضیلت و معرفت رسید.
رییس هیات امنای دانشگاه حافظ ادامه داد: به قله ای که از زبان رسول خدا جایگاه وی یکی از چهار 

فرزاد وثوقی: نقش بانوان در اداره امور اقتصادی اجتماعی وسیاسی 
جامعه بسیار پر رنگ ووصف ناپذیر است وباید روند این مشارکت 
خصوصا با حضور بانوان در روند سیاسی اداره استان فارس وحضور 

در انتخابات آینده پررنگ تر دیده شود.
معصومه دستغیب مدیر کل امور بانوان استانداری فارس دراین باره 
معتقد اســت که زنان در فعالیت هــای اقتصادی جامعه هم دوش 
مردان وگاها جلوتر از آنان در حال حرکت هستند وسهم خود را در 

مدیر کل امور بانوان استانداری فارس:

جامعه امروز ما بايد
 پذيرای عالقمندی بانوان
 به حوزه فرهنگ
 وهنر باشد
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زن بزرگ دنیا است که او آخرین آنها و در نتیجه کامل ترین آنها است. این استاد دانشگاه 
اضافه کرد: مریم، آسیه همسر فرعون به دلیل پرورش موسی،حضرت خدیجه کبری و در 

آخر حضرت فاطمه )س( این چهار زن هستند.
وی گفت: در معرفی حضرت معمواًلما بســنده می کنیم بــه روایات تکراری که درزمان 
حمل وی حضرت خدیجه فرمودند او در بطن من است و با من سخن می گوید و یا به زمان 
رحلت پیامبر اکرم)س( و آن دو نجوای معروف رسول خدا که یکبار حضرت فاطمه )س( را 

اندوهگین و یک بار او را مسرور ساخت.
وی یادآور شد: این ماجراها همه آن چیزی است که در ذهن عمومی ما مطرح می شود، آن 
هم ذهن عمومی مردمی که تمام عشــق خود را وارادت واخالص خودرادر حدی که یک 

ملت می تواند در آستانه خانه فاطمه ) س( گذاشته اند.
انصاری الری تاکید کرد: با وجود آنکه امروز ما سعادت زیستن در دوران انقالب اسالمی 
را داریم که استقرار نظام مقدس اسالمی حاصل تاسی از خاندان اهل بیت )ع( و به ویژه امام 
حسین )ع( است، اما هنوز به مضامینی مختصر وغالبًا تکراری در معرفی این شخصیت های 

واال مقام بسنده می کنیم.
رییس اســبق سازمان ثبت و احوال کشــور با اشاره به اینکه نام بردن از حضرت علی )ع( و 
حضرت فاطمه )س( در تاریخ هزینه های بســیاری داشــته است با اشاره به ماجرای متوکل 
عباســی وبرخوردی که با ابن ســکیت داشت به خاطر اینکه حاضر نشد در حضور متوکل 
فضایل علی وفرزندان علی را انکار کندگفت: انقالب اسالمی یک فرصت تاریخی است 
که در اختیار ما قرار دارد و به عنوان کشوری که افتخار پرچمداری مکتب اهل بیت )ع( را 
به عنوان تنها کشور شیعه داریم فرصت کمی نیست و ارزان به دست نیامده لذا باید از این 

فرصت در تبیین همه جانبه شخصیت ائمه برای جامعه خود و جوامع پیرامون تالش کنیم.
وی خاطر نشان کرد:تشیع در طول تاریخ سختی ها و مظلومیت های بسیاری را به خود دیده 
و علما، فقها و فضالی بسیاری با بذل مال و جان خود تشیع را حفظ کرده اند و ما نباید از این 
فرصت تاریخی برای گسترش مکتب تشیع که همان اسالم ناب محمدی است تالش کنیم.

انصاری الری ابراز داشــت: مردم ما همه عشــق و ایثار واخالصشــان را برایاهل بیت)ع( 
گذاشته اندو تاسی خود را به اهل بیت)ع( و امام حسین )ع( در دوران مبارزات مقابل نظام 

ستم شاهی و در دوران دفاع مقدس به خوبی نشان داده اند.
وی تصریح کرد: همین تاســی به اهل بیت )ع( اســت که نگهدارنــده ملک و آیین ایران 
اسالمی است. رییس هیات امنای دانشگاه حافظ خاطر نشان کرد: اما چرا این عشق ها و 
فداکاری ها تاثیر خود را در جامعه ان گونه که شایسته و بایسته جامعه ونظام اسالمی ماست 
نگذاشته است و ما تعالیم واموزشهای انسان ساز ائمه هدی و پیشوایان دین این را که سرشار 
از صلح و دوستی، مودت و مهربانی، حقیقت و عدالت است را فراموش کنیم. وی تاکید 
کرد: چرا ما این ها را فراموش می کنیم و به خود اجازه می دهیم که در برخورد با مخالف که 
نه، معاند که نه، در مقابل برادری که به گونه ای متفاوت از ما می اندیشد،با دوست معتقدی 
که متفاوت از ما می اندیشد چنین بی پروا، خشن، دور از عقل و منطق برخورد کنیم.ان هم 

در شهری که منتسب به یکی از فرزندان پاك ان خاندان است. 
انصاری الری بیان کرد: در کنار این شور و عشق واین ایمان واخالص اگر رسانه های ما و 
سخنرانان ما سیره ائمه را جدی تر وعمیقترو بهترمعرفی کرده بودند قطعا شناختی به وجود می 
آمد که دیگر جوانان پر شور ومتدین ما اسباب دست و ابزار سیاست بازان وکینه ها و عداوت 
ها ی انهانمی شــدند. وی اظهار داشت: چرا بزرگان دین را به گونه ای در فضایی رمزگونه 
معرفی می کنیم که امید به پیروی آنها نه تنها در دل جوانان ما شکوفا نمی شود که پژمرده نیز 
می شود. استاندار اسبق فارس گفت: نباید به گونه ای سخن بگوییم که برای جوانان ما که 

اسیر فضای گذار از سنت به مدرنیته هستند جذابیت نداشته باشد.
وی بیان کرد: ما هر چه داریم از حوزه تبلیغ و ترویج دین است و نباید اجازه داد برخی غیر 

مسوالنه این حوزه را دچار خســارت کنند. انصاری الری ابراز داشت: 
علی القاعده باید بهترین ها،فاضل ترین ها و با استعدادترین افراد در امر 

تبلیغ فعال باشند.
وی تاکید کرد: اگر این مبلغان در ایام و مناسبت ها به نقاط مختلف نروند 

ما بسیار آسیب می بینیم اما باید در این حوزه ضابطه مند عمل کنیم.
رییس اسبق سازمان ثبت و احوال کشور تاکید کرد: البته که شناخت و 
معرفی شخصیت حضرت فاطمه )س( سخت است، ایشان یک دختر بود 
برای پدرش آنگونه که باید باشد، یک همسر بود برای شویش انچنان که 
باید باشــدو یک مادر بود برای فرزندانش انطور که شایسته است و یک 

مسول بود در مقابل جامعه و سرنوشت و مردمش آنگونه که باید.
وی اظهار داشت: این مسولیت اجتماعی بسیار مهم است، باید دید چگوه 
فاطمه)س( فاطمه )س( شد، فاطمه )س(  اگر به این جایگاه رسید به دلیل 
دوران ریاضت سختی بود که در کنار رسول خدا وبه عنوان دختر رسول 
خدا تحمل کرده بود، به دلیل همین نقش آفرینی اجتماعی و مســولیت 
اجتماعی بودتاریخ به ما میگوید ســخت گیریهایی که پیامبر نســبت به 
فاطمه روا میداشــتند هرگز نسبت به دختران دیگرشان اعمال نمی کردند 
زیرا فاطمه باید خودش را برای صفت بزرگی چون ســیدة نساء العالمین 

اماده میکرد این لقب را کهپیامبر به دختران دیگرش نداد.
دکتر انصاری الری گفت: اگر حضرت پس از رحلت رسول خدا به سراغ 
انصار می رفتند برای این بود که مردم را با حق خودشان آشنا کنند،نه برای 
اینکه از حق شــوهرش دفاع کند برای این بود غدیر خم را یادآور کنند، 
برای حق مردم بود که همان حکومت عدالت است نه برای حق علی )ع( 

به عنوان همسرش که متاسفانه برخی این گونه منعکس می کنند.
وی خاطر نشــان کرد: البته که فضیلت دختر رســول خدا)ص( بودن و 
همسر ولی خدا و مادر ائمه هدی بودن کم فضیلتی نیست، اما خودسازی، 
ریاضت،معرفــت انــدوزی، عبادت، خدمــت به خلق و... بــود که از 
فاطمه، فاطمه ساخت. اســتاندار دولت اصالحات در استان های فارس 
و بوشــهر ادامــه داد: با این ترتیب دختران ما مقصر نیســتند، چون نمی 
دانند، نشنیدند، برایشان نگفته اند، به درستی ابعاد وجودی این شخصیت 
 ها را نمی شناســیم و نمی توان بدون اینکه جوانان بشناسند از آنها انتظار

 الگوبرداری داشت.

اداره امور خانواده ونهادهای اقتصادی واموزشی بیش 
از گذشــته ارایه کرده اند. به گفته وی دولت حمایت 
های التزم را از بانوان در راستای فعالیت های اقتصادی 
اجتماعی وسیاســی بدرســتی ارایه نکرده است وگاها 
بانوان به تنهایی ودرقالب تشکل های خود جوش مسیر 

پر تالطم زندگی را طی نموده اند.
وی از دولــت مردان خواســت تا بــا نگاهی عمیق به 
مشــکالت با نوان خصوصا اندسته از بانوان سرپرست 
خانواده ویا بد سرپرســت در حل مشکالت معیشتی 
انان گام بــردارد واگر بانوان در فعالیت های اقتصادی 
ومدیریتی شــرکت نموده اند با نگاهی متفاوت دست 
یاری انان را بگیرند وتســهیالت الزم را در اختیار آنان 
قــرار دهند. در این میان هســتند بانوانی کــه در نظام 
مدیریت اقتصادی صاحب کارخانه وکارآفرین هستند 
ونیازمند حمایتی اندک از ســوی دولت در تامین منابع 
مالی خودمی باشند. وی با اشاره به این مطلب که بانوان 

همانند رقبای مرداقتصادی خود از ثروت الزم برخوردار 
نمی باشــند افــزود: نباید اجــازه داد بانوان درمســیر 

کارآفرینی دچار تردید شوند.
مدیر کل امور بانوان استانداری فارس همچنین با بیان 
این نکته که بالنــوان در عرصه های فرهنگی نیز موفق 
ودارای نشان ممتازی هستند گفت: باید زمینه حضور 
بانوان در عرصه های فرهنگی هنری بیش از گذشــته 
فراهم شــود وجامعه باید پذیــرای عالقمندی بانوان به 

فعالیت های فرهنگی هنری باشد.
وی افزود: این روزها مراکز فرهنگی خصوصی اما گران 
پذیرای قشر برخوردار جامعه هستند وآنان می توانند در 
تمامی رشته های فرهنگی هنری پیشرفت کنند اما ما از 
نهادهای فرهنگی هنری دولتی وشهرداریها می خواهیم 
بیش از گذشته در تقویت بنیه فرهنگی هنری بانوان با 
ایجاد شرایط مطلوب کوشا باشند تا تمامی گروه های 
اجتماعی بتوانند در این مسیر استعدادهای خودرا شکوفا 

نمایند. این درحالی است که بانوان در بیشتر رشته های 
ورزشــی نیز دارای مدال وایســتاده برسکوی قهرمانی 
هستند. وی براین باور است که حوزه معاونت فرهنگی 
شهرداری شیراز در سالهای گذشته توجه عمیقی به این 
رویکرد مهم داشته است ومی توان سهم قابل توجهی 
از منابع واعتبارات فرهنگی شــهر را متوجه امور بانوان 
نمود تا نسل فردا در کانون پرورشی خانواده با محوریت 

مادران از تربیتی مطلوب تر برخوردار باشند.
معصومه دستغیب به اجرای برنامه های پیش روی این 
معاونت اشاره داشت وگفت: برنامه ها یتدوین شده ما 
حول سه محور در اردیبهشت ماه 94 برگزار خواهد شد. 
همایش کشوری ســالمت خانواده به مدت سه روز، 
همایش افزایش جمعیت وســالمت خانواده، و اولین 
جشــنواره لباس وطراحی مدل های سنتی ویژه بانوان. 
دراین همایش های تشکل های مختلف بانوان از سراسر 

کشور حضوری فعال خواهند داشت 
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به گــزارش روابط عمومی اداره کل اوقــاف و امور خیریه 
فــارس، مدیر کل اوقــاف و امور خیریه فــارس بیان کرد: 
احداث بیمارستان تخصصی سرطان جنوب پروژه ای ملی 
اســت که برای تحقق این هدف بزرگ، نیاز به مشارکت و 

همدلی مردم دارد.
حجت االسالم و المسلمین سید عباس موسوی اظهار کرد: 
با عنایتی که مجلس شــورای اسالمی داشت در سال 1392 
موضوع وقف جمعی برای اولین بار در ایران اســالمی مورد 
توجه قرار گرفت و با توجه به اینکه اســتان فارس از اســتان 
های خیر خیز کشور است و حقیقتا از زیباترین خصوصیات 
این مردم توجه آنها به امور خیریه است، در پیوست مصوبه 
مجلس شورای اسالمی، استان فارس به عنوان یکی از پایگاه 
های مهم وقف جمعی در کنار استان تهران پیش بینی شد. 
مدیــر کل اوقاف و امور خیریه فــارس ادامه داد: در همین 
ســال با همکاری صدا و ســیمای مرکز فارس، نظر سنجی 
از عموم مردم در خصــوص ثبت وقف های جدید و مورد 
نیــاز جامعه صــورت پذیرفت و نتیجه حاصلــه حکایت از 
آن داشــت که 70درصد از مردم حوزه ســالمت و درمان 
بــه ویژه کمک بــه درمان موضوع دامن گیر ســرطان را به 
عنوان نیت وقفهای جدید در نظر داشتند. بر این اساس نیت 
»طــرح وقف جمعی« بر احداث مرکزی  تخصصی جهت 

پیشگیری و درمان بیماری سرطان مصوب گردید.
وی گفت: این مســئله باعث شــد تا موضوعات درمانی و 
حوزه ســالمت بیش از پیش مورد اهتمام مســئوالن و نیك 
اندیشان فارس قرار گیرد و آستین همت را باال زده در قالب 
»طرح وقف جمعی« بیمارســتانی تحت عنوان »بیمارستان 

تخصصی سرطان جنوب« را راه اندازی کنند.
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حجت االســالم موســوی اظهار کرد: در این طرح، مردم با هر توان مالی می توانند 
به ســاخت این بیمارســتان کمك کنند و هم دست هم نوع خود را گرفته و هم برای 

آخرت خود نیز توشه ای ذخیره کنند.
مدیر کل اوقاف و امور خیریه فارس با اشاره به اینکه این بیمارستان نیاز به همدلی و 
کمك مردم دارد، تأکید کرد: خّیران، نیکوکاران، صاحبان صنعت و ســرمایه و همه 
افراد جامعه می توانند با تهیه اوراق وقف جمعی و مشارکت در ساخت این بیمارستان، 

حتی با مبالغ اندک نام خود را در زمره واقفان ثبت و ضبط کنند.
وی ابراز داشت: بیمارستان تخصصی سرطان جنوب کشور در محل مجتمع آموزشی 
درمانی بوعلی سینا)پیوند اعضاء( شهر صدرا شیراز در زمینی با زیر بنای 75 هزار متر 
مربع و در 10 طبقه احداث خواهد شــد که مجهز به 500 تخت خواهد بود و نه تنها 
مرکزی برای درمان و پیشگیری از بیماری سرطان است بلکه به عنوان یک مجتمع و 
دانشگاه آموزشی در عرصه علوم پزشکی در کنار بیمارستان پیوند اعضاء بوعلی سینا 

جهت آموزش و تربیت متخصصان داخلی و خارجی خواهد بود.
حجت االســالم موســوی افزود: از آنجا که ایــن بیمارســتان دارای کلینیک های 
تخصصی و فوق تخصصی روان پزشکی، درد و بخش های مختلف جراحی، شیمی 
درمانی، رادیو تراپی و تمامی امکانات و ملزومات بیمارســتانهای پیشرفته می باشد؛ 
هزینه ساخت این بیمارستان با تجهیزات شامل تخت های بیمارستانی و دستگاه های 
پزشکی مورد نیاز قریب 500 میلیارد تومان است. پیش بینی می شود این پروژه عظیم 
ملی بــا حضور همه مردم و مشــارکت در قالب وقف جمعی در مدت چهار ســال 

احداث شود. 
مدیر کل اوقاف و امور خیریه فارس در پایان بیان کرد: هم اکنون با گذشــت قریب 
10 ماه از اجرای طرح بیش از 38 میلیارد ریال توسط مردم نوع دوست ایران اسالمی 
از طریق فروش اوراق وقف جمعی جمع آوری شــده اســت و عملیات خاك بردار و 

احداث فنداسیون نیز همزمان با خرید 1800 تن میل گرد آغاز شده است.

51243336             بانك ملت /41    شماره حساب           
   شماره کارت         6104337948914815           بانك ملت

   حساب سیبا              0126260000000                  بانك ملی 
   شماره حساب           0103039393007           بانك صادرات
 کارت مجازی           6037691990078941         بانك صادرات

دریافت کمك های مردمی با هر توان مالی



اعتراض
اعتراض، شــاخصه اصلی نسلی است 
که خود را نسل ســوخته شعر انقالب 
می داننــد. کســانی کــه در غوغای 
اجتماعــی ســالهای نخســت پیروزی 
انقالب، بر طبل هنــر متعهد کوبیدند 
و می خواستند با هنرشان دنیا را عوض 
کنند. از این گروه، عده ای قابل توجه 
هنوز هم ســرگرم صدور آرمانشــان با 
زبــان هنرند و منتظر حصول نتیجه، اما 
به مصداق آنچه »نیمای بزرگ« گفته 
بود غربال به دست از پس کاروان آمد 
و تنها چند تن به جــای ماندند. از آن 
گروه، شــعر چند تن به عنــوان نمونه 
هایی در راســتای هنر ناب باقی مانده 
که آثار قیصر ســر آمد آنان است اما به 
نحــوی در آثار همه آنهــا این اعتراض 

است که نمود یافته است.
 وقتی جهان

از ریشه جهنم
و آدم

    از عدم
و سعی

    از ریشه های یاس می آید
وقتی که یک تفاوت ساده

             در حرف
کفتار را

     به کفتر
         تبدیل می کند

باید به بی تفاوتی واژه ها
و واژه های بی طرفی

            مثل نان
                دل بست

نان را
    از هر طرف بخوانی
                نان است !
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بــا این همــه ژرفای اعتراض در شــعر 
قیصر، بیش از بســیاری از همنســالن 
اوســت. بــه ایــن دلیل اســت که در 
با پرسشگری  شــعرهای قیصر بســیار 
روبروییم و به صورت مشــخص » چرا 
» در شعر او پسامدی باال دارد و امروز 

اعتراض سهل انگارانه نیست.

قيصر قابل انطباق ترين تصوير 
به تصور آرمانی يک شاعر

از قیصر امین پور نوشتن، مثل شعرهای قیصر، مثل شخصیت قیصر، کاری است سهل 
و ممتنع. راحت اســت از آن جهت که قیصر در فضای شــعر امروز نفس می کشید و 
نگاهی ایستا و ساکن نداشت. بلکه شخصیتًا به گونه ای پرورش یافته بود که نگاهش رو 
به آینده باشــد و این مسأله برای نسل جوان خوشایند است چرا که زمینه ارتباط بیشتر را 

بین مخاطب و متن فراهم می کند.
از ســوی دیگر، این مســأله سخت اســت و آن نیز بر می گردد به پیچیدگی های درون 
شــاعری به نام قیصر امین پور که به نظر می رســد در عرصه زندگی اجتماعی به عنوان 
یک شاعر، سلوکی خاص و ویژه داشته و می خواهم در اینجا بگویم قیصر قابل انطباق 

 متن سخنرانی هاشـم کـرونی در مراسم سوگیاد 
دکتر قیصر امین پور در باغ مهر جوان شــیراز

ترین تصویر به تصور آرمانی شــاعر در ذهن نسل ما بود. تصویری رندانه 
از فردی که حس و خرد را به هم آمیخته و در زندگی نیز آنچنان سلوک 
مــی کند که عام خاص او را همرنگ خویش می پندارند. و می توان او 
را محبوب ترین شاعرروزگار ما خواند که همگان از متعهدین ادبی تا دگر 

اندیشان فرهنگی او را به پاس شاعر بودنش دوست داشتند.
باری با این حال، می خواهیم در این فرصت از قیصر و نگاه او به زندگی 
بگوییم. در فرصتی اندک که تنها مجال نگاه کردن به برخی جلوه های 

دلنشین از شعر اوست.

 بغض های کال من چرا چنین
گریه های الل من چرا چنین

دل مجال پایمال درد بود
تنگ شد مجال من چرا چنین؟

ای چرا و ای چگونه عزیز
جرأت سوال من، چرا چنین؟

ص 19
 

یا در این شعر که بازهم » چرا« وزنی قابل تأمل 
دارد:

 »بادا« مباد گشت و »مبادا« به باد رفت
»آیا« زیاد رفت و »چرا« در گلو شکست

 
 بــا این همه جنس اعتــراض قیصر به گونه ای 
است که او را در عین فریاد به نوعی سکوت وا 
می دارد و فریاد او و زبان حال سکوت است:

 حنجره ها روزۀ سکوت گرفتند
پنجره ها تار عنکبوت گرفتند

عقده فریاد بود و بغض گلوگیر
بهت فصیح مرا سکوت گرفتند

ص 108
 

از جمله جلوه هــای دیگر این نمونه اعتراض، 
مســأله » غم نان » و البته نشــان دادن تأثیر آن 
در روند همیــن اعتراض هاســت. جایی مثاًل 

می گوید:
 نعره زدم: عاشقان گرسنه مرگند

درد مرا قوت الیموت گرفتند
ص 108

ساده بودن عادتی مشکل نبود
سختی نان بود و باقی ساده بود

ص111
 

و البته در شعری دیگر به روزمرگی های زندگی 
می پــردازد و فرصت از دســت رفتن دردهای 

جاودانگی:
 پس کجاست؟

چند بار
خرت و پرت های کیف باد کرده را

زیر و رو کنم
پوشــه مدارک اداری و گزارش اضافه کار و 

کسر کار
کارت های اعتبار

...
پس کجاست؟

یادداشت دردهای جاودانگی
ص 43

خستگی و دلزدگی
گویا این سرنوشــت شاعران نســل های اخیر است که بسیاری از 
پس اعتراض به گونه ای دلزدگی و خســتگی برســند. دلزدگی و 
خستگی ای که حاصل برآورده نشدن خواست های شاعران بوده 
است. خواسته هایی که شاعر در مقام مصلح اجتماعی آن را برای 

اصالح امور جامعه طلب کرده است.
 خسته ام از آرزوها، آرزوهای شعاری

شوق پرواز مجازی، بالهای استعاری
لحظه های کاغذی را، روز و شب تکرار کردن

خاطرات بایگانی، زندگی های اداری
آفتاب زرد و غمگین، پله های رو به پایین

سقف های سرد و سنگین، آسمانهای اجاری
ص 46

*** 
گفتی غزل بگو، چه بگویم، مجال کو

شیرین من، برای غزل شور و حال کو
رفتیم و پرسش دل ما بی جواب ماند

حال سوال و حوصلۀ قیل و قال کو
ص49

*** 
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خسته ام از این کویر، این کویر کور و پیر
این هبوط بی دلیل، این سقوط ناگزیر

ص113

 با این همه، قیصر خســته و دلزده، ناامید نیســت و 
نگاهش رو به فرداست:

 سراپا اگر زد و پژمرده ایم
ولی دل به پاییز نسپرده ایم

ص 121
 

علت این مســأله به تفکر فلسفی او بر می گردد که 
ریشه در جهان بینی دینی او دارد.

 
تفکر دینی

دین در ساخت ذهنی قیصر جایگاهی ویژه دارد. با 
این همه او خویــش را مبلغ مذهبی نمی داند و در 
پی استفاده از شعر به مثابه منبر و ابزار شعاری تفکر 
دینی نیســت. نگاه کنید به این شعر که درباره امام 
حسین )ع( است اما برخالف غالب شعرهای رایج 
زمان ارائه این اثر، ســعی شــده با گرایش به سمت 
هنر نــاب، در الیه های زیرین این اثر، تفکرشــاعر 

ارائه شود:
 تاریخ عاشقان

فهرست کوچکی
از بی شمار نام شهیدان توست

پیغمبران
به نام تو سوگند خورده اند

و شاعران گمنام
تنها به جرم بردن نام تو مرده اند

زیرا که نام کوچک تو
شرح هزار نام بزرگ خداست

زیرا هزار نام خدا
زیباست!

ص 89
 

و مــی دانیم که معنای لغوی نام حســین، به معنای 
زیباســت و البته در همین شعر می توان به کدها و 
ارجاع هایی اشــاره کرد که بدون درافتادن در ورطه 
شعار، یادآور جلوه های دینی قضیه است. به عنوان 
مثال تلمیح سیب و جایگاه آن در تفکر عاشورایی:

 نام تو چیست؟
لبخند کودکی است

که با حالتی نجیب
لب باز می کند

که بگوید
» سیب«

ص88

جلوه دیگر ایــن تفکر دینی را می توان در درونمایه 
انتظار در اشعار وی جست:

 چه اسفند ها...آه!
چه اسفندها دود کردیم

برای تو ای روز اردیبهشتی
که گفتند این روزها می رسی

از همین راه
ص102

*** 
این روزها که می گذرد هر روز

در انتظار آمدنت هستم
اما

با من بگو که آیا، من نیز
در روزگار آمدنت هستم؟

ص 65

که البته فضای ســاخته شده در شعر اخیر، بسیار به 
فضای ذهنی فروغ در شعر کسی که مثل هیچ کس 

نیست نزدیک است.
 روزی که سبز زرد نباشد

گلها اجازه داشته باشند
هرجا که دوست دارند

 بشکفند
دلها اجازه داشته باشند

هر جا نیاز داشته باشند
بشکنند

ص63
 

نوستالوژی کودکی
از جمله تم های قابل تأمل در شــعر قیصر کودکی 
اســت و این عجیب نیست از شاعری که سعی در 
زاللی داشته و می دانیم که کودکان زاللند. این تم 
را در آثار او می توان با ســرودن شعر برای نوجوانان 
و کودکان و روزنامه نگاری برای آنان ) ســردبیری 

سروش نوجوان( کنار هم قرار داد.
 درخواب های کودکی ام

هر شب طنین سوت قطاری
از ایستگاه می گذرد

ص 37
*** 

کودکی هایم اتاقی ساده بود
قصه ای دور اجاقی ساده بود

شب که می شد نقش ها جان می گرفت
می شدم پروانه، خوابم می پرید

خواب هایم اتفاقی ساده بود
زیر سقف ما که طاقی ساده بود...

ص 111

زیبایی های شکلی
هرچند در این نوشــتار بیشتر به جلوه های درونمایه 
ای و محتوایــی آثار قیصر پرداختیــم اما حیفم می 
آید یکــی دو نمونه زیبا از توانمندی های او در راه 

ساختن ادبیات ناب را ذکرنکنم.
کشــف های تصویری در آثار قیصــر، گاه لحظه 
های بســیار زیبایی را رقم می زند. مثاًل در این شعر 

که برای » نام حسین« گفته شده:
 لبخند

در تلفظ نامت
ضرورتی است!

ص88
 

که می دانیم تلفظ نام حســین با نوعی لبخند ملیح 
در چهره همراه است.

 یا این بازی زیبا با حرف قاف:
 و قاف

حرف آخر عشق است
آنجا که نام کوچک من

آغاز می شود!
ص 98

بـــاری در هـــر حـــال امـــروز قیصـــر در میـــان 
ـــر  ـــت اگ ـــی اس ـــاعر نمردن ـــا ش ـــت. ام ـــا نیس م
شـــاعر را از دریچـــۀ شـــعرهایش ببینیـــم و 

قیصـــر...
 

 شیراز- آبان 86
کلیه اشــعار از کتاب گزینه اشعار قیصر امین پور- 
تهران، انتشارات مروارید- چاپ نهم 1385، نقل شده 

است.
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یار شيرازی 

دلبر شیرازیم در حافظیه می دوید 

می دوید این سو و آن سو و مرا هم می کشید 

از نفس افتادم از بس با صفا می زد نفس 

می دوید و از تماشایش دل من می تپید 

شعرها می خواند از بر، شورها می شد به پا 

شورها می ریخت در من، شعرها می آفرید 

بوی نارنج و خم آرنج و زلف پر شکنج 

حضرت حافظ هم اینجای غزل، لب می گزید 

از سمن بویان غزل گفتی، دل ما آب شد 

یا لسان الغیب! دیدی نوبت ما هم رسید 

با همین خال سیاه ترک شیرازی من 

صد سمرقند و بخارا می شد از حافظ خرید 

حوری باغ ارم شد، لیلی باغ عفیف 

دید مجنونم، مرا با گوشه چشمی برگزید 

بی هوا قلب مرا چنگی زد و از جای کند 

با همان سرعت که حوا سیب را از شاخه چید 

پایبوس حضرت شاه چراغم برد و بعد 

شد کنار دستغیب از دیدگانم ناپدید 

آن چنان بر پا شد آشوبی که گویی در دلم 

یک نفس لطِفعلی خان داشت قلیان می کشید 

آمدم بیرون و دیدم شوخ شیرین کار من 

شادمان در صحن، دنبال کبوتر می دوید 

سعدیه، خواندم گلستان و نظر کردم به گل 

سکه ها انداختم در آب حوضش، با امید 

بعله را یکباره گفت و شاعرش لکنت گرفت 

تاپ تاپ قلب من را روح سعدی هم شنید 

قصه ما با سوالی سخت شیرین شد شروع: 

فا... فا... فالوده ی شیراز، بانو! می خورید؟ 

حلقه ای دیدیم در غوغای بازار وکیل 

برق زد چشمان او و برق از چشمم پرید 

مثل یوسف رفتم از بازار تا زندان ارگ 

داشت عشقش سینه و پیراهنم را می درید 

دست در دست هم، از دروازه قرآن رد شدیم 

من به سر، سودای او و او به سر، تور سفید 

راستی مهریه  یادم رفت؛ شد یک شاخه گل، 

چارده تا سکه و یک جلد قرآن مجید

قاسم صرافان

نــگاه ســبز و صمیمیت رشــک فروردین
بهار مــی چکــد از چشــمهات روی زمین
نسیم دســت کشیده اســت روی موهایت
از آن زمان شــده با عطرهــای خوب عجین
ســام شــهر قشــنگم! ســام شــیرازم
تویی که برده ای از جمله شــهرها دل و دین
برخیــز مســافران  نــگاه  احتــرام  بــه 
به رســم و عــادت مهمان نــوازی دیرین
دارد دلگشــا  عطــر  ارم  بــاغ  غــروب 
برای هــر دل افســرده و شکســته، حزین
شــب و زیارت حافــظ و بزم چــای و غزل
حضور شــاهد و شــمع و مصاحبی شــیرین
بــه کوچه بــاغ گلســتان قدم بــزن آرام
کنــار شــیخ اجل عشــق را نشســته ببین
نفــس بکش تــن اردیبهشــت را هر صبح
به پــای بوس زمیــن آمده بهشــت برین
دلــت گرفت اگــر، لحظه ای نکــن تردید
تســکین دهد  را  تــو  حریم شــاهچراغش 
گــره بــزن دل تبــدار لحظــه هایــت را
به گنبــدی که به فیــروزه ها شــده آذین
خدا کند که بمانی همیشــه ســبز و صبور
خــدا کند کــه نبینیــم صورتــت غمگین

 
مریم زارع

وقتی که داشتی شعر میخوندیشاخ نباتش رو مجسم کرد حافظ رو توی قبر لرزوندی بسه نخون شعراتو اینجوری با ارگ خان زند می لرزهداره تنم از شدت شادی دنیا به لبخند تو می ارزه بازم میخندی شعر میخونی چشمای تو باغ ارم بودنآرامش از چشمات می بارید اون غصه ها که توو دلم بودن پیش تو خیلی زود یادم رفت حاال همه فهمیدن این رازو از عشق ما نارنجا گل دادن کل خیابونای شیرازو شونه به شونه ت عاشقی کردم به به عجب فالی چه تقدیرییعنی که تقدیرم توو دستاته داری برا من فال میگیری  پای مزار حافظم با تو 
مجید گل دار
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معنای ایجاز... 
به مناسبت روز شیراز

از جاده می آیم به سویت، جاده آغاز است 

دروازه قران باز باشد بخت ما باز است

هم حکمت و هم فلسفه، هم شعر و هم عرفان

این سرزمین کامل ترین معنای ایجاز است

هر کس که یک شب عاشق از سعدیه برگردد 

بی وزن، بی آرایه، بی معنی غزل ساز است

با دیدن شاه چراغش کور بینا شد 

در این حرم رحمت که جادو نیست، اعجاز است

بر طاقچه قران و حافظ، آب و آیینه ست 

هر شب صدای عاشقان با نغمه ی ساز است 

صبح عفیف آباد، معراج قناری هاست 

در آسمان زیباترین تصویر پرواز است

کوچه به کوچه خانه هایش خانه ی عشق است 

پستو به پستو گنجه ها گنجینه ی راز است

هر روز ما با عشق، با حافظ گره خورده ست 

باور نکن یک روز تنها »روز شیراز« است

علی سلیمانی از همدان

هوای زاگرس...
 برای شیراز

قسمتم این است باید از بیابان بگذرم 
تا که آخر یک شب از دروازه قران بگذرم

چون رعیت زاده ها مشتاق درس و مکتبم 
کاش می شد یک شب از مدرسه ی خان بگذرم

کاش چون شاهین پیری در هوای خاطرات
شب به شب از روی کوه سبز پوشان بگذرم

کاش گاه از حافظیه با امید خواندِن 
)یوسف گمگشته باز آید به کنعان( بگذرم

کاش گاهی در حریم حضرت شاه ِ چراغ 
از کنار زائران با چشم گریان بگذرم

در ارم، یا در عفیف آباد، یا در دلگشا 
در هوای صبح دم هنگام باران بگذرم

خاک شیراز از وجود الله ها سرزنده است 
وای بر من ! گر که از خون شهیدان بگذرم

دوست دارم با کبوتر های شاعر بارها 
از شب شیراز – شهر شعر ایران- بگذرم

علی سلیمانی از همدان
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حافــظ هنرمندی اســت بی همتا در به کار بــردن لفظ و معنا که 
عفت کالمش در نزد هیچ یك از سرایندگان غنایی از زمان باستان 
تا کنون دیده نشــده اســت، این شــهرت به خاطر موسیقی کالم 
وزیبایی سبك و عمق مضمون و بیان ما فی الضمیر در زیر پوشش 
معانی ظاهری الفاظ اســت. اســتاد خدیوجم مــی گوید: حافظ 
شخصیتی معمایی است تحقیق ناپذیر و هر کسی به اندازه ی ذوق 
و دانش خویش از شعر او برداشت نموده یکی او را فصیح البیان، 

ارف ربانی، لسان الغیب و ترجمان اسرار و.... نامیده اند.

نمادشناسی بنا
بر سر تربت ما چون گذری همت خواه

که زیارتگه رندان جهان خواهد بود
بنای آرامگاه حافظ را عالوه بر ســبك و ســیاق ظاهری معماری 
اش، می تــوان از منظری عرفانی و معنوی نیــز کاوید که از نظر 
نمادشناسی قابل تامل است. بزرگی حافظ در نتیجه اتکاء به خدا 
و فکر فراخ و نظر جها ن بین، و به اســرار آشــنا و در حریم عشق 
خاموش و محرم است. از این رو بسیاری از بازدید کنندگان با این 
حــس که وی با عالم باال در ارتباط بوده به اشــعارش تفال زده و 
آینده ی خود را از او جویا می شوند و او را لسان الغیب می دانند.

بنای آرامگاه
حافظیه )آرامگاه حافظ( نام مجموعه آرامگاهی موجود در شمال 
شهر شــیراز و در جنوب دروازه قرآن است. این مجموعه به دلیل 
جای دادن آرامگاه حافظ شیرازی در خود به این نام مشهور شده 
اســت. مســاحت حافظیه 2 هکتار بوده و از 2 صحن شــمالی و 
جنوبی تشــکیل یافته که این صحن ها توسط تاالری از یکدیگر 
جدا شــده اند. این مجموعــه 4 درب ورودی- خروجی دارد که 
درب اصلی در ســمت جنوب آن، دو درب در سمت غرب آن و 

یک درب در سمت شمال شرق آن قرار گرفته است.
تاالر حافظیه از آثار دوره زندیان بامتراژ 56 متر طول و 8 متر عرض 
داشــته و از 20 ســتون ســنگی، هر کدام به ارتفاع 5 متر تشکیل 
شــده است. در سمت شرق و غرب تاالر 2 اتاق - یکی متعلق به 
ســازمان میراث فرهنگی و دیگری مربــوط به دفتر آرامگاه وجود 
دارد. شــیوه معماری این تاالر مربوط به دوره های هخامنشیان و 
زندیان اســت. صحن جنوبی آرامگاه جلــوه ای از عالم ملک و 
اسارت در هواهای نفسانی است، هر قدر که از در ورودی دورتر و 
به پله های ایوان نردیکتر می شویم، از قید تعلمات مادی هم رهاتر 
می شــویم، از صحن جنوبی با گذر از دو ردیف پلکان ســنگی 

9تایی به ایوان می رسیم. 
پلــه ها، خود می تواند بیانگر نوعی معراج و کنده شــدن از عالم 
ملک به قصد ســیر در عالم ملکوت باشــد. در این سیر، کم کم 
بنای مقبره مانند خورشید درخشانی که طلوع می کند نمایان می 
شود. ایوان بیانگر عالم ملکوت است، اینجاست که حجاب ها به 
کنار می روند و حقیقت )مقبره( آشکار می شودکه فرود از پله ها 

نمایانگر تعظیم در برابر این آفتاب خوبان است.
صحن شمالی، عالم ملکوت را تداعی می کند که در آن سرانجام 
به ســاحت حقیقت دســت می یابیم، جایی که هشت در ورود و 
خروج دارد و هر کســی از ظن خود یار آن می شود. هشت ستون 
مقبره، هم می تواند نشــانی از هشت در بهشت باشد و هم یادآور 

قرن هشتم هجری که حافظ در آن می زیسته است.

درکوچه های شهر شعر 
           از سعدی تا سهراب

نمای درونی سقف با رنگ هایی تزیین شده که می تواند نمودهای عرفانی داشته باشد:
آبی فیروزه ای نماد بهشــت، قرمز ارغوانی نشان شراب ازلی، سیاه و سفید نماد شب و روز 
و گذر زمان و قهوه ای سوخته نماد خاک است. نمای بیرونی گنبد، هم نمودی از آسمان 

است و هم ترک ترکی و به شکل کاله قلندران و درویشان.

حافظيه در دیدگاه مردم
این مکان از دیرباز، قبله اهل دل و زیارتگاه عاشقان دور و نزدیک بوده و در جوارش عرفا و 
شعرای نامداری به خاک سپرده شده اند. معتقدان این پیر صاحب کرامت، رفتن به آرامگاه 
او را با آداب و رســومی آیینی همراه می کننــد، از جمله با وضو به آنجا می روند، در کنار 
آرامگاه حافظ کفش خود را از پای بیرون می آوردند که این خود در فرهنگ ایران نشــانه 

احترام و قدسی بودن مکان است.

بررســی عوامل آرامش دهنده ی محيط برای بازدیدکنندگان آرامگاه حافظ در 
دیدگاه روانشناسی: 

همانطور که از نامش مشخص است آرامگاه در فرهنگ فارسی به جای آسایش، محل آرام، 
خانه، و آبادی معنا شده است. بنابراین آرامگاه به عنوان بنای یادبود برای افراد معروف ساخته 

می شود که جهت زیارت و یا بازدید اماکن مراجعه کننده دارد.
و حال آرامش در حافظیه... 

گاه چشمانش درختان کاج  اگر کســی حتی به قصد گذر از این خیابان عبور کند ناخودآ
بلند و با وقار را می بیند حتی اگر بدور از شناخت آرامگاه باشد. این کشش فرد را از خیابانی 
که شلوغی و هیاهوست رها می کند و به استقبال محیط می برد. یک حوض مستطیل شکل 
بلند با دو طرفین درختهای کاج و نارنج فضا را دل انگیز کرده و شور و اشتیاق بیشتری برای 
شناخت فضا ایجاد می کند. پلکان ورودی و هیاهو... دیدن لبخند و حضور انسانها در کنار 
یکدیگر حس امنیت را ایجاد می کند. این شور و اشتیاق برای چیست؟ موسیقی دلنواز که 

به جان و دل می نشیند و این فضا را خوشایندتر می نماید. 
آرامگاهی زیبا با چهار ســو با درختان دور تا دور که درفصل بهار با بوی خوش بهار نارنج 
همراه می باشد.. اینجا آرامگاه حافظ محفل عاشقان است هر کس به فراخور ذوق و اندیشه 

خویش از او شخصیتی می سازد که دوست دارد حافظ چنین باشد و...
حس خاطره انگیز بودن این مجموعه به فعالیت های این مکان هم مربوط می شــود. شــعر 
خوانی، کنســرت های به یاد ماندنی که ساخت و ســازهای موسیقی شبی زیبا را به یاد می 
اندازد. در این مکان اتفاق های خوب و شــیرین یا تلخی را برای هر کسی رقم زده است و 

در خاطر کسی به شکلی نقش بسته است. 

 آرامـش در حـافـظـيـه
فاطمه تابع بردبار

»تــرا چنانکــه تویی هــر نظر کجــا بیند
بــه قــدر تو خــود هــر کســی کنــد ادراک«

44 شماره چهار

دوره جـــدیــــد
اردیبهشـت ماه 94



درکوچه های شهر شعر 
           از سعدی تا سهراب

سید محمد امین جعفری
کوچه های اردیبهشت

به خون تازه ی توت ها لباس می پوشند
کجای این روز های سیاه
دست های بلند توست

که به جای قد کوتاه من 
دست به دامان درخت ها 

توت بردارند
کجای بی خوابی های این خیابان ها 

دنبالت بگردم
دنبال تو

که همه ی خواب هام را 
در مخمل کشیده ی آخرین خواب آن مژه ها

به خواب برده ای
اردیبهشــت که از راه می رســد، صدای پای شــعر در کوچه های شــیراز می پیچد. حتی اگر نخواهی و خودت را به نخواستن 
دچار کنی، بهار نارنج های شهر شعر دیوان هایشان را می گشایند و آخرین سروده هایشان را به جانت سرازیر می کنند و هوای 

نفسهایت را معطر می کنند. 
چه می دانم، شــاید تعبیر همسر شاعرم که شــعرهایم را زندگی می کند و خود در بهشتی از اردیبهشت های خدا به جهان هدیه 
شده است، بهتر باشد. او معتقد است: »بهار شیراز با اردیبهشت آغاز می شود. اردیبهشت آیین گشایش نمایشگاه کتاب نارنج 
های شیراز است. نارنج ها در فروردین غرفه هایشان را دست و پا می کنند و در اردیبهشت آخرین سرشته ها و نوشته هایشان را 

در تیراژ های باال منتشر می کنند 
تا شاعران و معاشران شعر را مست غرفه ها و طرفه های خود کنند.«

کمی هم از حرف های خودم بنویســم. هر ســال شیراز با اردیبهشت آغاز می شود و اردیبهشت در تمام کوچه ها و گوشه های 
جهان با ســالم به پادشــاه ملک ســخن، عالیجناب سعدی شــیرازی، قدم زدن آغاز می کنند. ســعدی، این شاعر تمام نشدنی 
حکمت ها و حکایت ها. هم او که ســهل وممتنع کالم کالن و گرانش، عیار و معیار ســخن است و با سخاوت تمامت ناپذیر 

هر آنچه از ذوق می شناسیم و سراغ داریم را با ما به اشتراک گذاشته است. 
اگر چه آغاز اردیبهشت ها و بهشت هایی که با شعر و فقط با شعر روی زمین باور می شوند، با حضرت سعدی شروع می شوند، 
اما هرگز نباید گمان کرد که برگ های دیگر این کتاب معطر از شــاعرانی که نام خود را بر تاریخ و جغرافیای وطن شــعر حک 

کرده اند، بی بهره مانده است.
اگر به تحقیق و تحقق قبول ســعدی با شــیرینی سلیس و روانی کالم خود، زبان محاوره و مکالمه ی مردم ایران زمین را وامدار 
خود کرده است و اگر اول اردیبهشت را با زادروز خود آغاز میکند، این امانت را در ذهن تکریم کنندگان شاعران به یوسف شعر 

معاصر، قیصر ادبیات ایران، قیصر امین پور می سپارد.
دوم اردیبهشــت زادروز قیصر امین پور اســت، نماد و نمونه ی روح آزاد و سربلند شاعر ایرانی در غیر آهن و دود. چتر مهربانی 
که باروح مهربان و در انحصارنگنجیدنی خود و با تســلط غیرقابل وصفی که بر تمام قالبهای نو و کالســیک شــعر ایران دارد، 
تمام عاشــقان شــعر را به لذت کشف دعوت کرده و فروتنانه بر قله ای از رشــته کوه شعر معاصر ایستاده است و چه ایستادنی. 

چون سرو نستوه و رها و آزاد
و چون نخل کریم و صبور و مهربان.

حکایت اردیبهشــت اما تمام شدنی نیســت، او در کاروان خود خنیاگران دیگری هم برای اثبات فخامت و بالغت دارد که قند 
پارسی را رشک شهدها و عسل ها کنند. 

در فصــل دیگری از ماه اردیبهشــت حکمتی آمیخته به جنون، طوفانــی از آرامش به جان واژه ها ریخته و آدمیان را به زندگانیی 
بدون حول در حال فرامی خواند. حکیم عمر خیام را می توان منجم شــاعران ســرزمین شعر دانست اما خود ستاره ای ست که 
مغرب نشینان کره ی خاکی را به جویش و پژوهش در حال مشرق نشینان سرزمین اشراق دعوت کرده است. آه که چقدر می 

توان در هیجان جهان شعر خیام غرق شد و به این غرقه شدن، جان را شستشو داد
اما باید از میدانگاه این شعر سراغی گرفت. آنجا که حکیم توس صبور و سخت و سربلند در مسیر تندبادهای طغیان و طاغوتی 
که بر قامت بلند زبان پارسی تاختن آغاز کرده است، راسخ و رسا ایستاده است و با بهای طبع بلند خود، سیاووش زبان مردمان 
میهن شــعر را به ســالمت و صالبت از آتش می گذراند. آری شهر اردیبهشت شهربندان و شهروندانی دارد که آیین شان آیینی 
ســت و در وانفســای روزگازان پیشینه و پیشانی ی این ملک را چون ملکوت روشنایی بخشــیده اند.چقدر دوست دارم در این 
روشــنایی بیاســایم اما باید به روشنخانه ای دیگر از شــهر اردیبهشت سر کشید. در گوشــه ای دیگر از کالنشهر یا بهتر بگویم 
کالنشعر اردیبهشت، سکوتی زاینده از عرفان و فرزانگی، عصر آهن را به پرنیان معطر جان خویش مالیمت داده است. سهراب 
شــعر ایران نسیمی جان افزاست که از کاشــان وزیدن آغاز می کند و در کاشانه های روح ایرانیان آرام می گیرد. و کیست که 

تمامی تالطم و تالم خود را به این ساحل آرام نکشاند و در سایه ی هشت بهشت او دمی نیاساید. 
اردیبهشــت دیوار نیســت که بر آن تکیه بدهی و خستگی از جسم و جانت برداری. اردیبهشت شهر آرامش است. محیطی ست 

که آن اقامت اقامه کنی و حیات و حیاطت را وسعت ببخشی.
سالم بر ماه همه ی ماه های جهان 

شاعر، نویسنده و منتقد
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1- کتاب نمی خوانیم زیرا »نیاز«ی به کتاب احساس نمی کنیم
2- کتاب نمی خوانیم زیرا از شک کردن در پایه های نظری مان می »ترس« یم

3- کتاب نمی خوانیم چون کتاب خواندن کار »سخت« ی است
4- کتاب نمی خوانیم چون دچار »تنبلی و بی حالی« هستیم

5- کتاب نمی خوانیم زیرا »احساس می کنیم« به قله های یقین رسیده ایم
6- کتاب نمی خوانیم زیرا«احساس می کنیم« مسئله ی مبهمی وجود ندارد

7- کتاب نمی خوانیم زیرا هیچ چیز برای ما »جدی نیست«
8- کتاب نمی خوانیم زیرا بیش از حد »ساده انگاریم و ذهن بسیطی نداریم«

9- کتاب نمی خوانیم زیرا دچار »خود شیفتگی« فرهنگی هستیم
10- کتاب نمی خوانیم زیرا پیمانه ی معرفتی مان »ظرفیت ندارد«

گاه نیستیم« 11- کتاب نمی خوانیم زیرا »به تناقضات درونی مان آ
12- کتاب نمی خوانیم زیرا راه پیروی، تبعیت، دنباله روی وتقلید را »راحت« تر یافته ایم

گاهی را نمی دانیم« 13- کتاب نمی خوانیم زیرا »ارزش دانایی و آ
14- کتاب نمی خوانیم زیرا سطح خوشایندهای ما »محدود« است

15- کتاب نمی خوانیم زیرا »زندگی پر هیاهو و نمایشی« را ترجیح میدهیم
16- کتاب نمی خوانیم زیرا تن به »تحقیر ندانستن« داده ایمو به این تحقیر هم عادت کرده ایم

17- کتاب نمی خوانیم زیرا »حقارت جهل، آزارمان نمی دهد«نادانی را عیب نمی دانیم
18- کتاب نمی خوانیم زیرا »گفت و گو را کنشی فضیلت مندانه نمی دانیم«و مهارت گفت و گو نداریم

19- کتاب نمی خوانیم زیرا درزندگی ما، دانا شدن و خردمندانه زیستن، جایی ندارد
20- کتاب نمی خوانیم زیرا کتاب خواندن دردی از ما دوا نمی کند
21- کتاب نمی خوانیم زیرا به ما فواید کتاب خواندن را یاد نداده اند

22- کتاب نمی خوانیم زیرا بلد نیستیم کتاب بخوانیم
23- کتاب نمی خوانیم زیرا کسی  در خانواده و دور و برمان نبودهکه کتاب خوان باشد، که ما هم تقلید کنیم یا یاد بگیریم

گاه هستیم، نمیدانیم چه بخوانیم، و خجالت می کشیم از کسی  بپرسیم  24- کتاب نمی خوانیم زیرا در سّن بزرگ سالی  هنوز ناآ
از کجا شروع کنیمو باالخره، 

25- کتاب نمی خوانیم زیرا نمی دانیم و نمی دانیم که نمی دانیم!! همان چیزی که با عنوان جهل مرکب از آن نام می برند!

چــــرا کتـــاب نمــی خــوانــيـم!!
خالصه ای از ۲۵ پاسخ به یک پرسش...



ذغال خوب و رفيق بد و شتری كه نبايد سوار شد
اعتیاد هم مثل هزاران شتر دیگری است که پشت در خانه هامان می خوابند. گاهی از پشت در خانه رد می شود. 
گاهی زانویی می زند تا کمی استراحت کند. گاهی با یك نگاه گذرا یا یك لبخند کمرنگ از روی نادانی، پررو می شود 
و اال و بال که ســواری بدهد. از آن در باغ سبزهایی است که گاهی به شدت سه بعدی و واقعی به نظر می رسد و 
سخت است به آن دل نبندی، یا وقتی که بستی، به سالمت از آن عبور کنی! در چنین گیر و داری، بعید است بحث 
جنسیت آدمی آنقدرها میدان حضور پیدا کند. شتر که زن و مرد سرش نمی شود! منتها وقتی دامن زنی را بچسبد، 

رها شدن از چنگ آن سخت تر و گاه ناممکن است.
 نه به این دلیل که خدای ناکرده یکی از دیگری مصون تر باشد یا عاقل تر یا ساده لوح تر... بلکه بنابر قانونی نانوشته، 
گاهی آنچه برای یکی در عرف جامعه بشری زشت انگاشته می شود، برای دیگری قبیح است. حاال زنان نیز بنابر 
همین اصل، به لحاظ لطافت روح و ظرافت جســم و پذیرا بودن نقش هایی چون مادری، خواهری و همسری در 
جامعه، اگر سوار بر این شتر شوند، خود را به چنان قبحی آلوده اند که گاه پدر و مادر را نیز بر آن می دارند که داشتن 
چنین فرزندی را انکار کنند! حال ما به ســراغ متولین و کارشناسان این امر رفته ایم و در گفتگو با دبیر شورای 

هماهنگی مبارزه با مواد مخدر فارس ابعاد مختلف موضوع را بررسی کرده ایم. 

عکس: بهار رزمی

جامعه



در گفت و گو با دبير شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر فارس عنوان شد؛

خيز جدی برای اجتماعی شدن امر مبارزه با مواد مخدر

ملیحه فریدفر: اگر تمام توهمات ذهنی را در بدبینانه ترین حالت 
هم در گوشــه ای از یک فکر خالق جای دهیم، تمرکز وباور این 
نکته که روزی نقشــی پر غرور و موثری در جامعه داشتی و حاال 
تنها به یک موجود بی پناه و ترســو بدل شده ای کمی خفقان آور 
اســت. اینکه دیگر مردم با نگاهشان تو را نبینند و یا با اندک نگاه 

زیر چشمی غرولندی کنند و بگذرند.
اصــال نمی توانی تصور کنی نیســتی، یعنی هســتی اما بودن و 
نبودنت برای کسی فرق ندارد، فقط اشکهای مادر و آه های پدری 
خسته می تواند بودن بی ارزشت را یادآور شوند... می دانم گفتن 
و نوشتن از وضعیت یک خوِب بد سخت است، اصال این روزها در 
گوشه های مختلف شــهر که چه عرض کنم در کاخ های سنگی 
باال و پایین شهر هم معموال خانواده ها با معظل اعتیاد جوانانشان 
مواجه هستند، شنیدن این موضوِع بحرانی درد است هم برای من 
هم برای همه، اما برای کسی که روزانه گوشش مأمن گریه و زاری 
های والدین است کمی سخت تر است... درد است بدانی دوستت 
دیگر هوای پاک، تنفس نمی کند، دوستت دیگر نمی خوابد، درس 
نمی خواند، لباس شــیک نمی پوشد...درِد بی درمان دارد هوای 

شهر را از حالت اظطراری هم خارج می کند.
این روزها آنچه قابل توجــه اینکه افزایش روز افزون آمارهایی که 
مربوط به حوزه مواد مخدر می شــود از یک ســو و از سوی دیگر 
افزایش آمار خانواده هایی که به دلیل این بزرگ آسیب اجتماعی 
روزهای روشن را از دست می دهند، جایی برای تامل نمی گذارد، 
مواد مخدر خطرناک ترین و خانمانســوزترین آســیب اجتماعی 

دوران معاصر است.
اگر روزی بشــر باید بدون دانایی مقابل طاعون،ســل، سرطان و 
هزاران بیماری دیگر بایستد و یا در شگفتی حوادث طبیعی باشد، 
امروز طاعون زمان مواد مخدر اســت، ماده هایی کوچک که خانه 
هایی بس بزرگ را براندازی می کنند و دردناک تر اینکه بالی عصر 
گاهانه  حاضر بالی غیر طبیعی نیست، ساخته دست بشر است و آ

تولید و مصرف می شود.

استان فارس به دلیل جغرافیای خود و همجواری با مسیرهای 
ترانزیت مواد مخدر همواره به عنوان یکی از استان های پیشرو در 
مبارزه با مواد مخدر بوده است و تالش های فراوانی در این راستا 

صورت گرفته است.
در گوشـه ای از سـاختمان شـورای هماهنگـی مبـارزه بـا مـواد 
مخـدر اسـتان فـارس بـا محمـد رضـا ابراهیمـی دبیـر شـورای 
هماهنگـی مبـارزه بـا مـواد مخـدر بـه گفـت و گـو نشسـتیم تا 
از بایدهـا و نبایـد هـای ایـن حـوزه بیشـتر بشـنویم، محمدرضـا 
ابراهیمـی جـوان اسـت، متولـد 1354، دارای دو فرزنددختـر، 
وقتـی در مـورد اعتیـاد جوانـان حـرف می زنـد مکث مـی کند، 
نـه اینکـه نخواهـد از وضعیـت بـد و بحرانـی ایـن اتفـاق سـخن 
بگویـد نـه، بغضـش نمی گـذارد کلمات بـه راحتی مجـوز خروج 
از گلویـش را بگیرنـد، در طـول مصاحبـه بارهـا بـه بهانـه آوردن 
آمـار از روی صندلـی بلنـد شـد امـا وقتی دسـت خالی مـی آمد 
مـی فهمیدیـم کـه مـی خواهـد بیشـتر از ایـن درگیـری هـای 
ذهنـی اش را نبینیـم، از توچـه پنهـان بغـض هایـش را، آمارها را 
از حفـظ بـود نیـازی بـه کاغذ نبـود بـا تاریـخ و لحظـه آمارها را 
بیـان مـی کـرد، دبیر شـورای هماهنگـی مبـارزه با مـواد مخدر 
اسـتان فـارس بارهـا در مسـیر گفت و گـو از حساسـیت و توجه 
ویـژه نماینـده عالـی دولـت در اسـتان نسـبت بـه موضـوع مواد 
مخـدر و ضـرورت جلوگیـری و کنتـرل ایـن رونـد خـط خطـی 
سـخن گفـت، از اینکه دکتـر احمدی تـا کنون در تمام جلسـات 
 شـورای هماهنکـی مبارزه بـا مواد مخدر اسـتان شـخصا حضور 

داشته است.
 ابراهیمی بیش از 15 ســال در حوزه مواد مخدر در حال خدمت 
رســانی اســت و در دولت تدبیر و امید نیز عهده دار دبیری این 
شورا در اســتان فارس است، وی کارشــناس ارشد روانشناسی 
است و خودش می گوید در مقابله با مواد مخدر خسته نمی شود، 
تسلط اش در آمار ها نشان از تسلط اش در این حوزه دارد، در زیر 

مشروح گفت و گوی مجله شاخه طوبی را می خوانید:

مقـدمـه
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 ما باید از ظرفیت خیرین در حوزه اعتیاد بهره مند 
شــویم...اجتماعی شــدن مبارزه با مواد مخدر که 
تاکید وزیر محترم کشور است به همین معنا است...
یعنی باید از ظرفیت خیرین...از ظرفیت هیات های 
مذهبی و دیگر نهادهای اجتماعی بهره مند شویم.

اجتماعی شدن امر مبارزه با مواد مخدر که تاکید وزیر 
محترم کشور اســت اولویت اصلی کار ما است...در 
واقع باید خانواده ها حساسیت بیشتری داشته باشند 
و نظارت دائمی بر رفتار فرزندان خود نشان دهند...

- جایگاه شــورای هماهنگی مبارزه با مخدر استان را 
برای ما تشریح کنید؟

شــورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر همانطور که از 
عنوان اش مشخص اســت، هماهنگ کننده دستگاه 
های مختلف در مسیر مقابله با مواد مخدر است، دستگاه 
های مختلف فرهنگی،درمانی و مقابله ای در این مسیر 
مسئولیت دارند که شورای هماهنگی وظیفه هماهنگی 
آنها را به عهده دارد و باید گفت در این حوزه شورا دارای 

حساسیت خاصی است.
- به لحاظ ســاختاری شورای هماهنگی زیر مجموعه 

کدام دستگاه است؟
شــورای هماهنگی در کشــور زیر مجموعه ریاســت 
جمهوری است و دارای نقش نظارتی و هماهنگی است.
- مشخصا چند دستگاه در این حوزه فعال هستند و 
شما به عنوان دبیر شورای هماهنگی همکاری دستگاه 

ها را چگونه ارزیابی می کنید؟
حدود بیســت دســتگاه در این حــوزه دارای وظایفی 
مشخص هســتند که در حوزه های درمانی،فرهنگی و 
مقابله فعالیت می کنند، خوشبختانه هماهنگی خوبی 
بین دستگاه ها شکل گرفته است و شاهد عزم جدی بین 

دستگاه های مختلف هستیم.
- طبیعی اســت که در مقابله با یک آســیب جدی 
همچون مواد مخدر نیاز به همکاری دســتگاه های 

مختلف است؟
ابراهیمی: کامال درســته...معضل مواد مخدر معضلی 
نیســت که بتوان با یک دستگاه و یا حتی با یک قوه با 

آن مقابله کرد...
- شرط موفقیت نیز تعامل تمام این دستگاه های متولی 

است؟
 دقیقا...دلیلی که ما در یک ســال و نیم گذشته شاهد 
موفقیت در این حوزه در استان هستیم تنها یک موضوع 
اســت...عزم جدی تمام دســتگاه ها برای مقابله با این 
آسیب اجتماعی...این عزم جدی و هماهنگی بستر ساز 
اقداماتی شده است که در 15 سال گذشته بی نطیر بوده 

است...
- این اتفاقات مســتند است؟ منظورم اینه که با آمار 

مشخص است؟
بله...بسیاری از موارد کامال قابل مشاهده است...ما در 
تمام این ســال ها یک مرکز برای جمع آوری معتادان پر 
خطر نداشتیم...اما امروز این اتقال افتاده است...که در 

همین اردی بهشت ماه افتتاح می شود
- این مرکز در کجا احداث شده و دارای چه ظرفیتی 

است؟
محل مرکز واقع در دهکده سالمی است که با ظرفیت 

700 نفر به بهره برداری می رسد.
- مورد های دیگری که شما معتقدید در این 15 سال 

بی نظیر بوده است چیست؟
یکی از موردهای دیگر تاســیس نخســتین بیمارســتان 
تخصصی درمان اعتیاد در جنوب کشــور است که در 
گلستان احداث می شود. مراحل کار بسیار خوب پیش 
رفته و در همین روزهای پیش رو شــاهد افتتاح خواهیم 

بود،که دارای 30 تختخواب است.
- از بخش خصوصی نیز در این اقدامات استفاده شده 

است؟
یکی از سیاست های شــورای هماهنگی مبارزه با مواد 
مخدر بسترســازی برای حضور بخــش خصوصی در 
عرصه های مختلف حمایت اجتماعی از جمله بخش 

درمان است.
- یعنی از احداث مراکز درمانی توسط بخش خصوصی 

استقبال می شود؟
حتما...بخش خصوصی می تواند در حوزه مراکز درمان 

و بیمارستان ها نقشی مهم ایفا کند.
- آســیب مواد مخدر بسیار گســترده شده و شاید 

نیازمند یک عزم مهم اجتماعی اســت، خیرین نیز به 
عنوان یک رکن مهم اتفاقات اجتماعی می توانند دارای 

نقشی مهم باشند، در این حوزه هم برنامه دارید؟
بله به نکته خوبی اشاره کرده اید، ما باید از ظرفیت خیرین 
در حوزه اعتیاد بهره مند شویم...اجتماعی شدن مبارزه با 
مواد مخدر که تاکید وزیر محترم کشور است به همین 
معنا اســت...یعنی باید از ظرفیت خیرین...از ظرفیت 
هیات های مذهبی و دیگر نهادهای اجتماعی بهره مند 

شویم.
-خانواده های آســیب دیده نیز با شورای هماهنگی 

ارتباط دارند؟
البته بســیاری موارد وجود دارد که خانواده درخواســت 

کمک برای رهایی فرزندانشان را دارند...
- چه حسی دارید زمانی که خانواده ها این موضوع را 

مطرح می کنند؟ سخت است ؟
سخت است، به هر حال آدم واقعا اندوهگین می شود...

متاسفانه بســیاری از افراد متشخص و موجه هستند که 
فرزندانشان اسیر این موضوع می شوند...

- در حال حاضر مصرف مواد مخدر چگونه است؟ چه 
موادهایی آمار بیشتری دارند؟

متاسفانه شیشه هست،هرویین هست، تریاک هست... 
همه این ها خانمان ســوز و خانمان برانداز است و مواد 
صنعتی نیز بدتر از همه...واقعا موادی همچون شیشه از 
هر ســالحی که فکر کنید بدتر اســت...مخرب ترین 
اتفاق قرن بیست و یکم است...واقعا این مواد به شدت 

بنیان خانواده ها را تهدید می کند.
-آقای ابراهیمی آمار و ارقام حاکی از کاهش سن اعتیاد 

است شما این امارها را تائید می کنید؟
بله متاســفانه...اما امروز یک عزم جــدی در میان تمام 
دستگاه ها و افراد جامعه برای مقابله با مواد مخدر شکل 
گرفته است... تهدید مواد مخدر نیز تهدید بزرگی است... 
گاهی هستیم... در برخی موارد شاهد اعتیاد از روی نا آ

اعتیاد در میان خانم ها از جمله این موارد است...در سال 
85 آمار اعتیاد زنان این آمار پنج و چهار دهم درصد بوده 

و در حال حاضر بیش از 9 درصد است...
- حساسیت مورد نیاز در مقابله با مواد مخدر در استان 

فارس در دستگاه ها ایجاد شده است؟
تا حدود بسیار زیادی باید بگویم که موفق بوده است...

از ابتدایی که دکتر احمدی سکاندار امور استان در دولت 
تدبیر و امید شدند اقدامات خوبی را شاهد هستیم...ایشان 
در این مورد حساسیت خوبی دارند و افتتاح مرکز جمع 
آوری نمونه این اقدامات است...باید حساسیت مقابله 
با مواد مخدر در تمام مدیران شــکل بگیرد تا بتوانیم در 
مبارزه با این آسیب اجتماعی موفق باشیم... در 10 سال 
گذشته استانداران بسیار کم در این جلسات شرکت می 
کردند...اما دکتر احمدی عزم جدی دارند... استانداران 
گذشــته میانگین در سال 2جلســه حضور داشتند اما 

میانگین حضور دکتر احمدی 8 جلسه است...
- آقای ابراهیمی روزانه چند ساعت فعالیت می کنید؟

باور کنید شبانه روز...در این حوزه کار تعطیلی ندارد... 
در شــورا وقت ادرای نداریم...در این حوزه خاموشــی 

نداریم... و هر چه کارکنیم کم است...
- در میان افراد تحصیل کرده و شاغل نیز شاهد اعتیاد 

هستیم؟
متاســفانه بله...در گذشته این ذهنیت وجود داشت که 
بیکاری سبب اعتیاد می شــود...اما امروز باید اعتراف 
کنیم که اعتیاد عامل بیکاری شده است... پژوهش ها 
نشان می دهد 58 درصد معتادان شاغل بوده اند که بعد 

از اعتیاد بیکار شده اند... 
-در سطح شهرستان های استان فارس وضع چگونه 

است؟
خوشبختانه فرمانداران شهرســتان های مختلف بسیار 

پرتالش هستند و در این موضوع عزم جدی دارند...

-این وضعیت در دستگاه های فرهنگی وضع چگونه 
است؟

راســتش نقش دســتگاه های فرهنگی بســیار کلیدی 
است...دستگاه هایی همچون ارشاد و دانشگاه ها می 
توانند بسیار پررنگ تر عمل کنند...اعتبارات کم است و 
مشکالت هم در این حوزه زیاد است اما  وظیفه قانونی 
و شرعی ما ایجاب می کند در این حوزه فعال باشیم...

البته در استان فارس بسیار خوب کار شده است و در این 
حوزه جز استان های برتر کشور است...

- آماری از معتادان در استان وجود دارد؟
ما در سال 90 پیش بینی سه هزار معتاد پر خطر و یا کارتن 
خواب را داشتیم که البته با ایجاد مرکز ماده 16 این آمار 
به شدت کاهش یافته است که به دلیل شناسایی و درمان 

این افراد و پیوند آنها با خانواده است...
-در حال حاضر چقدر است؟

ابراهیمی: حدود 2000نفر...
- یکی از معضالت مــا در این حوزه حضور معتادان 
پرخطر در ایام نوروز بوده اســت، در این راســتا چه 

اقدامی کرده اید؟
در ایام نوروز سال 93 بیش از 851 نفرمعتاد پر خطر جمع 
آوری شد و در ایام نوروز سال 94 نیز بیش از هشتصد و 
34 معتاد پر خطــر و کارتن خواب جمع آوری و تحت 

درمان قرار گرفته اند...
- چند کمپ ترک اعتیاد در استان فارس داریم؟

در حال حاضر 60 کمپ ترک اعتیاد در استان داریم...
که 28 کمپ در شیراز است...

- محیط هم تاثیری در موضوع اعتیاد دارد؟
البته...محیط تاثیر مهمی دارد...در محیط های کوچک 

و مذهبی ما شاهد پایین بودن آمار اعتیاد هستیم...
- اولویت کاری شما در سال جدید چیست؟

اجتماعی شــدن امر مبارزه با مواد مخدر که تاکید وزیر 
محترم کشــور اســت اولویت اصلی کار ما است...در 
واقع باید خانواده ها حساســیت بیشتری داشته باشند و 
نظارت دائمی بر رفتار فرزندان خود نشــان دهند که من 
این موضوع را در رسانه ها و جلسات مختلف نیز مطرح 
کرده ام...باید با فرزندان خود دوست باشیم و بی پرده او 
را از این آســیب اجتماعی آشنا کنیم.... اولویت جدی 
دیگر ما اشتغالزایی و فراهم کردن شرایط بازگشت معتادان 

به جامعه است...
- در حوزه سازمان های مردم نهاد چه اقداماتی شده 

است؟
در این حوزه نیز شــاهد یک ســاماندهی بی نظیر بوده 
ایم...ما ســازمان ها را درگیر حوزه پیشگیری کرده ایم 
تا از ابتدای مسیر همراه دولت برای مقابله با مواد مخدر 
باشــند... و در هردو حوزه پیشگیری و درمان سازمان 
هــای مردم نهــاد می تواننــد نقش آفرین باشــند و در 

اجتماعی شدن مبارزات نیز موثر هستند...
-حرف پایانی...

در حوزه مواد مخدر حرف زیاد است... اعتیاد در کمین 
همه هست...مدیر و غیر مدیر ندارد... فقیر و ثروتمند 
ندارد... برای همه قشری دام پهن می کند... پس بیایید 

باهم به جنگ این بالی خانمان سوز برویم.
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زنـان و اعــتـيــاد
شــاید با خواندن عنوان این شماره یا این مطلب اولین تصویری که به 
ذهن برسد، زنانی چروکیده، زشت، کثیف و چندش آور باشد. ولی 
باور کنید مدتهاست انحصار اعتیاد از این تیپ و ظاهر درآمده است. 
اکنون افرادی به سرحالی و خوش تیپی شما ممکن است معتاد باشند! 
منتها فرق آنها با شما در اینجاست که آنها در ظاهر مثل شما هستند و 
در خلوت خود، باید این ســرحالی را به طور مصنوعی در خود ایجاد 

کنند. 
یــک تصور غلط دیگر در مورد اعتیاد کــه گاه مانند یک دام عمل 
می کند، توهــم »اعتیاد برای دیگران اتفاق می افتد!« اســت. همین 
تصور اشــتباه مردم را از خطرات اعتیاد غافل کرده اســت و بدتر از 
آن اینکه عده ای با این باور غلط که »من معتاد نمی شــوم.« به سراغ 
مخــدرات می روند و بعد از مدتی به ناگهان می فهمند که دچار چه 
مصیبتی شــده اند. در مطالعات روانشناسی آزمایشی انجام می دهند 
که بی شــباهت به این ماجرا نیست: در این آزمایش قورباغه ای را در 
قابلمــه ای پر از آب معمولی می گذارند و قابلمه را روی شــعله آتش 
قرار می دهند. قورباغه هیچ واکنشــی در مقابل گرم شدن تدریجی 
آب از خود نشــان نمی دهد تا اینکه پس از مدتی، وقتی متوجه خطر 
می شــود که دیگر کار از کار گذشته و سیستم عصبی بدنش از کار 
افتاده است. قورباغه دیگر نمی تواند حرکت کند و به سرانجام محتوم 

خود تن می دهد. 
اما از ســوی دیگر، اقدامات مســئوالن و نهادهای مربوطه نیز در این 
خصوص قابل تامل اســت. باید اعتراف نمــود که اقدامات صورت 
گرفتــه در امر »مبارزه« با مواد مخدر نه تنها از لحاظ کیفی، بلکه از 
لحاظ کمی نیز در دنیا کم نظیر بوده اســت. اما ظاهرا از آنجایی که 
مبارزه با مواد مخدر، بیشتر مستلزم برخورد نظامی است، در خصوص 
»پیشگیری« از اعتیاد نیز همین نگرش تسری پیدا کرده است. همین 
امر از دالیل عمده ضعف کیفی در برنامه های پیشگیری از اعتیاد در 
ایران بوده است. به طور کلی ضرورت پیشگیری و اولویت آن نسبت 
به درمان هنوز برای مسئوالن در حد جمالت شعارگونه باقی مانده و 

به یک امر جدی تبدیل نشده است. 
اگر چه زحمات ستاد مبارزه با مواد مخدر و نیروی انتظامی قابل تقدیر 
اســت، اما اشــکال دیگری که در این خصوص می توان به مسئوالن 
این نهادها گرفت، ضعف در همکاری و جلب مشارکت سازمانها و 
نهادهای اجتماعی و مردمی است. صدا و سیما، سازمان ملی جوانان، 
سازمان تبلیغات اسالمی، ســازمان بسیج، آموزش و پرورش، وزارت 
علوم و دهها دســتگاه دولتی دیگر تنها در حد برنامه های دهان پرکن 
و کم دردســر با این ســتاد همکاری دارند؛ سازمانهای غیردولتی نیز 
که در زمینه پیشگیری توفیق چندانی در همکاری با ستاد نداشته اند. 
در این میان صدا و ســیما به دلیل ضریب نفوذ منحصر بفرد در میان 
مردم، آموزش و پروش به دلیل امکان تربیت ریشه ای از سنین پایین، 
و سازمانهای مردم نهاد به دلیل مشارکت مردمی از مهمترین ابزارهایی 

هستند که متولیان مبارزه با مواد مخدر و اعتیاد می بایست با یک راهبرد فکر شده و متقن با آنها 
همکاری نمایند تا به بهترین نحو به پیشگیری از اعتیاد به مواد مخدر دست یابند. 

اما چرا اعتیاد و زنان؟ آیا اعتیاد مساله ای جنسیتی است؟! 
در پاسخ باید گفت اعتیاد به خودی خود جنسیت ندارد؛ اما از یک سو، تاثیرات مخرب تری 
که بر بدن زنان دارد، و از ســوی دیگر، شرایط اجتماعی موجود در رابطه با زنان معتاد، باعث 
افزایش حساسیت اعتیاد در زنان می شود. عالوه بر این، با تولید و رواج مخدرات صنعتی جدید 
که حساسیت سنتی در رابطه با آنان وجود ندارد، و تاثیرات جانبی کوتاه مدتی که بر مصرف 
گاهانه بیشتری به این نوع مواد داشته باشند. البته  کنند می گذارند، سبب شده تا زنان اقبال ناآ
جمع ها و تعامالت زنانه را هم به این دالیل بیافزایید. به عنوان مثال شیشه در اوایل مصرف باعث 
الغری می شــود؛ این تاثیر جانبی کوتاه مدت در بسیاری از باشگاه های ورزشی زنانه در حال 
تبلیغ و ترویج است. متادون، آمفتامین و غیره نیز از همین دست هستند. موضوع دیگری که 
باعث اهمیت بیشتر اعتیاد در زنان می شود، نقش تربیتی و تاثیرگذار زن در خانواده است. زن 

در هر دو نقش همسری و مادری بیش از یک مرد در اعتیاد خانواده خود موثر خواهد بود. 

»برای اونایی که هنرمندند، بــرای اونایی که دقیق اند، برای 
اونایی که روشنفکرند، برای اونایی که خوش تیپ اند، سیگار 
کنت!« شما تا به حال همچین تبلیغاتی دیده اید؟! آیا تا به حال 
دیده اید کنار زمین، تو استادیوم بنویسند: »سیگار وینستون 

سیگار شما«؟!
صنعت دخانیات روزانه حدود 5 هزار تن از مشتریان خود را 
در سراســر جهان از دست می دهد. مشتریان از دست رفته 
اغلب کســانی هستند که توانســته اند از دام دود رها شده و 
برای همیشه ترک کنند. عده دیگر راهم اجل مهلت نداده و 
به علت کهولت سن یا ابتال به بیماری های مرتبط با مصرف 
دخانیات مجبور به ترک زندگی برای همیشــه شده اند! بنابر 
این شرکت های دخانیات حداقل به منظور ادامه حیات خود 
مجبورند روزانه هزاران مشتری جدید برای محصوالت خود 

سيگار نشانه شخصيت شماست!
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بیابند. از این رو تبلیغات یکی از ارکان اصلی صنعت جهانی دخانیات به حساب 
می آید.

از طرفی تبلیغ سیگار در ایران و بسیاری از کشورهای جهان ممنوع و یا حداقل با 
محدودیت هایی همراه است. در این شرایط به نظر شما چه باید کرد که این 5 هزار 
نفر از دســت رفته، به آغوش سیگار باز گردند؟! یکی از روش های تبلیغ سیگار، 

هدف قرار دادن گروه های خاص جامعه است، مثل جوانان و زنان. 
زنــان بر خالف مردان، مصرف کننده ســنتی ســیگار محســوب نمی شــوند. 
کمپانی های دخانیات تالش می کنند از طریق تاکید بر مباحثی نظیر آزادی زنان، 
این گروه از مصرف کنندگان را به ســوی خود جذب کنند. مونا شارون نویسنده 
امریکایی در مقاله ای تحت عنوان اشــتباه فمنیست ها می نویســد: »آزادی زنان 
برای ما افزایش درآمد، سیگار ویژه زنان، حق انتخاب برای تنها زیستن و تشکیل 
خانواده های تک نفره، ایجاد مراکز بحران تجاوز و عشق آزاد را به ارمغان آورد.« 

)زنان و سه پرسش اساسی، صفحه 33(
برند ویرجینیا اسلیمز که در دهه 60 در امریکا معرفی شد، توانست با تکیه بر این 
روش به فروش باالیی در میان گروه های مختلف زنان دست یابد. حاال امروز، در 

ایران، زنانی که گوشه کافی شــاپ ها سیگاری به دست دارند فمنیست تر به نظر 
می رسند. یا اینطور به نظر می رسد که آزادتر و احتمااًل مستقل ترند. سیگار به عنوان 
نمادی از زندگی مدرن هم در میان زنان شــناخته شــده اســت. چنان که امارها 
می گویند سیگار بین زنان و دختران تهرانی ساکن مناطق 1 تا 7 بیشتر است. نوعی 
از سبک زندگی مدرن که قطعا مستلزم طرز تفکر خاص خود و نیز مظاهری خاص 
در شــیوه زندگی و ابزاری است که در زندگی مورد استفاده قرار می گیرند. بویژه 
اینکه تا پیش از این و در نگاه ســنتی سیگار کشیدن زنان در ایران قبح اجتماعی 

داشته است.
خصوصی سازی یکی دیگر از ترفندهای تبلیغاتی کمپانی های تولیدکننده سیگار 
اســت. ردپای این روش را می توان در سیگارهای الیت با رنگ  صورتی و یا شبیه 
شیشه عطر مخصوص زنان تولید می کنند. این ترفند با این پیام ضمنی که »این را 
فقط برای تو ســاخته ام!« سعی در جذب مشتری دارند. در اینجا جنسیتی کردن 
مصرف به عنوان شیوه تبلیغاتی بکار گرفته می شود. می توان نتیجه گرفت مصرف 
سیگار در زنان با مفاهیم گسترده تری چون هویت جنسیتی، ساختار شخصیتی، 

سبک زندگی و حتی نوع جهان بینی پیوند خورده است.

دو چیز بی تاثیر نبوده؛ ذغــال خوب و رفیق بد! 
بله امان از رفیق بد که ســیگار را داد دستمان و 
گفت بکش، بقیه اش با من! من اینطوری نبودم 

که پلنگی بودم برای خودم. امان از...
برای کســانی که تا به حال به پســت یک معتاد 
)که ترک کرده و معمواًل یک ماه هم هست که 
پاک پاک است جون شما!( احتمااًل این دیالوگ 
خیلی آشناســت. البته مطمئنا االن در ذهن شما 
تصویر یک جوان یا پیرمرد درب و داغان با مو و 
ریش و ســبیل درهم و برهم مجسم می شود که 
صددرصد »مرد« است، نامرد! ولی مرد نیست. 
باور کنید همیشه مرد نیست. خب بعضی وقت ها 
هم زن اســت. آن هم نــه از آن زن های درب و 
داغان خارجی که تلویزیون نشان می دهد. )یکی 
بگویــد تلویزیون تا حاال چی نشــان داده که با 
واقعیت تطابق داشته باشد که این یکی دومی اش 
باشــد!!!( بلکه از آن هایی اســت که گردن عمو 
ضرغامــی را هم بزنی نشــان نمی دهد )مگر در 
مــوارد خاص!(. خیلی خوش تیپ و خوش پوش 
و خوش... )ببخشــید، تو این سایت مرد که راه 
نمی دهید انشــااله؟!( یک پک هم نمی زنند که 
روشــن بشــوند، بلکه ده تا پک می زنند تا الغر 

شوند. 
خــدا رحمت کنــد گذشــتگان را. می گفتند: 
»بکش و خوشــگلم کن!« ولی آن بندگان خدا 
باز به مــرگ راضی بودند، اما اینهــا چی؟ تا از 
ســوزی جون و تینــا جون می شــنوند یک کم 
شیشــه بکش، ده کیلو الغر شو! سریع می دوند 
و الغر می شوند... ببخشید، معتاد می شوند! ای 
بزند به کمر بعضی از این موسسات الغری، ای 
بشکند گردن بعضی از مربی های ایروبیک، ای 
قلوه کن بشــود آن صاحب آرایشــگاه که دارد 
ملــت را همین طوری فرتی معتــاد می کند. ای 

خدااااااااااااااااا! )ببخشید جو من را گرفت!( 
مرفه باشی، بی درد باشی، معتاد هم بشوی؛ نوبر 
است والله! فردا یکهو پاشو برو سینما دیگر! حاال 

هر چی ما بگوییم که بدبخت می شــوید توی جوب می افتید، می میرید، به خرجتان نمي رود که نمي رود. 
یک کم از این ســریال های تلویزیون را نگاه کنید، ببینید آدم های پولدار چطوری آخرش بیچاره می شوند، 

عبرت بگیرید. باورشان نمی شود که. 
اصــاًل این بندگان خدا اگر حرف گوش کن بودند که نمی رفتند زیر اشــعه برای برنزه کردن! ســرطان که 
می گیرند هیچ، جریمه هم می شــوند. پشت ســر این مرفهان بی درد هر چه بگویی، انگار که داری با دیوار 
حرف می زنی. حاال فالن مســئول بگوید: »اینها از اینجا و آنجا پول می گیرند تا توی خیابان چهره آرایش 
بکنند و از جوانان سلب آساش بکنند و چه و چه«! ککشان هم نمی گزد. بهمان رییس می فرماید: »لیست 
جریمه ها را در آورده ایم، ســوالریم یک ملیون، مش روشــن صد هزار، مش تیره پنجاه هزار، الک صورتی 
صد و پنجاه... « بعد از این جیب من و پول شما! می گویند: پولش را می دهیم، حالش را می بریم! آن یکی 

مسئول فریاد بزند بابا شیشه نکشید الغر نمی شوید، معتاد می شوید! فکر می کنید چه می گویند؟ هیچی! 
بله، خالصه این مسئولین مظلوم هر چه سعی کرده اند در این چند ساله با از خود گذشتگی خانه و کاشانه شان 
را در جنوب شهر ترک کنند و با اسباب کشی به محالت و مناطق زندگی مرفهین بی درد، آنها را راهنمایی و 
ارشاد کنند، فعاًل که جواب نداده است. ظاهرًا هم فعاًل مشکل اصلی جامعه همین سوالریم و شیشه کشی 
و این جور چیزهاست. در جنوب شهر هم مردها که حقشان است! زن های پایین شهری هم که با بسیاری از 
مشکالت و آسیب های اجتماعی مواجهند، فعاًل بروند توی صف، انشاءالله به محض حل شدن مشکالتی 
که عرض کردیم، مسئوالن قول می دهند یک تک پا هم تشریف بیاورند باغ آذری و شوش و خزانه فالح. 
البته بر همه واضح و مبرهن است که مسئوالن علی رغم میل باطنی و برای حل برخی مشکالت به باالشهر 
کوچ کرده اند وگرنه کیســت که نداند این بندگان خدا خاک پای این ملتند. اصاًل شاید تا انتخابات بعدی 

دست جنوب شهری ها را هم ببوسند.

ذغال خوب
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وقتی »عقل«
 تعطيل می شود!

بهــار رزمی: در روزهای آغازین ســال نو طی برنامه ای عــده ای از خیرین به 
مناسبت آغاز بهار برای دیدار با بیماران کم توان ذهنی مرکز دکتر سالمی شیراز 
به دهکده بزرگ ســالمی رفتند. وارد دهکده که می شــوی زمینی وســیع می 
بینــی که درختان تنومند آن از عمر طوالنی حکایت می کنند، جلوتر که بروی 

ساختمان اصلی را می بینی با حیاط کوچک با باغچه پر از گل و درخت.
مهربانی با لبخند به اســتقبالت می آید و دست تکان می دهد.شاید بیمار عقب 
گاه مهرش عجیب به دل  افتاده ذهنی باشــد، اما چنان مهربان است که ناخودآ
می نشــیند.با لیوانی که خودش آب می خورد به گلدان های لبه دیوار هم آب 

می دهد،گویی با گل ها صحبت می کند..
دکتر عنایت الله ســالمی در سال 1330 این مرکز را برای درمان و نگهداری از 
بیماران ذهنی تاسیس کرده است و حال پس از درگذشت دکتر، مرکز یادگاری 

وی همچنان سرپاست.
داخل ســاختمان فضایی بزرگ مملو از مهربانی می بینی که با خود می گویی 
اگر روان ســالم ندارند در عوض بیش از بسیاری از افراد سالم مهربانی و عشق 
در دلشــان جا داده اند. از اینکه مهمان دارند خوشحالند،مفهوم واقعی ضرب 

المثل قدیمی که می گوید مهمان حبیب خداست را عملی می کنند.
پسر جوانی که مغزش تشکیل نشده و قدرت تکلم ندارد، دست مهمانان را می 
گیرد و پیش خود می نشاند.دیگری ما را با خود به اتاق مخصوص سرگرمی و 
تفریحشان می برد و وســایل را نشانمان می دهد.مدیر روابط عمومی مرکز که 
در این بازدید همراه ماســت،توضیح می دهد: در حال حاضر حدود شــصت 
مددجوی مــرد در این مرکز حضور دارند که در حــدود 20 نفر بدون خانواده 

هستند که اصطالحا بالصاحب گفته می شوند.
حمیدرضا ماندگار گفت: پیش از این تعداد شصت مددجوی خانم نیز در مرکز 
سالمی در ســاختمانی جداگانه با مسئولین خانم نگهداری می شدند که طبق 

قانون جدید به مراکز دیگر منتقل شدند.
وی تصریح کرد: دهکده ســالمی دارای زمین های بســیار وســیعی است که 
اخیرا از طریق فرمانداری خواســتند که بخشی از آن را برای کمپ ترک اعتیاد 
بــرای معتادان قرار دهنــد و بخش دیگر برای یک مرکز توانبخشــی دیگر قرار 
دارد که بابت این زمین ها هیچگونه اجاره ای دریافت نمی شــود و صرفا برای 

کاربرد خیریه است.
در حال حاضر دو ســاختمان برای اســتفاده مرکز توانبخشــی دکتر سالمی می 
باشــد که یکی محل نگهداری مددجویان و دیگری مربوط به انبار و آشپزخانه 
اســت.ماندگار گفت: هزینه های مرکز به جز هزینه ای که توســط بهزیســتی 

پرداخت می شود،مابقی از هزینه های شخصی مرکز تامین می شود.
ی بــا بیان اینکه نیازهای مرکز مانند نیاز های یک خانه معمولی اســت گفت: 
نیازها و مایحتاج هر روز با روز دیگر متفاوت اســت. و در ادامه افزود: کمک 

های مردمی به این مرکز چندان زیاد نیست.
حمیدرضا ماندگار بیان کرد: یک فرد عادی برای نیازهای روزانه اش تالش می 
کند اما مددجویان مرکز تســلیم زندگی هســتند و نمی توانند کاری برای تامین 

نیاز های خود کنند.
وی در خصوص احتیاجات مرکز گفت: وضعیت گرمایش و ســرمایش مرکز 
مناســب نیست و منطقه ای که دهکده ســالمی در آن واقع شده است به طور 

کلی از گاز محروم است.
هنگامی که به محوطه اطراف ســاختمان مرکز نگاهی شــود، با فاصله کمی از 
ســاختمان و درختان حیاط مرکز، ســاختمان های قدیمی که بیشتر فرو ریخته 
اند را می توان دید که شــاید اگر به جای آن ها محوطه ســازی بود در روحیه 
مددجویان تاثیر بسزایی داشت، همچنین مسیر رسیدن به دهکده هم مثل دیگر 
خیابان های شــهر مورد توجه نیست و مکانی برای خرید و فروش خودرو های 
دســت دوم و تعمیرگاه های مختلف است که مســیر رفت و آمد به دهکده را 

نامناسب کرده است.
دکتر ســالمی برای درمان بیمــاران روانی روش کاردرمانــی را انتخاب کرده 
بود.کاردرمانــی در این مرکز به صورت فعالیت های هنری از جمله مجســمه 
سازی و نقاشی و فعالیت های صنعتی می باشد.از آثار تندیس سازی و نقاشی 
مددجویان یک موزه در مرکز وجود دارد.در ساختمانی ارگ مانند و قدیمی و 
تاریک، تندیس هایی در اندازه واقعی که مددجویان از حاالت واقعی بیماری 
خود ساخته اند، دیده می شــود. این موزه نیازمند بازسازی بسیاریست.نقاشی 
های مختلف دیواری،عکسهایی واقعی اما قدیمی از بعضی بیماران زیر غباری 
از تاریخ قرار دارند.در گوشــه ای از موزه تعدادی زنجیر دیده می شد،ماندگار 
در این خصوص گفت:دکتر ســالمی در هنگامی که به دســت و پا و حتی در 
موارد به گردن بیماران روانی زنجیر می بســتند،غل و زنجیر را از دســت و پای 
بیماران باز کرد.از این رو از جانب سازمان بهداشت جهانی لقب »غل شکن« 

به وی اعطا شد.
ماندگار در پاســخ به ســوال خبرنگار پانا در خصوص اینکــه تا به حال موردی 
بــوده که بهبود کامل پیدا کند گفــت: یک مورد از مددجویان بود که پس از 
بهبود نســبتا کامل به درخواست خود در مرکز مشغول به کار نگهبانی و مسئول 
کتابخانه شــد و بــا مرگ طبیعی از دنیا رفت و یک مــورد دیگر که هم اکنون 
نسبتا درمان شده و همچنان در مرکز زندگی و کمک می کند، اما به این دلیل 
که در بیشــتر بیمــاران عقب افتاده ذهنــی در دوران کودکی مغز به طور کامل 
رشــد نکرده است،بهبود کامل بسیار نادر است،همچنین کسی که بیشتر مدت 
بزرگســالی خود را در یک مرکز توانبخشی گذرانده است در واقع هیچگاه مثل 
یک فرد معمول نخواهد شــد و معموال هــدف و برنامه ای برای زندگی خارج 

از مرکز ندارند. 
مانــدگار تاکید کرد: مددجویان این مرکز نیاز به حمایت عاطفی دارند، هدف 
ما این است که جامعه با این بیماران آشنا شوند و به آنان محبت بورزند.پیش از 
ترک مرکز، لباس هایی که با کمک های مردمی خیرین تهیه شده بود با دستان 

خود خیرین به مددجویان هدیه شد.
هنگامی که از دروازه مرکز خارج می شدیم سوالی ذهنم را درگیر کرده بود،این 

مددجویان چه احساس درونی دارند؟ حقیقتا به چه چیزی می اندیشند؟

بيماران مرکز سالمی تشنه محبت

52 شماره چهار
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 مي  خواســتم اینطوری بشود. مطمئن بودم این اتفاق ممکن است برای هر 
کسی جز من بیافتد. خودم را می شناختم. می دانستم برای چه دارم مصرف 
می کنم. می دانستم هدفم خماری و نشئگی نیست. وقتی اولین بار مصرف 
کردم، امتحانم را عالی دادم! باورم نمی شــد اندازه کل سالهایی که امتحان 
دادم تمرکز داشــتم. هر چقدر هم که خواستم بیدار ماندم و درس خواندم. 
کم کم برای همه امتحان ها از آن استفاده کردم. بعد از یک مدت دیدم بقیه 
اوقات تمرکزی را که باید ندارم. فکر کردم چرا فقط شب های امتحان؟ یک 
موقع قرار کاری دارم، یک وقت باید بروم بیرون از خانه و خسته ام. گذشت، 
تا دیدم به کل اعتیاد پیدا کردم. بدن درد، اعصاب به هم ریخته، طرد شدن از 
طرف خانواده و کلی مصیبت دیگر ارمغان و یا شاید مجازات اعتیاد بود. بله! 

معتاد شده بودم. الکی الکی. خودم هم باورم نمی شد!
کم کم بواســطه یکی از دوستان دوران دبیرستانم با یکی از این مراکز ترک 
اعتیاد آشنا شدم. سه بار تالش کردم و باالخره توانستم ترک کنم. اما فقط 
اعتیاد بود که ترک شــد. هنوز مجبورم عــوارض مصرف مواد، ضربه های 

روحی، خانواده ای که دیگر جور دیگری بهم نگاه می  کنند، تحمل کنم.«
اینها قصه نبود. حرف هایی بود که ســمانه برایم گفت. دانشــجوی ترم 4 
مهندسی معماری دانشگاه. راستش را بخواهید، خودم هم باورم نمی شد. 

ولی واقعیت داشت. 
بعد از شنیدن حرف های سمانه، تصمیم گرفتم اول از همه دالیل اینکه چرا 
فرد سالم رویه زندگیش را تغییر می دهد و به اعتیاد رو می آورد را بررسی کنم. 
از اینرو با خانم کریمی، کارشناس روانشناسی خانواده درباره دالیل اصلی 

اعتیاد زنان به گفتگو نشستم. 
تاثیرات مردان بر اعتیاد زنان

در بسیاری از خانواده ها، پدر خانواده سیگار را از روی عادت - که به گمانم 
واژه مناسب ترش همان اعتیاد باشد- مصرف می کند و ابایی از انجام این کار 

در مقابل افراد خانواده و فرزندان خود ندارد.
کریمی درباره این موضوع بیشتر حرف می زند: »در چنین شرایطی، فرزند 
این خانواده ممکن است در دوران نوجوانی که دوران بسیار حساسی برای هر 
فرزندی است، از روی کنجکاوی هم که شده یکی از مواد مخدر را امتحان 
کند و عمری را درگیر اعتیاد بگذراند. گاهی هم مشکالت و فشار مالی و 
روحی تاثیرات خود را روی زنان خانواده می  گذارد. در این نوع خانواده  زن 
گاهی و تنها برای کسب آرامش به مواد رو می آورد.  نیز همچون مرد بدون آ
البته در زنان متاهل بیشتر مشکالت عاطفی و یا مشکالت مالی سبب اعتیاد 
می شود. به عبارتی دیگر سیگار یا هر مواد مخدر دیگر، پناه خیالی برای ذهن 

پریشان و درمانده شان شده و با استفاده از آن روح خود را تسلی می دهند.
داروهای آرام بخش!

بله! داروهای آرام بخشی که برای بسیاری از خانم ها تجویز می شود نیز نوعی 
مخدر است. تصور نکنید تنها سیگار و هروئین و امثال آن مواد مخدر هستند 
و می توانند شما را در دام خود گرفتار کنند. ترکیبات بسیاری از آرام بخش ها 

و مسکن ها نیز به گونه ای است که با مصرف زیاد فرد را معتاد می کند.
ضعف اعتماد به نفس

چرا هر قدر که سعی در انجام این کار دارم به هیچ نتیجه ای نمی رسم؟
چرا به من توجه نمی کند؟

چرا نمی گوید دوستم دارد؟ البد دیگر دوستم ندارد!
چرا مشکالت مان بر طرف نمی شود ؟

و صدها چرای دیگر که پاسخی برای شان نمی یابد!
خانــم کریمی درباره ضرر پاســخ ندادن به این چراهــا می گوید: »آنقدر 
ســئوال ها در ذهن تلنبار می شــوند تا فرد تمامی استعدادها و موفقیت های 
زندگی شان را فراموش کند و خود را در برابر همه چیز ضعیف و ناتوان تصور 

گاه به اعتیاد روی آورد.« کرده و ناخودآ
سن اعتیاد در زنان

متاسفانه آمار و شواهد نشان می دهد که سن اعتیاد در زنان بسیار پایین آمده 
است. میانگین سنی 17 تا 40 سال! یک دختر 17 ساله که قاعدتا باید مشغول 
به تحصیل باشد، در مدرسه و از طریق دوستانش در دام اعتیاد گرفتار می شود 

وقتی »عقل«
 تعطيل می شود!

و این شاید به معنای یک بحران باشد. 
»انتخاب دوست، وجود مشاور مناسب میان دختران نوجوان و خانواده های آنان، درک متقابل 
و یا سعی به اعمال درک متقابل همه و همه عواملی هستند که برای یک دختر کم سن و سال 
بسیار بسیار موثر است تا از اعتیادش جلوگیری شود.« خانم کریمی ادامه می دهد که در این 
میان، شکست های پی در پی در روابط عاطفی هم بی تاثیر نیستند: »عموما روابط عاطفی که 
در دوران نوجوانی میان دختران و پسران اتفاق می افتد روابطی بی سرانجام است. روابطی که 
غالبا هیچ آغاز و پایانی ندارد. اما فرد در خیاالتش بهترین ها و ایده آل ترین ها و رویاهایش را 
می بیند که با فرد مقابلش به حقیقت پیوسته است و ناگهان با از هم پاشیدگی رابطه ضربه بزرگی 

را متحمل می شود.«
واقع بینی و کنترل روابط اجتماعی و حفظ حریم ها می تواند راه حل مناسبی برای پیشگیری 
از وقوع چنین مسائلی باشد. در صورت وقوع چنین مسائلی، صحبت کردن با یک مشاور و 

کنترل روحی توسط خود شخص می تواند تسکینی برای شرایط بحرانی اش باشد.
یک پیشنهاد: یک نه بگو و خالص!

در بسیاری از موارد دیده شده است که فردی به مهمانی یا مصرف مواد مخدر یا شرکت در 
انجام کار خالفی دعوت شده است و تنها از روی عدم اعتماد به نفس کافی و عدم قدرت 
»نه« گفتن در چاله ای افتاده که خودش هم باورش نمی شده است.»اینکه در مقابل تعارف 
یک سیگار بتوانیم نه بگوییم، نه تنها یک استعداد خاص نیست، بلکه یک واکنش عاقالنه 
است که اگر کمی با خود و اطرافیان مان بی رودربایستی برخورد کنیم می توانیم از پس آن بر 

بیاییم.«
الغری در یک هفته!

واقعا کدام آدم عاقلی چنین چیزی را باور می کند؟!
البته برای یک خانم دالیل زیادی وجود دارد که به 1001 راه عجیب و غریب متوسل شود تا 
یک گرم وزن خود را کم کند! از خرید لباس های متفاوت گرفته تا چشم و هم چشمی و حتی 

کالس شخصیتی! اما چگونه و با چه راهی و به چه قیمتی؟
»بســیاری از داروهایــی که اکنون از طریق شــرکت های غیر معتبر ســودجو در مجالت و 

شبکه  های ماهواره ای تبلیغ می شود داروهای غیر استاندارد و البته مضری هستند.«
آیا تا به حال به این فکر کردید که ترکیبات این داروها چیست و آیا امکان ابتالی شما به آنها 
وجود دارد یا خیر؟ کارشــناس ما به این ســئوال جواب می دهد: »چرا که نه؟ از آنجایی که 
ترکیبات این داروهای ناشــناخته تا ابد ناشناخته خواهد ماند، امکان افزودن مواد مخدر به این 
قرص ها و داروها بسیار زیاد است. پس بهتر است فرد به یک رژیم تغذیه ای مناسب که قاعدتا 
در مدت طوالنی جواب عاقالنه ای به شما و بدن تان خواهد داد رجوع کند تا این قرص های 

بی نام و نشان!«
این قصه سر دراز دارد؛ اما!

اگر بخواهم از عوامل اعتیاد در خانم ها بگویم احتماال نه دیگر شــما حوصله خواندن باقی 
گزارش را دارید و نه من فرصت نوشتن تمامی عوامل را! این را از آن جهت می گویم عوامل 

اعتیاد ممکن است از انگشتان دست و پای یک خانم هم بیش تر باشد!
ولی فقط بیایید با هم به یک چیز فکر کنیم. اینکه در خلقت خداوند زن نهایت زیبایی است. 
بدن ما، زیبایی که خدا به ما داده است، سالمتی ما، همه و همه نعمت هایی هست که عالوه 

بر اینکه از آن بهره می بریم »باید« در حفظ آن کوشا باشیم.
اعتیاد یکی از مستقیم ترین راهها برای نابودی تمامی این نعمت هاست. مطمئنم شما هم مثل 
من با کمی تامل، اعتیاد را جز حوادث اتفاق نیفتادنی زندگی تان درنظر می گیرید. ولی آیا واقعا 

اینطور 
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فــرزاد وثوقی: موضوع برهم ریختگی نظــام کاروکارگری را نه در تحریم های خارجی 
که باید در روابط اقتصاد داخلی جســتجو نمود. انچه در دو سه دهه اخیر باعث فروش 
بسیاری کارخانه های بزرگ وکوچک شد را می توان در روابط کار، بین بخش دولتی و 

کارفرمایان جستجو کرد.
واقعا چه عاملی باعث شــد تا کار افرینان ما،کرکره های کارگاه خود را پایین کشــیده، 
چوب حراج بر محوطه وتجهیزات تولید بزند و به ســپرده گذار بانکی تبدیل شوند. آیا 
فشار های مضاعف مالیاتی ونیز قوانین دست و پا گیر تامین اجتماعی بر تولید کنندگانی 
که تعداد قابل مالحظه ای نیروی کار را در استخدام خود داشتند، باعث نشد تا در کنار 
تحریم های خارجی و فرســودگی دستگاههای تولید، کارافرین را وادار به خانه نشینی 

کند ؟
گفته می شود در گذشته تنها ســه کارخانه بزرگ الستیک سازی در جهان حرف اول 
و اخر را می زدند. بریجســتون ایران )مستقر در فارس(، کشورژاپن و امریکا. بعد ازدهه 
پنجاه و ورود به دهه شــصت ودرگیر شدن کشور با اقتصاد جنگی، البته این کارخانه به 
نام دیگری تغییر نام داد. اینک الستیک سازی دنا در پوشش اقتصاد دولتی باید وظایف 
گذشته خود را انجام می داد. این درحالی است که تجهیزات تولید وارداتی دایم نیازمند 
باز ســازی و نوسازی هستند و تاثیر روابط سیاسی و تنش با کشور های همکار در امور 
اقتصادی، صدمات جبران ناپذیری را در قالب تحریم و قطع روابط به شرایط اقتصادی 
وتولید وارد نمود. کارخانه الســتیک سازی دنا نیز از این ماجرا مستثنی نبود وبقولی در 
حاشیه بیش از 220 کارخانه تعطیل شده به کار خود ادامه داد. هر چند ادامه این طریق 

در شرایط مطلوبی نبود. 
واگذاری کارخانه به مدیران دولتی و اخذ وام های کالن و بی تدبیری های انجام شده 

فاطمه هاشــمی نیک: مدیریت مطلوب شهری مستلزم شناخت دقیق از مسائل 
شــهر و شهروندان است و شــهرداری ها و مجریان امور شهر باید برای موفقیت 
در کارها، اعتماد سازی و مشارکت مردم در امور شهری را ضامن اجرای چنین 
مدیریتی بدانند.امروزه مدیریت شهری یکی از مباحث مهم و اثرگذار در کیفیت 

زندگی در شهرها به ویژه کالن شهرهاست. 
کالنشهرها به دلیل برخورداری از جمعیت بیشتر، باالترین سطح خدمات دهی 
را می طلبند لذا نبود مدیریت شهری در این شهرها تخریب کالبدی و پیامدهای 

نامطلوب درون زا و برون زا را به دنبال دارد.
شهر شیراز یکی ازهشــت کالن شهراست که وجود شاخصه های مختلف این 
شــهردر بخش های مختلف از جمله گردشــگری، علمی و دانشگاهی، ادبی، 
مذهبی و پزشــکی این شهر را به یکی از شهرهای مهم داخل و خارج از کشور 
تبدیل کرده است.به نظر می رسد شهر شیراز با گستردگی روز افزون، آنچنان که 
باید و شــاید در مدیریت کالن شهری موفق نبوده و همچنان در بخش هایی با 

بروز مشکالت شهری مواجه است.
اینکه شــهرداری شــیراز باید برای مدیریت این کالن شهر چه برنامه راهبردی و 
کالنی را تدوین کند و در دســتور کار خود قرار دهــد جای بحث فراوان دارد 
اما اینک این کالن شــهر روزانه آبستن وقایع شهری کالنی از جمله تخریب پل 
کابلی، طــرح های عمرانی نیمه کاره، بالتکلیف بــودن طرح ترافیک، کمبود 
نظارت بر تاکســی، خیابان ها با آسفالت های نامرغوب و بسیاری از مشکالت 

شهری است که گالیه شهروندان این شهر را به دنبال داشته و دارد.
یکی از مصداق های قابل بحث و مطرح در زمینه مدیریت مناســب شهری در 
شــیراز، موضوع باز و بسته کردن مســیر مقابل آرامگاه حافظ است که روال آن 
برای مردم و حتی مسووالن شگفت آور و گیج کننده بوده است. بیست و ششم 
اســفندماه سال 93 و همزمان با چهارشنبه آخر سال، به ناگاه و بدون هیچ گونه 
اعالم قبلی ضلع جنوبی خیابانی که دو چهارراه ادبیات و حافظیه را به هم متصل 
کرده و آرامگاه حافظ را در خود جای داده است، برای عبور خودروها بسته شد.

علیرغــم اینکه شهردارشــیراز بیســت و چهارم آبــان 93 درروز بازگشــایی این 
خیابان،خبر از بازگشــایی دائم این مسیر را در رســانه ها اعالم کرده بود اما این 
تصمیم باعث غافلگیری و گالیه بسیاری از مردم، رانندگان وسایل حمل و نقل 

عمومی شیرازو مسافران نوروزی شد.
این مســیر جنوبی ســرانجام هفدهم فروردین 94 باز شــد ولی ضلع شمالی آن 
همچنان بســته ماند تا رهســپاران این مســیر از شــرق به غرب خیابان، همچنان 
ســرگردان بمانند و راه های طوالنی و جایگزین را برگزینند. بروز وقایع بسیاری 
مانند افتتاح چند باره برخی از پروژه ها، وجود مشــکل در برخی از پروژه های 
ساخته شده، بسته و باز شــدن خیابان ها و میدان ها، کندن خیابان های فرعی، 

یک طرفه و باز کردن برخی خیابان ها بدون اطالع قبلی، بدبینی را در شهروندان 
این شهر ایجاد کرده است.

به نظر می رسد احساسی و زودگذر تصمیم گرفتن و عمل کردن، شایسته تصمیم 
گیری در کالن شهر شیراز نیست.انجام فعالیت های شهری تمهیدات ویژه ای 
می خواهد که در صورت پیش بینی و فراهم کردن شــرایط آســایش و آرامش 
مردم، فضای مناسب تری برای انجام آنها ایجاد می شود که مردم نیز نقش خود 
را به خوبی ایفا می کنند.مدیریت مطلوب شهری مستلزم شناخت دقیق از مسائل 
شــهر و شهروندان اســت، لذا هنگامی که مسائل و مشکالت و نابسامانی های 
شــهرهای بزرگ به ویژه شیراز را مورد توجه و بررسی قرار می دهیم در می یابیم 
که مدیریت شــهری در صورتی می تواند موفق باشد که بتواند برنامه ریزی را با 

مشارکت شهروندان به انجام برساند.
بــرای ممانعت از فرصت ســوزی ها، تجربه تلخ و هــدر رفت منابع برای کالن 
شهر شیراز نیازمند راهبردهای کالن نگر است تا برنامه ریزی های شهری بتواند 
سیاســت توسعه شهری را در دســتیابی به توسعه پایدار شهری در قالب سیاست 

های استراتژیک به مرحله اجرا درآورد.
امید است مدیران شهری با بهره گیری از اصول علمی مدیریت نظام مند ومتکی 
به دانش روز، خألهای موجود در کالن شــهر شیراز را برطرف کنند و با برنامه 
ریزی جامع تر و کامل تر با پشتوانه علمی بتوان وضع موجود را به وضع مطلوب 

نزدیک تر کرد.

اشـتـغـال و انـتـظار

مدیریت مناسب شهری راه حل اعتماد سازی 
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فرزاد وثوقی:زنگ های خطر در مورد آســیب های اجتماعی خیلی وقتی است به 
صدا درآمده اما گوش شــنوایی وجود ندارد. آیا تشــکل های مردمی که در حوزه 
مهار آسیب های اجتماعی وهنجار شکنی ها فعال هستند دربرابراین آسیب ها رخ 

نشان داده اند ؟
گاهی به امارها نگاهی گذرا داشــته باشیم ورفتارهای اجتماعی را در موقعیت های 
خاص زمانی مورد ارزیابی قرار دهیم. گاهی گروه های اجتماعی به یک موضوع 
بیش از اندازه می پردازند و گاهی در مقابل رخدادهای بزرگ ســکوت اختیار می 

کنند و گویا محوریتی برای حرکت ندارند. 
امار رســمی منتشر شده در سال گذشته تعداد افراد مبتال به ایدز را بیش از 30هزار 
نفر نشــان می دهد. هر چند برابر اعالم مسوولین امر این امار مربوط است به افراد 
شناسایی شده واطالعی از تعداد افراد شناسایی نشده در دست نیست ! مدیر اداره 
بیماریهای واگیر وزارت بهداشت اعالم می کند که روند ایدز درایران شتاب گرفته 
است. از سال 1388 تاپایان 1392هر سه ماه 500نفر به ایدز مبتال شده اند. در سال 
1380تنها 304 نفر به این بیماری مبتال شــده اند که امار بسیارخطر ناکی تلقی می 

شود. آیا تشکل های مردمی دراین خصوص واکنش نشان داده اند ؟
البته در سال 2005میالدی در جهان شاهد کاهش 30درصدی این بیماری بوده ایم 
اما در ایران واز ســال 1380به بعد با رشد 133درصدی مواجه بوده ایم. کارشناسان 
امر معتقدند که تا 5 ســال اینده رقم فعلی مبتالیان بــه 125 هزارو 300نفر خواهد 
رسید. این امار دقیقی است که رییس اداره کنترل ایدزوبیماریهای آمیزشی وزارت 
بهداشت اعالم کرده است و باید زیر هزار خروار خاک و مصیبت دنبال آن گشت 
و تا کنون هیچ تشــکل دولتی وغیر دولتی برای مهار این بالی خانمان سوز تجمع 

نکرده اند و حلقه انسانی تشکیل نداده اند. 
اما بشــنیم از امارهای اعتیاد درکشورمان که تعداد رسمی معتادین گروه سنی 15تا 

64ســال را بیش از یــک میلیون و 325 هزار نفر اعالم کــرده اند. مدیر کل دفتر 
آســیب های اجتماعی وزارت تعاون دراین باره معتقد است که امارهای به درستی 
نرخ اعتیاد در کشــور را نشــان نمی دهد اما بیش از 60درصد جرایم مرتبط با مواد 
مخدر است. بیش از 6 میلیون نفر در کشور تحت تاثیر مواد مخدر هستند. روزانه 
8نفر در اثر اســتفاده از مواد مخدر جان میدهند. روزی 70نفر به جمعیت معتادان 
اضافه می شــود. سالی 500تن مواد مخدر مصرف می شود و در پنج سال گذشته 
روزی 70معتاد به جمعیت معتادان اضافه شــده اســت. آیا تشکل های مردمی ویا 
حامیان ســالمت جوانان و نوجوانان واکنشی از خود نشان داده اند ؟ این در حالی 
است که مصرف مواد مخدر صنعتی از نیم درصد سال 1384 به 26 درصد در سال 

1392 افزایش داشته است. 
آمار تایید شده حکایت از آن دارد که از 7هزار و 377 زن زندانی در کشور 60درصد 
به دلیل جرایم مرتبط با مواد مخدر روانه زندان شــده اند و این گروه سنی 20تا 36 

ساله اغلب شیشه، تریاک، الکل وکراک مصرف می کنند.
پرســش امروز ما این اســت که با وجود در اختیار داشتن آمار از سالهای گذشته تا 
کنون هر چند غیر واقعی، چرا تشــکل های مردمــی تنها در مقاطع خاصی زمانی 
وشــاید براساس سیاســت های خاصی اقدام به فرا فکنی و ایجاد چالش در روابط 

اجتماعی می کنند. 
روزهای پایانی ســال 1393 در یک اقدام مشــترک بین پلیس، شــهرداری شیراز، 
سازمان بهزیستی، شورای شهر،ودانشــگاه علوم پزشکی شیراز معتادین پرخطر از 
سطح شهر جمع آوری وروانه اردوگاههای تعیین شده شدند. امارها حکایت از جمع 
اوری تعداد قابل مالحظه ای معتاد پرخطرو ولگرد خیابانی داشت که به کمپ های 
نگهداری هدایت شدند. در اســفند 1392 نیز دریک اقدام مشابه حدود سه هزار 

معتاد خیاباتی جمع اوری وبه 9 مرکز نگهداری هدایت شدند. 
دبیر شــورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر اســتان فارس معتقد اســت در استان 
3500نفر معتاد پرخطر تزریقی وجود دارد و با اقدامات در حال انجام تا اردیبهشت 
1394اولین مرکز نگهداری وجداســازی این افراد افتتــاح وبه بهره برداری خواهد 
رسید. به اعتقاد مســوولین امر رشد اعتیاد در بین بانوان از امارهای فزاینده ای خبر 
می دهد که زنگ های خطر را برای مسوولین وتشکل های مردمی به صدا دراورده 
اســت. دراین بین طراحان وبرنامه ریزان مبارزه با مواد مخدر صنعتی وسنتی براین 
اعتقاد هســتند که شبکه های توزیع مواد مخدر از پیچیدگی گسترده ای برخوردار 

هستند وبیکاری به توسعه این شبکه ها دامن می زند. 
اینک باید دید واکنش تشــکل های مردمی وبرنامه محور برای نجات جان جوانان 
در گروهای ســنی مختلف چه تدابیری را برای این مهم با شــنیدن زنگهای خطر 
اتخــاذ نموده اند. گوش اگر گوش تو، ناله اگر ناله من،آنچه البته به جایی نرســد 

فریاد است.

باعث فروپاشــی نظام کار، تولید وبهره وری شد وادامه این فرایند تا پنج سال ریشه 
تولید را خشــکاند، بطوریکه اگر امروز در بازار برای خرید الســتیک خودروهای 
سبک وسنگین مراجعه کنید سیل الستیک وارداتی قدرت انتخاب را از شما خواهد 

گرفت و مابقی ماجرا، تعارفی بیش نیست.
به گفته مســوولین کارخانه الستیک دنا تنها 30 درصد بازار در اختیار تولید داخلی 
این کارخانه اســت ومابقی در اختیار محصوالت وارداتی است. درکنار این اظهار 
نظر باید به کیفیت تولید نیز پرداخت. آیا مصرف کنندگان داخلی محصوالت کیفی 
وارداتــی را انتخاب می کند ویا محصوالت تولید داخــل را. آیا محصوالت تولید 
داخل در شــرایطی که هزینه تولید تمام شــده باعث گرانی کاال می گردد قدرت 

رقابت با محصوالت مشابه خارجی وارزان قیمت را دارند ؟
اما به گفته مســوولین امر این کارخانه در 16 ســال گذشته در خواب عمیقی بوده 
اســت و امروز مدعی تولید نسل جدیدی از الستیک خوردوهای سبک وسنگین 
می باشد. هرچند نباید فراموش کرد که نوسازی صنایع واستفاده از تکنولوژی جدید 
وارداتی به معنای ریزش نیروی انسانی واستفاده از حداقل شاغلین است. پس نباید 
امید داشت با نوسازی تجهیزات و سرپا نگهداشت تولید اشتغال باالیی بدست اورد. 
شــاید در امر رشد سرمایه گذاری موفق باشیم اما در رشد اشتغال با موانع جدیدی 
روبرو خواهیم شد که در کنار رشد جمعیت جوان وجویای کار به برنامه ریز های 

دقیقی نیازمند یم. 
هر چند گروههای حامی کارگری دراین زمینه فعال هستند تا حقوق کارگران را احیا 
کنند اما باید پذیرفت خط تولید مکانیزه شــده از حداقل نیرو ی انسانی برخوردار 
خواهــد بود و باید فکری به حال تقویت نظام حمایتی از حقوق کارگران در قالب 

ســازمان رفاه اجتماعی بود. باید دید پرداخت حقوق ومزایا به بیش از 2000 کارگر 
اسان تر است ویا پرداخت مالیات به موقع و توجه مضاعف به سازمان رفاه اجتماعی. 
هر چند افزایش سرمایه گذاری و ورود تکنولوژی،رشد اقتصادی را به همراه خواهد 
داشــت اما اشتغال را در تمامی ســطوح تضمین نخواهد نمود وباید فکری به حال 
مازاد اندســته از فاغ التحصیالن مراکز اموزش عالی نمود که دریک رشته خاص 
متمرکز شده اند و بازار اشتغال قادر به جذب تمامی انان نیست. هرچند باید قبال به 
)مهندسی فرهنگی( انتخاب رشته های دانشگاهی توجه می شد تا اکثر جوانان در 

فکر گرفتن مدرک در یک رشته خاص نباشند. 
در ســال گذشته بیش از 60 کارخانه دیگر در استان فارس در معرض تعطیلی قرار 
داشت و اندسته از کارخانه های فعال نیز با حداقل توان به تولید پرداخته اند و گواه 
این بیماری اقتصادی را می توان در حوزه واردات وتقویت آن مشــاهد نمود. باید 
پذیرفت که از شیر مرغ تا جان ادمیزاد در قالب واردات میسر بوده و قیمت تمام شده 
تولید داخلی برای ورود به بازارعمال این امکان را از تولید کننده داخلی برای بقا،رشد 

اقتصادی ورقابت گرفته است. 
اینک باید درانتظار بود تا نتایج مثبت توافق هســته ای را در بخش های اقتصادی، 
اما بصورت تدریجی مشاهد کرد. آیا بهبود شرایط،پاسخگوی حجم اشتغال پشت 
ســد های انتظار خواهد بود ؟ ایا شاغلین ما می توانند به بقای اشتغال خود در کنار 
سیستم های فرسوده کارگاهی امیدوار باشند ؟ در موضوع کارافرینی با تکنولوژی 
روز، سرعت در تولید ارزان وکیفی وبازار یابی دقیق در اولویت است ویا تامین اشتغال 
؟ با ذکر این پرســش ها در انتظار تحوالت آینده و ساماندهی بخش های اقصادی 

خواهیم بود.

سـکـوت تـشـکل هـا

دوره جـــدیــــد
اردیبهشـت ماه 94

شماره چهار55



شاخه طوبی: جناب دکتر کراماتی جمهوری اسالمی ایران با توجه به شرایط ناامن 
منطقه چه سیاستی را در قبال حضور مهاجران بیگانه دنبال می کند؟

دکتر کراماتی: اوج نگاه مردم ایران به هم نوعان خود با هر زبان و دینی همان شعر 
معروف شــیخ اجل سعدی ست که »بنی آدم اعضای یکدیگرند/ که در آفرینش 
زیک گوهرند« سعدی در جای جای آثار خود، کمال بخشیدن به انسان را جستجو 
می کند و به نوعی ســخنگوی نوع نگرش تمدن ایرانیـ  اسالمی به انسان و زیست 
اخالقی آن است. به قول مرحوم زرین کوب، تمدن ایرانیـ  اسالمی، تمدنی است 
که احساسش هندی، قدرتش ترکی، زبانش عربی و فکرش پارسی اما دل و جانش 
اسالمی و انسانی است. بنابراین آموزه های دینی ما انسان ها را برهنه از قومیت و ملیت 
و به دور از دیدگاه های ناسیونالیستی می بیند و  با همگان احساس خویشاوندی دارد. 
جمهوری اسالمی دوست دارد ضمن تامین امنیت خود و حفظ منافع ملی، کرامت 

همه انسان ها را پاس داشته و نوع انسان را تکریم کند.

شاخه طوبی: چند سالیست غرب با چالش هجوم مهاجران آفریقایی و بعضا آسیایی 
روبرو شــده که جمهوری اسالمی قریب به 30 سال است آن را تجربه می کند. چه 

تفاوتی در نوع دیگاه غرب و ایران در زمینه پذیرایی از مهاجران وجود دارد؟ 
دکتر کراماتی: واقعیت این اســت که غرب اصالت برای منافع ملی و هویت ملی 
غربی خود قائل است و خیلی مواقع که سخن از مساوات و برابری مطرح می کند، 
اگر به دقت تامل کنیم منظور و مقصودشــان همان نســل غربی است؛ در غیر این 
صورت شاهد این همه استعمار و استثمار نبودیم. در قرن هفدهم و هجدهم برده داری 
و تجارت انســان در اروپا نگران کننده بود و اروپای مدرن هم بر اساس تفکرات و 
اندیشه های ماکیاولی در سیاســت شکل گرفته است. برای آنها مهم نیست چقدر 
انسان از بین برود. در غرب مصائبی برای پناهجویان مهاجر وجود دارد که هیچ کدام 
از شــهروندان غربی آنها را تجربه نکرده اند. بسیاری از مشکالت مثل مرگ دسته 
جمعی مهاجران بر روی کشــتی های رها شده در دریا به دلیل بستن مرزهای غرب 

هيچ ظلمی به اتباع بيگانه را تحمل نمی کنيم

سعید نظریـ  فرزاد صدری: موضوع مهاجرت این روزها 
به صدر اخبار رسانه های دنیا تبدیل شده و اروپا به دلیل 
بحران های امنیتی و اقتصادی آفریقا و خاورمیانه شاهد 
هجوم سیل مهاجرانی غیر قانونی است که کشورهای خود 
را به قصد تامین ســرپناه و معیشت بهتر ترک می کنند. 
در این میان انتشــار اخبار مربوط به مرگ صدها مهاجر 
غیرقانونی در مسیر دریایی و بعضا زمینی مرزهای اروپا، 
موجی از نگرانی را در بین فعاالن حقوق بشر ایجاد کرده 
تا آنجا که اتحادیه اروپا نشست هایی را برای کنترل سیر 
مهاجرت اتباع اروپایی و آســیایی آغاز کرده و کشورهایی 
همچون ایتالیا در نقطه صفر مــرزی اروپا، از بی توجهی 

نهادهای بین المللی گالبه مند است. 
جمهوری اســالمی ایران بیش از 30 ســال است که در 
پس حوادث خشونت بار در کشــورهای منطقه میزبان 
حضور مهاجرانی از کشورهایی از جمله افغانستان، عراق، 

پاکستان و ... است و بخشی از امکانات خود را در اختیار 
این طیف از مهاجران قرار داده است. هرچند هجوم سیل 
غیرقانونی مهاجران بیگانه به برخی از نقاط کشور از جمله 
استان فارس بدون شک آسیب هایی را برای امنیت ملی 
و سالمت شــهروندان ایرانی به همراه داشته اما واقعیت 
موجود بیانگر زیســت مسالمت آمیز اتباع بیگانه در کنار 
شهرندان ایرانی اســت و این کشور امن منطقه توانسته 
جاذبه هایی در حوزه امنیت و اقتصاد را برای شهروندان 
همسایه خود ایجاد کند که هر خطری را برای رسیدن به 

آن به جان می خرند. 
دکتر »سیدعالالدین کراماتی« کارشناس مسائل سیاسی 
و مدیرکل امور اتباع بیگانه استانداری فارس در گفت وگو 
با شاخه طوبی ضمن تشریح برخی سیاست های مهاجرتی 
جمهوری اســالمی ایران، به آســیب های این دسته از 

مهاجران اشاره کرد که در ادامه می خوانید.

مقـدمـه

در گفت و گو مدیرکل امور اتباع بیگانه استانداری فارس عنوان شد؛
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اگر با نگرشــی عالمانه و تحلیلگرایانه سراغ مساله مهاجرت برویم شاید قادر باشیم تهدیدات را به فرصت 
تبدیل کنیم. بنابراین هم اکنــون وجود انبوه مددجویان قانونی و غیر قانونی، تحریم های اقتصادی، فقدان 
همکاری های جدی بین المللی با ایران و فزونی گرفتن تعداد مهاجرانی به دلیل سخت تر شده شرایط زندگی 
در کشــورهای مبدا و عدم توجه دیگر کشــورهای منطقه به موضوع مهاجران بعضا جنگ زده، مشکالت 

خاصی در حوزه مهاجران در ایران ایجاد کرده است.

حدود 30 هزار نفر  مهاجرانی هســتند که از کشور خود پاسپورت دارند و از ایران ویزای ورود و مجوز کار 
گرفته اند که همه مسائل آنان از مسیر قانونی قابل ردیابی و بررسی است. حدود 65 هزار نفر گذرنامه و ویزا 

ندارند اما با طی مراحلی قانونی موفق به اخذ کارت شناسایی و اجازه اقامت شده اند.

هم اکنون نگاهی سنتی نسبت به حضور اتباع بیگانه در کشور وجود دارد در حالیکه به نگرشی عالمانه و 
تحلیلگرایانه مبتنی بر علوم انسانی و علوم اجتماعی نیاز داریم.

بر روی مهاجران شکل گرفته است بنابراین نوع نگرش 
غرب به مقوله انسان عقب مانده است اما در جمهوری 
اسالمی نگاه به نوع انسان، اومانیستی نیست و به »ان 

اکرمکم عندالله اتقیکم« اعتقاد راسخ داریم. 
شــاخه طوبی: بالخره وجود مهاجران به خصوص 
اگر از نوع غیر قانونی باشد، برای هر کشوری از جمله 
ایران چالش آفرین بوده و نمی تواند همه امکانات خود 
را صرف پذیرایی از مهمانان ناخوانده ای کند که مثال 

کشورشان درگیر چنگ و ناامنی شده است.
دکتر کراماتی: البته وجود مهاجران مددجو جزیی 
از مشکالت کشور بوده و عدم شناخت دقیق نسبت 
بــه پدیده مهاجــرت یکی از مهمتریــن چالش های 
کشور است. در کشوری که خود در گیر مشکالت 
اقتصادی است و رئیس ســابق دولت قطع نامه های 
بین المللی علیه ایــران را کاغذپاره می نامید، مطمئنا 
در پــس وجــود تحریم هــا، مشــکالت مهاجــران 
هم برجســته تر می شــود. اگر با نگرشــی عالمانه و 
تحلیلگرایانه سراغ مســاله مهاجرت برویم شاید قادر 
باشیم تهدیدات را به فرصت تبدیل کنیم. بنابراین هم 
اکنون وجود انبوه مددجویــان قانونی و غیر قانونی، 
تحریم های اقتصادی، فقــدان همکاری های جدی 
بین المللی با ایــران و فزونی گرفتن تعداد مهاجرانی 
به دلیل سخت تر شــده شرایط زندگی در کشورهای 
مبدا و عدم توجه دیگر کشــورهای منطقه به موضوع 
مهاجــران بعضا جنگ زده، مشــکالت خاصی در 

حوزه مهاجران در ایران ایجاد کرده است. 
شــاخه طوبی: چرا به رغم وجود همه مشــکالت، 
کشور ایران و به خصوص استان فارس جاذبه بیشتری 

برای حضور مهاجران بیگانه دارد؟ 
دکتر کراماتی: البته تنها ایران پذیرنده مهاجران بیگانه 
نیســت و برخی از کشورهای منطقه مثل حوزه خلیج 
فــارس هم از حضور مهاجران اســتقبال می کنند. اما 
میزان باالی مرزهای خاکی ایران برای تردد راحت تر در 
کنــار نوع منش و رفتار ایرانیان و مالطفت خاطر آنان 
برای مهاجران پذیرش بیشتری دارد. در عین حال باغ 

شهرهایی که بدون تدبیر و بررسی در حاشیه شهر شیراز 
گسترش پیدا کرد، اولین چشم انداز زیبا برای مهاجران 
بیگانه است. از طرفی عدم عالقه بسیاری از شهروندان 
به کارهای ســخت مثل دامداری یا کار در کوره ها و 
معادن و نیز عالقمندی به استفاده از نیروی کار آسان 
و ارزان و متاسفانه در برخی مواقع عدم رعایت حقوق 
کارگــر و پرداخت کارمزد واقعی از مســائلی اســت 
که وجود مهاجران غیرقانونی را برای فارس و شــیراز 

جذاب تر کرده است. 
شاخه طوبی: با این اوصاف در ایران هم به برخی از 

کارگران بیگانه اجحاف می شود؟
دکتر کراماتی:  متاســفانه بررســی ما نشان می دهد 
که برخی از کارفرمایــان به کارگران غیر مجاز بیگانه 
ظلم می کنند و به همین جهت بسیاری از آسیب های 
اجتماعی توسط کارگران غیر مجاز و با منشا بی عدالتی 
کارفرما شکل می گیرد. مثال کارگر غیر مجاز را برای 
مدت 6 ماه تا یکسال به کار می گیرند و روز آخر وقتی 
خواســتند حقوق آن را بپردازنــد، با یک تلفن به اداره 
پلیس زمینه اخــراج کارگر بیچاره را فراهم می کنند و 
ممکن است همین مساله نزاع هایی را در آینده ایجاد 
کنــد. در عین حال جمهوری اســالمی و کارگزاران 
آن در حــوزه مدیریت اتبــاع بیگانه هیچ گونه ظلمی 
را نمی پذیرد و حاضــر به تحمل هیچ گونه ظلمی در 
قبال این افراد نیستیم حتا اگر آن کارگر غیرمجاز و غیر 

قانونی در کشور فعالیت کرده باشد. 
شاخه طوبی: به نظر شما برای خروج از چالش های 
مرتبــط با حوزه اتبــاع بیگانه به چــه راهکارهایی نیاز 

داریم؟
دکتر کراماتی: هم اکنون نگاهی ســنتی نســبت به 
حضور اتباع بیگانه در کشــور وجود دارد در حالیکه 
به نگرشی عالمانه و تحلیلگرایانه مبتنی بر علوم انسانی 
و علوم اجتماعی نیاز داریم. نهادها و بنیادهای متولی 
مقوله مهاجرت باید در کشــور فعال شوند و تا زمانی 
که ســازمان مهاجرت شــکل نگیرد نمی توان انتظار 
حل مشکالت و رفع چالش ها داشت. ما به سازمانی 

مســتقل با رویکردی اجتماعی، فرهنگــی، امنیتی و 
انتظامی با مشارکت همه دستگاه های مسئول نیاز داریم 
که متولی موضــوع مهاجرت در ایران باشــد اما االن 
پراکندگی تصمیم در ایــن زمینه وجود دارد و حضور 
همه اتبــاع بیگانه حتا اتباع غیر افغان خارج از مســیر 
هدفمند صورت می گیرد و در صورت بروز مشــکل، 
مهاجــر نمی داند به نیروی انتظامی، وزارت کشــور یا 

وزارت خارجه مراجعه کند.
شــاخه طوبی: وقتی ســخن از مهاجر در ایران می 
شــود، بیشــتر نگاه ها متوجه مردان افغان اســت. در 
حالیکــه همین مردان معموال بــا خانواده های خود به 
ایران عزیمت می کنند و بررسی ها نشان می دهد زنان و 
کودکان بیگانه مهاجر معموال از نیازهای اولیه ای مثل 
آموزش و بهداشــت محروم هستند. آیا این موضوع را 

تائید می کنید؟
دکتر کراماتی: االن در استان فارس که 9 شهر آن هم 
برای حضور اتباع بیگانه ممنوع شده، با سه گونه مهاجر 
از کشورهای افغانستان و اندکی هم از عراق و پاکستان 
روبرو هستیم. حدود 30 هزار نفر  مهاجرانی هستند که 
از کشور خود پاســپورت دارند و از ایران ویزای ورود 
و مجوز کار گرفته اند که همه مســائل آنان از مســیر 
قانونی قابل ردیابی و بررسی است. حدود 65 هزار نفر 
گذرنامه و ویزا ندارند اما با طی مراحلی قانونی موفق به 
اخذ کارت شناسایی و اجازه اقامت شده اند؛ مسائل و 
مشکالت این افراد هم در مراجع قانونی قابل پیگیری 
است اما پیش بینی می کنیم بیش از 200 هزار نفر اتباع 
بیگانه و غیر مجاز حضور دارند که در تامین نیازهای 
اولیه خود مثل آموزش و بهداشــت مشکل دارند. در 
همیــن حال اگر  نیازهای اولیه آنــان را تامین کنیم اما 
قادر نخواهیم بود به تنهایی همه مســائل آنان در زمینه 
مباحــث فکری و فرهنگی و اجتماعی را دنبال کنیم. 
امروز ما با مشکالتی روبرو هستیم که ریشه اجتماعی و 
فکری دارد مثل کودکی افغان که در ایران متولد شده 
و رنگ و خاک افغانســتان را ندیده و هنوز نتوانســته 
است هویت خود را شکل دهد! بنابراین در مسیر تغییر 
نگرش سنتی به موضوعات مهاجرت باید دانشگاه ها 
و مراکز علمی کشــور فعال شوند و خود را در معرکه 
چالش هــای اجتماعــی، رفتاری، روانــی و فکری و 
فرهنگی مهاجران بیگانه وارد کنند. دانشــگاه ها باید 
بتوانند به حل معضالت مختلف این افراد پاسخ دهند 
و خــود را از تدریس محض خارج کننــد،. امروز به 

کمک دانشگاهیان نیاز مبرم داریم. 
شاخه طوبی: برخی معتقدند ضعف ساختاری هرم 
مدیریت در امور اتباع بیگانه در کشــور باعث شــده 
سالیانه ارقام سنگینی ارز از کشور خارج شود. کارگر 
بیگانه بــدون پرداخت مالیات و عوارض به راحتی در 
ایــران کار می کند و عایدی خود را تبدیل به ارز کرده 
و به راحتی از کشور خارج می کند. آیا سیستمی برای 

کنترل فعالیت اقتصادی آنان وجود ندارد؟
دکتــر کراماتی: موضوع ردیابــی فعالیت اقتصادی 
اتباع بیگانه نیازمند کار فنی در دستگاه های اقتصادی 
مثــل وزارت اقتصــاد یــا وزارت کار و رفــاه و تعاون 
اســت. البته کارگران بیگانه مجاز  برای فعالیت خود 
چارچوب هــای قانونی دارند و معمــوال فعالیت آنان 
توسط دستگاه های ذیربط رصد می شود. اما کارگران 
غیر مجاز نیازمند رصد و بررسی فنی است. همانگونه 
که وزارت خانه های خارجه و کشور موضوع امنیتی و 
عضویت افراد در گروه های تندرو و تروریســت را به 
راحتی رصد می کنند، فعالیت اقتصادی مهاجران هم 
قابل ردیابی و کنترل است بنابراین دستگاه های مسئول 

باید بتوانند زمینه کنترل آنها را فراهم کنند. 
شــاخه طوبی: ســپاس از وقتــی کــه در اختیار ما 

گذاشتید.
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چطور شد که پای بهنام برزای به مستطیل سبز باز شد ؟
درشهرســتان بهبهان روســتایی بود که خیلی فوتبالی بود و همیشه بین روستای 
ما و روســتاهای اطراف مســابقاتی برگزار می شد مثل جام رمضان و جام های 
دیگر،14ســال داشتم که توســط پســرخاله ام که فوتبالی بود در یک دوره از 
این مســابقات شــرکت کردم در آنجا بود که بازی ام مورد توجه قرار گرفت و 
پســرخاله ام  که فکر نمیکرد تا این حد خوب بازی کنم از من خواست به تیم 
شــهر امیدیه بروم و آنجا تســت بدهم،تیم امیدیه شــرکت نفت در آن زمان در 

لیگ دسته دو بازی می کرد 
در تیم نوجوانان امیدیه خداراشکر پذیرفته شدم و بازی های خیلی خوبی انجام 
دادم که نظر مربیان جلب شــد و در ســن گم به تیم جوانان و امید امیدیه هم 

راه یافتم...
بعد از یکی دو ســال توســط آقای هوشــنگ اویدی نیا که االن کمک آقای 
عبدالله ویثی هســتند و امید عیســی زاده به تیم بزرگساالن نفت امیدیه رفتم از 
آنجایی که شــهر امیدیه و آبادان فاصله کمی باهم دارند تیم های این دو شــهر 
بازیهای تدارکاتی و رسمی زیادی باهم دارند. در یکی از این بازیهای دوستانه 
بازی من مورد توجه آلفردو کاســپیرو مربی پرتقالی نفــت آبادان قرار گرفت. 
آلفردو از من خواســت به تیم نفت آبادان که به لیگ برتر راه یافته بود بروم در 
اوایل شرایط برایم بسیار سخت بود بعد از چند هفته تمرینات خبری از خوابگاه 
و قرارداد نبود که حتی قصد بازگشــت داشــتم که آقای آلفردو با مسئوالن تیم 
صحبت کردند و قرارداد من تنظیم شد و در هفته اول در سن 17سالگی مقابل 
پرسپولیس بازی کردم. از همان بازی توسط آقای اکبر محمدی که خیلی به او 
مدیونم به تیم ملی دعوت شدم در آن زمان بازیکنانی مثل علیرضا جهان بخش 

و ســردار آزمون هم در لیگ بازی میکردند. در همان اولین بازی شماره 10 را 
به من دادند و به من گفتند تو لیاقت این شماره را داری، از آنجایی که تیم ملی 
جوانان اردوهای تدارکاتی زیادی داشت یک نیم فصل بازی های باشگاهی را 

از دست دادم. در نیم فصل دوم در هفت بازی 6 گل برای نفت آبادان زدم.
چطور شد که به تیم راه آهن رفتید؟

در بازیهای جام حذفی با راه آهن بازی داشــتیم که مربی آن آقای دایی بود در 
دقیقــه 70، که 2 بر 0 عقب بودیم به بازی رفتم و 2 گل برای نفت زدم. و یک 
گل دیگــر هــم روح الله عرب زد و ما آن بازی را بردیم. بعد از آن بود که علی 
دایی از من خواســت که به راه آهن بروم. یک هفته بعد از پیوســتن من به راه 
آهن علی دایی به پرســپولیس رفت در حالی که میتوانســتم به پرسپولیس بروم 
تصمیم گرفتم در راه آهن بمانم که در همین حین تیم ملی امید هم تشکیل شد 

به مدیریت خوب آقای کاشانی و بازی های خوبی انجام دادیم.
با ســابقه فوتبالی که تو داری و رابطه خوب با آقای دایی و هواداران 
پرســپولیس تصور میشد که به پرســپولیس بروی، چطور شد که به 
استقالل رفتی و اساســا همکاری تو با آقای قلعه نویی از کجا شروع 

شد؟ 
آقــای دایی یک الگو هســتند برای همه ی جوان ها، وقتی از من خواســتند به 
راه آهــن بروم با ذوق و شــوق زیــاد پذیرفتم و از آنجایی که 2ســال مداوم از 
پرســپولیس پیشنهاد داشتم همه فکر کردند که من پرسپولیسی هستم اما همیشه 
منتظر پیشــنهاد اســتقالل بودم. از آنجایی که آقای دایی را خیلی دوست دارم 
شاید اگر او در پرسپولیس میماند من االن در پرسپولیس بازی میکردم. در کل 
پرســپولیس و استقالل تیم های بزرگی هستند و هر کسی دوست دارد در یکی 

کاپیتان تیم ملی امید

تيم اميد نا اميد نيست اما...

محسن خلیفه: گفتگوی زیر بی شک یکی از بهترین گفتگوهای 
ورزشی من از گذشــته تا آینده خواهد بود گفتگویی که در منزل 
کاپیتــان جوان و با اســتعداد تیم ملی امید بهنام برزای شــکل 

گرفت، بهبهانی است و با اخالق،غرور و غررشش را در مستطیل 
ســبز در جنگ با توپ و تور و رغیب میگذارد و با تواضع و آرام و با 

مهمان نوازی خاص اهل جنوب به گفتگو می نشیند. 

مقـدمـه
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از این تیم ها بازی کند. از آنجایی که خواهر مرحومم یک اســتقاللی دو آتیشــه بود برای خوشحالی 
روح او هم که شده تصمیم گرفتم به استقالل بروم و بازیهای خوبی را آنجا انجام دهم. با این وجود 
در پرســپولیس با همه رفیق هســتم و رابطه ی خوبی داریم. نیم فصل دوم همین امسال بود که توسط 
آقای قلعه نویی که پیگیر بازیهای من بودند به اســتقالل دعوت شــدم. در مقابل، تیم راه آهن حاضر 
به جدایی من نبود که منجر به کش و قوس های فراوان شــد و در نهایت مبلغ قراردادم را بخشــیدم و 

حتی مبلغی را پرداخت کردم تا بتوانم رضایتم را از باشگاه بگیرم.
وضعیت تیم استقالل را چطور ارزیابی می کنید؟ 

کار ما خیلی ســخت شــده است، در چند بازی قبل همیشــه تا نیمه اول جلو بودیم اما با بد شانسی یا 
مســاوی کردیم یا بازی را باختیم. انشــاالله اگر بتوانیم این 4 بازی را خوب کار کنیم میتوانیم سهمیه 

بازی های آسیایی را کسب کنیم و دل هواداران را شاد کنیم. 
برای بازی دربی چه برنامه هایی داری و بازی را چطور پیش بینی می کنید؟

بــه نظر من کل لیگ یک طــرف و بازی دربی هم یک طرف، من هرگاه بــه دربی فکر میکنم کل 
وجودم با انگیزه می شود. به هر حال ما نیم فصل اول را باختیم و نیم فصل دوم نوبت ماست، انشاالله 

بتوانیم هواداران را راضی نگه داریم.
در مورد تیم امید شرایط تیم را چطور ارزیابی می کنید؟

تیم امید اردوهای خارجی و داخلی خوبی را داشــته و با مدیریت خوب آقای کاشــانی و کادر فنی 
خوبی که تیم دارد شــرایط خوبی را تجربه میکنیم. کادر فعلی که همه از شخصیت های مؤثر تاریخ 

فوتبال ایران هستند شرایط خوبی را برای تیم رقم زده اند.
چطور شد که در تهران به عربستان باختیم؟

بازی های ما در برابر تیم های نپال و عر با این توضیح که دیگر هیچ تیمی را نمیشود در فوتبال دست 
کــم گرفت با اختالف زیاد به ســود ما پایان یافت و از آنجایی کــه بازی های قبل را با اختالف برده 
بودیم در اوایل بازی تیم عربستان را که اصال دست و پا بسته نیست دست کم گرفتیم، عربستان خیلی 
خوب بازی کرد و منجر به این شد که گل بخوریم و بعد از گل اتوبوسی دفاع میکردند. و از آنجایی 
که ســابقا بازی با عربســتان حساســیت های زیادی برای تیم های ما داشت )اشاره میکند به رقص و 
پایکوبی عربســتانی ها در ورزشگاه آزادی( به نظر من اشــتباه بود که ما این صحنه ها را قبل از بازی 
دیدیم و باعث شد بچه ها احساسی بشوند و بازی مطلوب را انجام ندهند و متأسفانه بازی را باختیم. 
اما خوشبختانه به دور بعد سعود کردیم. امیدوارم که بتوانیم بعد از 40 سال دل مردم ایران را شاد کنیم.

اگر بخواهید یک نقطه ی قوت برای تیم امید قائل بشوید، چیست؟
خودم)میخندد( نقطه قوت بازیکنان تیم امید هستند که همه در لیگ برتر بازی میکنند و همه با تجربه 
هســتند و از همه مهم تر اینکه این تیم همان تیم ملی جوانان اســت که همه چند سال با هم بودند و با 

هم همدل هستند و کادر فنی دلسوز و باتجربه.
و نقطه ی ضعف؟

اینکه یک تیم خوب همیشــه باید بازیکنانش از چند ماه قبل با هم باشــند اما تیم امید متأسفانه از این 
شــرایط برخوردار نبوده. مصدومیت و نبودن لژیونرها در تیم و عدم همکاری باشگاه ها با تیم امید را 

میتوان نقاط ضعف تیم امید دانست.

روند کار آقای خاکپور را چطور ارزیابی می کنید؟
آقــای خاکپور کاپیتان تیم ملی بوده اند و ســر مربی 
تیم هــای بزرگی هم بوده اند. تجربــه ی زیادی هم 
در خارج از کشــور دارند. با شرایط کشورهای دیگر 
آشــنایی دارند و باعث شــده مدیریت خوبی داشته 

باشند.
و نقش آقای مایلی کهن؟

نقش بزرگــی دارند، آقای مایلی کهن ســرمربی تیم 
بزرگســاالن بــوده اند. آقــای مایلی کهــن یک فرد 
احساسی هســتند که این میتواند خیلی به تیم کمک 
کنــد که به نظر من وجود ایشــان هم به لحاظ فنی و 

تجربه و هم به لحاظ روحی برای تیم مفید هست.
یک سوالی که از بازیکن پر استعداد، جوان و 
آینده داری مثل شــما پرسیدنش اهمیت دارد 
مسئله ی لژیونر شــدن و بازی در لیگ های 
معتبر اروپایی اســت، در این باره چه برنامه و 

هدفی داری؟
همه ی هدف من این اســت که به اروپا بروم. لیگ 
های خوب اروپایی مثل اســپانیا، انگلیــس، ایتالیا و 
هلند را دوســت دارم. لیگ اسپانیا در الویت من قرار 

دارد انشاالله که بتوانم به هدفم برسم.
و در آخر نظرت راجع به این کلمات؟

کی روش: متحول کننده فوتبال ما
عادل فردوسی پور: تأثیر گذاز

علی دایی: دوست داشتنی
مرحوم ناصر حجازی: اسطوره

کشتی آزاد: قهرمان
والیبال: انگیزه

قلعه نویی: کاربلد
فرهاد مجیدی: عاشقشم

آقای ظریف: مرد لبخند و انشــاالله که بتواند شادی 
را به مردم ایران هدیه کند

بهترین شهر: آبادان
علی کریمی: با تکنیک ترین

احمد عابد زاده: محبوب ترین
ایران و استرالیا: خداداد عزیزی

ایران و آرژانتین: دفاع عالی
شیراز: فجر سپاسی و برق

بازیکن مورد عالقه: هازارد)چلسی(
بهترین بازیکن تاریخ فوتبال: مارادونا

مادر: صبوری و انرژی مثبت
و حرف آخر؟

تیم ملــی امید نا امید نیســت اما در کشــور ما واقعا 
غریب مانده همه باید دســت به دســت هم بدهیم تا 
این تیم بعد از 40 ســال به المپیک برود تا مردم با این 
تیم قهــر نکنند. اگر به المپیک نرویم اســتعدادهای 
زیادی پایمال میشــود. و در آخر از مــادرم به خاطر 

صبوری و عشقش تشکر میکنم.
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فرزاد وثوقی: جوانگرایی واجرای برنامه های شاد به 
مناسبت میالد پیامبر بزرگ اســالم وائمه اطهار)ع( 
با حضور گروه هــای اجتماعی عالقمند به خاندان 
نبوت وامامت ومداحان پیرغالم ونیز مداحان نوجوان 
در دســتور کاری شــورای هیات مذهبی قرار گرفته 

است.
مظفر مختاری رییس شــورای هیات مذهبی استان 
فارس و عضوشــورای هیات مذهبی کشــور با مهم 
برشــمردن اهداف این شــورا در جذب حداکثری 
جوانان بــه برنامه های مذهبی اولویــت تامین منابع 
مالی اجرای برنامه های باشکوه را یاداورشد وگفت: 
از بودجــه های فرهنگی اســتان، روند بودجه ریزی 
شورا دراین زمینه از سوی کمیسیون فرهنگی شورا ی 
شهر شیراز ویا امور فرهنگی شهرداری سهمی متوجه 
این شورا به عنوان یک تشکل مردم نهاد نشده است. 
هر چند نماینده ولی فقیه در فارس وامام جمعه شیراز 
به عنوان رییس کمیســیون فرهنگی استان تمایالت 
خودرا در این زمینه ابراز داشــته انــد وبا راه اندازی 
قرارگاه فرهنگی احمدبن موســی در استان فعالیت 
های منحصر به فردی را در راستای ساماندهی هیات 

های مذهبی به انجام رسانده اند.
مختــاری افزود: هدف مــا در اجــرای برنامه های 
فرهنگــی به شــیوه هــای نوین جــذب حداکثری 
جوانــان خصوصــا ذاکریــن اهل بیت )ع( اســت. 
همچنین با وجودی که اعتباری در اختیار این شــورا 

از ســوی استان ویا منابع ملی نشده است اما به دنبال 
راهکارهای راهبردی برای پیشبرد اهداف کالن این 

شورا هستیم.
این در حالی اســت که استقالل مالی با هدف پرهیز 
از آســیب های فرهنگی هیات هــای مذهبی یکی 
از شــروط مهم برای موفقیت آنــان در چهار چوب 

اهداف نظام اسالمی است.
رییس شورای هیات مذهبی اســتان در ادامه اضافه 
نمود: کمک های آستان مقدس احمدی ومحمدی 
با نظر مســاعد آیت الله ســید علی اصغر دستغیب 
تولیت این اســتان مقــدس در نظر گرفته شــده وبا 
دراختیار گذاری مصلی بزرگ در تجمع هیات های 
مذهبی در مناسبت های مهم نقش موثری داشته اند.
همچنین تولیت استان مقدس سید علی الدین حسین 
) اســتانه ( نیز با نظر مســاعد به هیات های مذهبی 

کمک های درخورتوجهی را داشته اند.
وی خاطر نشان کرد: با تجلیل از پیرغالمان اهل بیت 
)ع( باید درفکر پرورش نسل جوان باشیم تا به تدریج 
جای ریش سفیدان را بگیرند وگرمی محافل مذهبی 
همچنان باقی بماند همچنانکه نسل اندر نسل مراسم 
ویژه عزاداری ومیالد امامان شیعه تا به امروز با شکوه 

خاصی برگزار شده است.
درایــن رابطه در دهه فاطمیه، مراســم برگزار شــده 
هفته گرامیداشــت روز زن به مناســبت میالد بانوی 
بزرگ اســالم حضرت فاطمه زهرا )س( پیرغالمان 

ونوغالمان مداح سنگ تمام گذاشتند.
وی بــا ارایه برخی امارهای مســتند درایــن باره می 
گوید: به لطف الهی در اســتان فارس یکصد هیات 
مذهبی وبیش از هزار هیات جوان ســاماندهی شده 
انــد وبه لطــف خداوند وهمت بانیــان خیر هر روز 
برشکوه عظمت آن افزوده می شود. همچنین طرح 
ســاماندهی هیات های مذهبی با اجرای برنامه های 
اموزشــی برای مداحان وســخنرانان در اینده با نظم 
بیشتری واعمال سیاســت های اتخاذ شده در قالب 

برنامه های تدوین شده اجرا خواهد شد.
به گفته وی برای شاد جلوه دادن برنامه های فرهنگی 
مذهبی در ســیمای جامعه خصوصا جوانان در سال 
گذشــته اقدام به برگــزاری برنامه های ورزشــی در 
بخش زورخانه ای نمودیم که طی آن مرشدین جوان 
با ذکر نام موال علی )ع( در ســالن ورزشــی شــهید 
آیت الله دستغیب به اجرای برنامه های خاص ورزش 

باستانی پرداختند.
مظفر مختاری خاطر نشــان کرد: باید به جوانان بها 
داد وبه جذب حداکثری آنــان اقدام نمود. این امر 
می طلبد تا میدان بازی در اختیار نوغالمان اهل بیت 

)ع( قرار گیرد ووظیفه آموزش آنان برعهده ماست.
وی شعر شناسی واطالع دقیق از تاریخ اسالم را نکته 
اساســی ومهم در اجرای برنامه ها توســط مداحان 
دانســت وگفت: برنامه های اموزشی جدید در حال 

تدوین وارایه است.

رییس شورای هیات مذهبی استان فارس عنوان کرد:

استقالل مالی با هدف کاهش آسيب های فرهنگی هيات های مذهبی 
جوان گرایی محور اصلی سیاست ما در ساماندهی هیات های مذهبی است
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شاید در شماره های گذشــته جای مطالب تخصصی تر در نشریه خالی 
بود، این شــماره آغازی اســت برای جبران آن قصه. بدون شک تفاهم 
لوزان و ســاعات و روزهای نفس گیر و پر خبرش تا سالها از ذهن مردم 
بیــرون نمی رود. در این شــماره از منظر دیگری به ایــن واقعه پرداخته 
شــده است، تلفیق اندیشــه و حقو ق هرچند آزمایش توان نویسندگان و 
ســنجش تحمل مخاطب بود ، ولی باید اذعان کرد که در این قســمت 
مصاحبه آقای رهبری را نباید از دست داد همان طور که اگر می خواهیم 
به ابعاد متفاوت تر 13غیرنحس فروردین پی ببریم حتما یادداشــت های 
حقوقی پیرامون تفاهم را میشــود مرور کرد. این بخش تازه در حال شکل 
گیری است و بدون شک دبیران و نویسندگان تالش خواهند کرد توقعات 

مخاطب خود را برآورده کنند. 

بیانیه لوزان  گرفتار علم سیاست و حقوق 

اندیشه



یکی از دلواپسی های مشروع عمومی در خصوص حاصل و نتایج مذاکرات هسته ای 
ایــران، به این موضوع برمی گردد کــه در صورت حصول توافق نهایی )تحت عنوان 
برنامه جامع اقدام مشــترک، موسوم بر »برجام«( و تأیید آن از سوی شورای امنیت 
ملل متحد، چه مکانیزم معتبر و منصفانه ای برای نظارت بر اجرای آن وجود خواهد 
داشــت؟ به عبارت دیگر، چه تضمینی وجود دارد که در صورت رعایت تعهدات 
یکی از طرفین، طرف دیگر با قیدوبندهای حقوقی، مکلف به رعایت تعّهدات خود 

گردد؟
واقعیت آن است که ماهیت سیاسی مناقشه اتمی ایران، ممکن است بر هرگونه مباحثه 
حقوقی از جمله در خصوص نظارت بر »توافق«، ســایه افکند؛ به ویژه آن که اصواًل 
ســابقه نداشته که تصمیمات شورای امنیت در توافق قدرتهای بزرگ با دولت طرف 

مناقشه، اتخاذ شود، زیرا این تصمیمات قهری و یکجانبه هستند. باوجود این، موفقیت 
سیاســی ایران در به چالش کشیدن تصمیمات غیرقانونی و ناعادالنه شورای امنیت، 
فرصتی برای تعدیل وجهه سیاســی شــورای امنیت پدید آورده است و اینک می توان 
پرسش حقوقی فوق را قابل اعتنا دانست؛ هرچند اگر جنبه سیاسی اقتدار قانونی شورای 
امنیت را در چهارچوب رویه قضایی بین المللی، ناظر بر صالحیت های عام شورای امنیت 
در خصوص تشخیص موارد صلح و امنیت بین المللی و تشخیص اقدامات مناسب از 
سوی شورا و صرفًا بر اساس صالحدید خود او لحاظ کنیم ممکن است چنین مباحثه-

ای غیرضروری و یا دســت کم بی فایده باشد. با وجود این، طرف های مذاکره گاهی 
در اظهارات خود از پیش بینی مکانیزم های جزئی ضمانت اجرا و نظارت در چهارچوب 
توافقی »برجام« ســخن گفته اند که در صورت حصول، احتمااًل بزرگترین پیروزی 

بیانیۀ لوزان یا اعالمیۀ مشترک پایان مذاکرات هسته ای 
ایران صادره توسط وزیر امورخارجه جمهوری اسالمی 
ایران و مســئول سیاست خارجی اتحادیۀ اروپا به عنوان 
نمایندۀ گروه کشــورهای 1+5 و اتحادیــۀ اروپا مورخ 
94/1/13 که شفاهًا و بر اساس متن از پیش توافق شده 
و نوشته شده ای به دو زبان انگلیسی و فارسی ایراد شد، 
سند راهبری حل و فصل مسائل هسته ای ایران و مبنای 
تهیه، تنظیم و نگارش ســند نهایی تحت عنوان »برنامۀ 

جامع اقدام مشترک« می باشد.
بیانیۀ لوزان گام نخست برای نیل به توافق جامع االطراف 
می باشــد که بنا به گفته وزیر امور خارجه انگلستان، 
مبنایی برای یک توافق خوب اســت. توافق خوبی که 
از آن یاد شــد را بالفاصله پس از اعالم رســمی، آقای 
بان کی مون دبیر کل سازمان ملل متحد یک »تفاهم 
سیاسی« نامید و هیچ یک از طرفها و گروه 1+5 آن را 

تعهد حقوقی ندانستند.
حال پرسشــی که مطرح می شــود این است:آیا بیانیۀ 

لوزان یک توافق حقوقی است یا یک توافق سیاسی؟

در پاســخ باید اذعان نمــود که بیانیۀ لــوزان در زمرۀ 
موافقت نامه های نزاکتی یا اخالقی است. 

امروزه عناوینی کــه معمواًل برای این نوع موافقت نامه 
ها به کار می رود بدون قید حصر عبارتند از: یادداشت 
تفاهم، اعالمیۀ مشترک، بیانیۀ مشترک، اعالمیۀ سران، 

تفاهم سیاسی، تفاهم نامه و صورت مذاکرات.
موافقت نامه های نزاکتی یا اخالقی را معاهدات سیاسی 
نیز می نامند. این نوع موافقت نامه ها معمواًل توســط 
مقامات اجرایی دو یا چند کشور و یا سازمان بین المللی 
منعقد می شوند و دارای ماهیت، خصوصیت و آثار غیر 
حقوقی است و موضوع آنها می تواند هر چه باشد. از 
جمله در مورد بیانیۀ لوزان که موصوع آن برنامۀ هســته 
ای ایران است. این گونه اسناد گاهی متضمن تعهدات 
سیاسی یا غیر حقوقی است، گاهی صرفًا برنامه ریزی 
برای مذاکرات آتی اســت، گاهــی نحوۀ اجرای یک 
توافق دیگر را مشخص می کند و گاهی گام نخستین 

است برای رسیدن به یک توافق حقوقی جامع.
بیانیۀ لوزان متضمن چند مفهوم از مفاهیم مذکور است. 

چرا که طبق نص صریح بیانیه، بیانیه مجموعۀ راه حل 
های تفاهم شده است برای رسیدن به برنامۀ جامع اقدام 
مشــترک در چارچوب عناصر مندرج در برنامۀ اقدام 
مشــترک مورخ 24 نوامبــر 2013 ؛ راه حلی به منظور 
دستیابی به حل و فصل جامعی که ماهیت صلح آمیز 
بودن برنامۀ هسته ای ایران را تضمین و کلیۀ تحریم ها را 

به صورت کامل لغو نماید.
به رغم بیانیه، طرفین اعالم می دارند که در این فرصت 
باقی مانده )تا پایان ژوئن 2014( جهت تنظیم و نگارش 

توافق نهایی اقدام خواهند نمود.
موافقت نامه های نزاکتی یا اخالقی)از جمله بیانیۀ لوزان( 
هر چند فاقد ماهیت، ویژگی، اعتبار و آثار حقوقی طبق 
حقوق بین الملل است و به بیانی، حقوق بین الملل بر 
آنها حاکم نیســت، اما همواره و به دو دلیل اساسی در 
حقوق بین الملل مطمح نظر می باشد. یکی این که آنها 
نباید خالف قواعد حقوق بین الملل، مخصوصٌا حقوق 
بین الملل عام، از جمله قواعد آمرۀ بین المللی باشند. 
مثاًل کشورها مجاز نیســتند بیانیۀ مشترک یا یادداشت 

سناريوهای مکانيزم حل و فصل اختالفات برجام
امیر مقامی، عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی اصفهان

بيانيه لوزان ؛
 توافق حقوقی

 يا سياسی بين المللی 
دکتر محمدرضا ضیائی بیگدلی
استاد حقوق بین الملل
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حقوقی – سیاسی ایران در محدودسازی شورای امنیت 
خواهد بود. 

البتــه باید این نکته را هم در نظر داشــت که پیش از 
این و در برابر اقدامات نهادهای قضایی مّلی و منطقه  
ای در بی اثــر ســاختن برخی قطعنامه هــای تحریمی 
شورای امنیت علیه بعضی اشخاص متهم به اقدامات 
تروریستی، خود شورا نســبت به نهادسازی به منظور 
تضمیــن رعایــت حقــوق بین المللی این اشــخاص، 
اقداماتی انجام داده اســت که از جمله آنها می توان به 
)Ombudsperson( امبدزپرســن  نهادهای  تأسیس 

و نقطه کانونی )Focal Point( اشــاره کرد. )ازجمله 
قطعنامه های 1730 و 1904 و 2161 شورای امنیت(

گزینه نخســت – شــورای امنیت: اولیــن گزینه برای 
نظارت بر رعایت تعهــدات طرفین و رفع اختالفات، 
خود شــورای امنیت است! چنین گزینه ای اگرچه بر 
مبنای فقدان تفکیک قــوا در حقوق بین الملل و با در 
نظر داشــتن اصل صالحیت بر صالحدید و با توجه 
به ویژگی های خاص شــورای امنیت طبق منشور ملل 
متحد، توجیه حقوقی دارد اما بر اســاس این مثل که 
هیچ کس نمی تواند قاضی رفتار خود باشــد، توجیه-

پذیر نیست زیرا شورای امنیت با تأیید برجام و تحمیل 
تعهدات به ایران، اعضای شورای امنیت، اتحادیه اروپا 
و خود به عنوان یک نهاد مستقل، عماًل ممکن است 
طرف اختالف باشد. ایران از پذیرش چنین گزینه ای 

ابا خواهد کرد.
گزینــه دوم – دیوان بین  المللی دادگســتری: اگرچه 
طرف مذاکره کننده ایران، اغلب »دولت ها« هستند اما 
واقعیت این است که آنها به نمایندگی و تجویز شورای 
امنیت صورت می گیرد. )بند 32 قطعنامه 1929( بنابراین 
اگرچه برخی اختالفات ناشی از برجام ممکن است 
میان ایران و آمریکا باشد )بابت توقف اجرای تحریم-

های آمریکا(، اما سایر اختالفات میان ایران و سازمان 
ملل یا اتحادیه اروپا خواهد بود که »سازمان بین المللی« 
محسوب می شوند. این در حالیست که طبق ماده 34 
اساســنامه دیوان، »فقط دولت ها« می توانند طرف دعوی 
ترافعــی در این نهاد قضایی باشــند. لــذا دیوان برای 
رســیدگی ترافعی به اختالفات ناشــی از برجام میان 
ایران و ملل متحد یا شورای امنیت، صالحیت نخواهد 

داشت.
با وجود این، مکانیزم نظرات مشورتی دیوان می  تواند به 
کار آید. در بعضی موافقت نامه های بین  المللی از جمله 
در بخش 21 موافقت نامه مقر ســازمان ملل در آمریکا 
)میان ســازمان ملل و دولت آمریکا(، پیش ــبینی شده 
که در صــورت وقوع اختالف میان طرفین، دبیر کل 
سازمان ملل یا دولت آمریکا می توانند از مجمع عمومی 
تقاضا کنند که »نظر مشورتی« دیوان را در خصوص 
اختالف جویا شــود. لذا، هیئت داوری پیش بینی شده 
در موافقت نامه، رأی خود را »با توجه به نظر مشــورتی 
دیــوان« صــادر خواهد کــرد. از همیــن رو، مجمع 
عمومی در ســال 1987، نظر دیــوان را در خصوص 
تعهدات آمریکا جویا شــد که به صدور نظر مشورتی 
ســال 1988 انجامید. همچنین پذیرفته شده است که 
فرجامخواهی از آراء دادگاه اداری ملل متحد می تواند از 
طریق درخواست نظر مشورتی مجمع عمومی از دیوان 
به عمل آید و چنین نظر مشورتی، جنبه الزامی خواهد 
داشــت. اگرچه چنین راه حلی، حقوقی است اما در 
سیســتم ارجاع نظرات مشــورتی، جمهوری اسالمی 
ایران نمی تواند چنین تقاضایی داشــته باشد بلکه چنین 
درخواســتی فقط از طریق ارکان ملل متحد یا ســایر 
مؤسسات تخصصی مجاز امکانپذیر خواهد بود. البته 
ایران می تواند با اجماع ســازی از طریق اعضای گروه 
عدم تعهد در مجمع عمومی، چنین درخواستی را به 

تصویب برساند. در مقابل، شورای امنیت در هر زمان 
قادر به درخواست نظر مشورتی خواهند بود. )ماده 96 

منشور ملل متحد(
گزینه سوم - مکانیزم ویژه داوری: از رویه قضایی بین  
المللی به ویژه نظر مشورتی 1949 دیوان در قضیه جبران 
خسارات وارده به ملل متحد بر می آید که شخصیت 
حقوقی سازمانهای بین الدولی مستلزم برخورداری آنها 
از حق مرافعه است. تأســیس یک مکانیزم داوری با 
برخورداری از حمایت و الزام  آوری قطعنامه شــورای 
امنیت در خصوص برجام، )اندکی شبیه مدل تأسیس 
دادگاه های کیفری ویژه یوگسالوی سابق و روآندا(، 
اعتباری جهانی به این نهاد داوری خواهد بخشــید و 
امکان ارجاع از سوی همه طرف ها را فراهم خواهد کرد. 
این مکانیزم داوری می تواند صراحتًا به همه اعضای ملل 
متحد، ارکان آن و حتی اتحادیه اروپا، صالحیت طرح 
دعوی اعطا کند. گرچه چنین پیشنهادی عملی است 
اما مکانیزم مناســب انتخاب داوران، چالش دیگری 
خواهد بود که ممکن اســت با در نظر داشتن تجربه 
دیــوان داوری دعاوی ایران و آمریــکا، اندکی نگران 
کننده باشــد ولی چنین انتخابی از نظر حقوقی، برای 
ایران احتمااًل کم  خطرتر از گزینه های پیشین است و 
البته ممکن اســت هزینه  های اقتصادی تازه ای برای 

ملل متحد ایجاد کند. 
جزئیات هر یــک از گزینه ها می تواند به تفصیل مورد 
بحث قــرار گیرد. حتــی ممکن اســت گزینه  های 
دیگری نظیر پیش ــبینی یک کمیته نظارت در شورای 
امنیت )گزینه نخســت( یا یک سیستم دومرحله ای 
)تلفیق گزینه اول و دوم( باشــد یا هر گزینه دیگری از 
سوی مذاکره  کنندگان مورد بررسی قرار گیرد. نهایتًا 
چنین مکانیزمی تنها در صورت تأیید شورای امنیت، 

ممکن است جنبه واقعی و عملی به خود بگیرد.

تفاهمی در خصوص همکاری در حمله یا تجاوز نظامی به کشور دیگر صادر یا منعقد 
کنند. در نتیجه، صدور یا انعقاد چنین توافق هایی نقض صریح مقررات حقوق بین 

الملل و موجبات مسئولیت بین المللی طرفها را به همراه دارد.
دلیل دیگر این که درک مفهومی و صحیح از موافقت نامه های نزاکتی، شناخت ما 
را از مفهوم معاهدات بین المللی ) به عنوان اسناد حقوقی بین المللی( آسان می سازد. 
به بیان دیگر، طرح موضوع در حقوق بین الملل )به ویژه حقوق معاهدات بین المللی( 
صرفًا از حیث تمایز و بازشناسی توافقهای حقوقی از توافقهای سیاسی است. چرا که 
بعضًا و به ظاهر تمایز و تفکیک مفهومی آنها چندان ساده نخواهد بود. چه بسیارند 
اسنادی که عنوان یادداشت تفاهم یا بیانیه دارند، اما به واقع معاهده اند یا بر عکس. از 
این روست که در حقوق بین الملل اصلی وجود دارد که بنابر آن: »ترمینولوژی عنصر 

تعیین کننده نمی باشد.«
مسلمًا نه شکل و نه عناوین اسناد بین المللی به تنهایی نقشی در تعیین ماهیت حقوقی 
آنهاندارنــد. امروزه معیارهای تمایز توافقهای حقوقی از توافقهای سیاســی عمدتًا بر 
قصد، عنوان انتخاب شــده )معیاری نه چندان قابل اعتنا(، واژگان و عبارات به کار 
رفته در متن، رفتار بعدی و اظهارات مقامات رسمی طرفهای توافق، کارهای مقدماتی 
یا شرایط و اوضاع و احوال زمان صدور یا انعقاد توافق استوار است. فرضًا در رابطه با 
بیانیۀ لوزان، معیارهای مذکور حاکی از نزاکتی بودن توافق می باشد. البته اگر قصد 
طرفهای توافق چندان مشخص نباشد، فرض بر معاهده بودن توافق است ) با رعایت 
سایر معیارها(. رویۀ دیوان بین المللی دادگستری و مقررات داخلی برخی از کشورها، 

از جمله ایاالت متحدۀ امریکا، مؤید این دیدگاه است.
 علل گرایش دولتها به صدور یا انعقاد توافقهای نزاکتی یا سیاسی را می توان در چند 
عامل جستجو کرد، از جمله توافق سریع و آسان، اجرای فوری، سهولت در مذاکره، 
پذیرش و بازنگری متن و مخصوصًا موانعی که قوۀ مقننه کشــورها بر اســاس قانون 
اساسی یا مشکالت سیاســی داخلی، به ویژه در رابطه با کشور طرف توافق، تمایلی 
به ایجاد تعهد حقوقی بین المللی برای خود ندارند، ایجاد می کنند و در نتیجه، قوۀ 

مجریه را به صدور یا انعقاد چنین توافق هایی سوق می دهند.
این موافقت نامه ها همچون معاهدات بین المللی برای طرفها متضمن تعهداتی است 
که اجرای آنها بستگی بسیار زیادی به حسن نیت آنها دارد. اصل حسن نیت هر چند 
یک اصل حقوقی است، اما حاکم بر کلیۀ اشکال روابط و همکاری های بین المللی 

از جمله توافق های سیاسی است.
در هرحال چون تعهد جود دارد) نه تعهد حقوقی( حسن نیت هم وجود دارد. معمواًل 
توافق های نزاکتی پیش در آمد و زمینه ســاز توافق های حقوقی بعدی اســت. بیانیۀ 
لوزان نیز تابع این قاعده اســت و توافق بعدی که همان برنامۀ جامع اقدام مشــترک 
می باشد، مسلمًا متضمن تعهدات حقوقی بین المللی و تابع تصویب مجلس شورای 
اســالمی خواهد بود. حال اگر کشوری برخالف اصل حسن نیت، نقض عهد کرد 
باید در انتظار واکنش سیاســی و نه حقوقی طرف مقابل باشــد و تردیدی نیست که 
واکنش سیاســی نه تنها از اهمیت امر چیزی نمی کاهد، بلکه در مواردی، ضمانت 

اجرای مؤثری نیز به شمار می رود.)عمل متقابل(
در حقوق ایران تنها یک مصوبه به موضوع پرداخته اســت و آن آئین نامه چگونگی 

تنظیم و انعقاد توافق های بین المللی مصوب 1371 هیأت وزیران می باشد.
طبق مادۀ 1 آئین نامۀ یاد شده »توافق نزاکتی، توافقی است ناشی از روابط بین المللی 
که به موجب آن، دستگاه دولتی تصمیم خود را به تعقیب سیاست های معینی اعالم 
می نماید، بدون آن که اثر حقوقی الزم االجرایی بر آن مترتب باشد.« در همین ماده 
از آئین نامه، تفاهم نامه نیز به عنوان یکی از اشــکال توافق های نزاکتی تعریف شده 
است:» تفاهم نامه توافقی است که زمینۀ همکاری دولت جمهوری اسالمی ایران یا 
یکی ازدستگاههای دولتی را با طرفهای خارجی مشخص می نماید، بدون آن که تعهد 
حقوقی جهت انجام آن برای دستگاه دولتی ایجاد نماید.« تنظیم و امضای توافق های 

نزاکتی به عهدۀ دستگاه دولتی ذی ربط است. )مادۀ 16 آین نامه(
 ضمنــًا شــورای نگهبان نیز در نظریۀ تفســیری خود در ســال 1362 اعالم نمود:» 
یادداشت تفاهم چنانچه ایجاد تعهد نماید، مثل قرارداد است و بایستی ضوابط مذکور 
در قانون اساسی نســبت به آن رعایت شود.« البته منظور شورای نگهبان از »تعهد« 

مسلمًا »تعهد حقوقی« بوده و نه سیاسی.
در مجموع، بیانیۀ لوزان در زمرۀ توافق های نزاکتی یا سیاسی و فاقد هرگونه ماهیت، 
ویژگی، اعتبار و آثار حقوقی است. اما این بدان معنی نیست که این نوع توافق ها فاقد 
هر گونه اعتبار و اثر می باشند. چه بسیارند اسناد به ظاهر نزاکتی که اعتبار سیاسی آنها 
به مراتب بیش از اعتبار حقوقی آنها در جامعۀ بین المللی مورد شناسایی است. البته 
اصل حسن نیت طرفهای چنین توافق هایی، نقش بسیار واالیی در اعتبار و اجرای آنها 

دارد و بیانیۀ لوزان نیز از این امر مستثنی نخواهد بود. 
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مســعود رهبری دانش آموخته ی کارشناســی ادبیات عرب از دانشگاه قم ، کارشناسی ارشد فلسفه و کالم اسالمی از 
دانشگاه شیراز و دانشجوی دکترای حکمت متعالیه ی دانشگاه اصفهان می باشد و همزمان تحصیالت حوزوی را نیز 
تجربه کرده است0 وی دبیری انجمن اسالمی دانشجویان قم را در کارنامه دارد و هم اکنون معاون سیاسی »سازمان 
عدالت و آزادی ایران اسالمی« و رئیس منطقه ی فارس این سازمان است0 وی در باب مباحث مطرح در فلسفه ی دین 
، کالم جدید و تاریخ نواندیشی دینی مطالعات پردامنه ای دارد و آثاری نیز در قالب مقاله ، کتاب و ترجمه به چاپ 
رسانده است0همکاری او با دکتر قاسم کاکایی و اشکان بحرانی در ترجمه کتاب »هنگام نیایش چه کنیم؟« اثر 
ونسان برومر فیلسوف دین معاصر از این جبه است. مصاحبه پیش رو بررسی دیدگاه وی پیرامون بنیادگرایی 

پرداخته شده است0
١- برای طرح بحث، به نظر میرســد از دو گونه اســالم می توان سخن گفت؛ یكی »اسالِم تكفیری« و دیگری »اسالِم 
رحمانی«. ویژگی بارز و خصیصه اصلی این دو قرائت از اسالم را چه می دانید و به نظر شما نمایندگان این دو گونه اسالم 

را امروز در جهان اسالم و به طور مشخص در کشور خودمان کجا می توان سراغ گرفت؟
در یک خوانش از اسالم، که سابقه ی آن به قرون آغازین تاریخ اسالم برمی گردد، بر ظواهر قرآن و روایات تأکید 
می شود و هرگونه دخالت عقل یا شهود باطنی در فهم متون مقدس نفی می گردد. صاحبان این خوانش در سودای 
بازگشــت به جامعه ی بســیط و ابتدایی عصر پیامبر )ع( و خلفا هستند و معتقدند تنها فهم صحیح از اسالم، فهم 

بنيادگرايی تجلی همان نص گرايی
 و اشعری گری در دوران معاصر است

مسعود رهبری دانشجوی دکترای فلسفه 

صحابه و تابعین آنهاســت. آنها بیش از آنکه بر حقایق 
و غایات دین توجه کنند، در پی کسب هویت از طریق 
قالب ها، آیین ها و احکام عملی اسالم هستند. اجتهاد و 
تطبیق احکام اسالمی با شــرایط زمان و مکان در نظام 
ذهنی آنها جایی ندارد و هرچه در صدر اسالم از پیامبر 
یا خلفا )و یا اصطالحًا ســلف صالح( سر زده باشد، در 
نظر آنها جزو ذاتیات الیتغیر دین اســت. این گروه، هر 
قوم و جماعتی را که خوانش آنها را نپذیرد،به کفر متهم 
کرده، جهــاد در برابر کفار را واجب می دانند. مدارا با 
دگراندیشان و دگرباشــان کوچک ترین جایگاهی در 
تفکر دینی آنها ندارد و سزای هر کس که تن به خوانش 
آنها ندهد، مرگ و یا اســارت و بردگی است. صاحبان 
این خوانش سابقه ای طوالنی در تاریخ تحوالت فکری 
اســالم دارند و تحت عناوینی چــون »اهل حدیث«، 
»ســلفی ها«،  »وهابیت«،  »خوارج«،  »اشــعری ها«، 

»تکفیری ها« بروز و ظهور داشته اند.
بــه موازات این خوانش از اســالم، رویکرد دیگری نیز 
همواره وجود داشــته است که عقالنیت را پاس داشته، 
بیــش از افتراق هویتی، بر اتحاد بر ســر حقایق بنیادین 
دینی و مشــترکات مذاهب و ادیان تأکید کرده است و 
بــر غایات و آمال و اهداف عالــی دین، بیش از ظواهر 
و قالب ها اهمیت داده اســت. در ایــن خوانش، آنچه 
در اســالم، اصیل و ثابت و تغییرناپذیر اســت اصول و 
ارزش هایی چون توحید و عدل و احسان و حریت و... 
اســت و احکام و قالب های ظاهری، که در اصطالح، 
»شــریعت« خوانده می شــود، در واقع، ابزار و مجرای 
تحقق آن اصول هســتند که چه بسا متناسب با اعصار و 
بسترهای مختلف تاریخی و فرهنگی، دستخوش اجتهاد 
و بازخوانی شوند. این گروْه دانش و حکمت و اخالق 
را گمشــده ی مؤمنان می دانند که هرجا یافت شــود، 
باید آن را برگرفت. ازاین رو، در نگاه ایشان، انسان های 
ناهمکیش نیز چه بسا داشته هایی برای آموختن و برگرفتن 
داشته باشند و نباید پنداشت که شکل و شمایل و سبک 
زندگــی عصر صحابه جزو لوازم و ذاتیات دین اســت. 
گاهی ها  مؤمنان صدر اســالم، متناسب با امکانات و آ
و فرهنگ زمانه شــان، مصداقی از جامعه ی اســالمی 
را ســاخته بودند و مؤمنان عصــر مدرنیته نیز می توانند 
مصداقی دیگر بســازند. ســبک زندگی یک دوره ی 
تاریخی قداستی ندارد؛ بلکه آنچه مقدس است آرمان ها 
و ارزش هایی اســت که باید به ســمت آنها در حرکت 
بود؛ حال این حرکت چه در بیابان و در چادر و بر روی 
شتر باشــد یا در کالن شهر و آســمان خراش و سوار بر 
مدرن ترین وسایل نقلیه. به طور خالصه، خوانش دوم از 
اسالم، بر یافته های عقالنی بشر پابه پای داده های وحیانی 
ارج می گذارد و به طور مدام، در حال متوازن کردن این 
دو منبع معرفتی اســت. شاید بتوان مهم ترین وجه تمایز 
گــروه دوم از گروه نخســت را باور بــه عقل و اخالق 
فرادینی در رویکرد دوم دانســت. در خوانش دوم، که 
شما آن را »اسالم رحمانی« خواندید، مبادی عقالنی و 
موازین اخالقی در پای هیچ امر مقدس دیگری قربانی 
نمی شــوند و یکی از مالک های صحت برداشت های 
دینی تطابق آنها با عقل و اخالق فرادینی است. در این 
رویکرد، انسان فارغ از اینکه چه دین و آیینی داشته باشد، 
با موازین عقلی و حسن و قبح اخالقی آشناست و این 
آشــنایی حتی در انتخاب دین حق، به یاری اش خواهد 
آمد. بنابراین هیچ دینی نمی تواند این دو مالک بیرونی 

را نفی و یا بی معنا کند.
٢- حرف و مّدعای اصلی بنیادگرایان دینی چیســت و 
چه تمایزی میان این نوع از بنیادگرایی با سایر نگاه های 

رادیكال وجود دارد؟
بنیادگرایی تجلی همان نص گرایی و اشــعری گری در 
دوران معاصــر اســت. اگر نص گرایان قدیــم در برابر 
جریان معتزله یا حکما و عرفای اسالمی موضع خصمانه 
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و تکفیری داشــتند، بنیادگرایان در برابر فراورده های عقل مدرن صف آرایی 
کرده اند. آنها اندیشــه ی مدرن را مطلقًا نفی می کنند و از مبارزه ی تبلیغاتی 
و سیاسی و حتی مســلحانه با کلیت غرب مدرن، کسب هویت می کنند. 
بنابراین بنیادگرایی معاصر را باید به نحوی حاصل مواجهه ی مسلمین با تمدن 
غرب دانســت. مســلمانان در فرایند این مواجهه، به دو طیف مهم فکری 
تقسیم شــدند: گروهی تالش کردند در پرتو معارف و فراورده های فکرِی 
برآمده از خرد خودبنیاد غربی، به بازتعریف و بازخوانی معارف سنتی خود 
بپردازند و میان این دو آبشخور تمدنی و فرهنگی، آشتی و هم زیستی برقرار 
کنند، که این گروه در ادبیات فرهنگی ما به روشــنفکران دینی یا احیاگران 
دینی یا نواندیشــان دینی شــهرت دارند. اما گروه دیگر، بازیابی عظمت و 
عزت مسلمانان در صدر اســالم را منوط به ستیز و سرنگونی کلیت غرب 
و فراورده هــای فکری و مظاهر مدنی آن دیدنــد و راه مبارزه و نفی مطلق 
مدرنیته و مشی تروریسم را پیش گرفتند که امروزه بنیادگرا خوانده می شوند. 
البته نباید از یاد برد که منطق استعمار و جهان خواری غرِب جدید و مصائبی 
چون اشغال سرزمین های فلسطینی و فساد و دیکتاتوری و وابستگی سالطین 
و حاکمان اسالمی به دول غربی در رشد و گسترش این جریان و توفیق آن 
در یارگیری از میان جوانان پرشــور و آرمان خواه مسلمان تأثیری انکارناپذیر 

داشته است.
٣- وقتی به رفتار گروه هایی مثل داعش نگاه می كنیم آنچه به ذهن میرسد 
این است كه برای آنها انسان موجود ناچیزی ست در برابر عظمت اعتقادات 
و باورها؛ به طوریكه می توان برای بســط و گسترِش باورهای دینی خود، جان 
آدمیان را كه عزیزترین سرمایه اوست نادیده گرفت و دست به هر اقدامی زد. 

ریشه این تلقی و نگاه را در كجا می بینید؟
همین طور است. در اندیشه ی بنیادگرایان، چنان که عرض کردم، هیچ حق 
و ارزش و کمالی بیرون از چتر دین و مذهب حق )که یقین دارند در اختیار 
آنهاست( یافت نمی شــود. دایره ی رحمت و احســان و مروْت تنها شامل 
هم فکران و خودی ها می شــود و دگراندیشان و دگرباشان، هیچ حق ذاتی و 
انسانی ندارند. کرامت ذاتی انسان و حقوق بنیادین بشر در اندیشه ی آنها به 
شــوخی شبیه است. جهان به دو بخش »داراالسالم« و »دارالکفر« تقسیم 
می شود، که دارالکفر همان دارالحرب است و جان و مال و نوامیس ساکنان 
دار الحرب هیچ حرمتی ندارد و هر زمان که ممکن بود می توان به آنها تعرض 
کرد، مردانشان را کشت، زنانشان را به کنیزی گرفت و اموالشان را به مثابه ی 
انفال و غنائم در اختیار گرفت. ساکنان داراالسالم هم اگر هم کیش باشند، 
به شرط رعایت دقیق حدود شریعِت سخت گیرانه و نامنعطف آنها در امان اند 
و اگر ناهمکیش باشــند باید به صورت اقلیتی مطیع، طفیلی و تحقیر شده 
)صاغر(، جزیه بپردازند تا جانشــان در امان باشد. در این میان، آنچه داعش 
را از دیگر گروه های بنیادگرای اسالمی متمایز می کند این است که این فرقه 
حتی برخی مذاهب و ِفَرق اسالمی را از کفار می شمارد و حکم کفار حربی 
را در باب آنها اجرا می کند. مخصوصًا میزان کینه  و نفرت این فرقه از مذهب 
تشیع منحصر به فرد است و حتی در گروه هایی مثل القاعده نیز سابقه ندارد.

٤- كســانی كه بر این باورند كه دین در پیدایش و تشدید خشونت در جوامع 
انسانی نقش دارد معموال از دو راه به سوِد این باور استدالل میكنند. اول استدالل 
برمبنای تاریخ دین و دوم استدالل مبتنی بر متون دینی. استدالل اول مدعی 
ست كه تاریخ ادیان پر است از جنگ و خشونتی كه دینداران علیه هم كیشان یا 
هم نوعاِن غیرهم كیش خود به راه انداخته اند.استدالل دوم اما مستقیمًا سراغ 
متون دینی میرود و تالش دارد نشان دهد خوِد این متون حاوی احكام و آموزه 
هایی ست كه به خشونت توصیه می كند. تا كجا با این دو استدالل همدلی دارید 

و اگر نه،در پاسخ به این دو استدالل چه می توان گفت؟
به باور من، وقتی از دین ســخن می گوییم، باید مراد و منظور دقیق خودمان 
از این مفهوم را روشــن کنیم. گاهی مراد مــا از واژه ی »دین«، مجموعه ی 
گزاره های موجود در متون مقدس دین است که دارای حجیِت ایمانی برای 
مؤمنان اســت. اما گاه مراد ما از دین، فهم ها و برداشــت ها و خوانش های 
مفســران و عالمان و شــارحان دین از آن متون اســت. گاهــی نیز مرادمان 
مجموعه رفتارها و کنش هایی است که در طول تاریخ حیات دین، از سوی 
پیروان و مدعیان آن دین انجام شــده است. ما وقتی چیزی را به دین نسبت 
می دهیم، باید مشخص کنیم که متعلق نسبت ما کدام یک از این سه معنای 
دین اســت. در باب خشــونت در تاریخ دین هم باید این دقت نظر صورت 
گیرد که این خشــونت، به فــرض وجود، آیا الزمــه ی آموزه های اصلی و 
حجیت دار در آن دین است، یا زائیده ی فهم و خوانش طیفی از شارحان، یا 
عمل بخشی از پیروان آن دین. من تخصصی در معارف و تاریخ ادیان دیگر 
ندارم. اما در باب اسالم، بر این باورم که خوانش هایی از اسالم که توجیه گر 
یــا توصیه کننده به خشــونِت ناموجه و غیر اخالقی هســتند، خوانش های 
موجهی از متن قرآن کریم یا روایات پیشــوایان معصوم اسالم نیست و متون 
دینی پذیرای برداشــت های رقیب و بدیل موجه تری نیز می باشد که به نفی 
خشــونت گرایش دارند. تمام مصادیقی که از قرآن یــا روایات برای اثبات 

خشونت آمیز بودن این دین بیان شده است، از دیدگاه صاحبان خوانش رحمانی، مبتال به ضعف 
سند یا ضعف داللت است. البته ممکن است در تاریخ اسالم، خلیفه ای یا فرمانده لشکری یا 
حاکم و امیری خشونتی ناموجه و غیر اخالقی انجام داده باشد، که این موارد کم نیست؛ اما باید 
توجه کرد که اواًل رفتار پیروان دین و مدعیان یک دین لزومًا منطبق بر آموزه های اصیل آن دین 
نیست، و ثانیًا هیچ دلیلی تا کنون ارائه نشده است که میزان خشونت در جوامع سکوالر، کمتر 
از جوامع دینی بوده است. اتفاقًا قراین و مستندات تاریخی نشان می دهد که وسعت خشونت ها 
و شرور اخالقی در جوامع سکوالر و غیر دینی بسیار بیشتر از جوامع دینی بوده است. چنگیز و 
نرون و هیتلر و موسولینی و رهبران کره شمالی و پینوشه و خمرهای سرخ و... هیچ کدام برآمده 
از سنت های دینی برجسته ی تاریخ نبودند. بنابراین به نظر می رسد متهم کردن ادیان )و به ویژه دین 

اسالم( به ترویج خشونت، وجه استداللی محکمی ندارد.
 5- بســیاری از احكام آمده در شریعت در زمان نزول و توصیه، مصداق خشونت نبوده و چه بسا 
نسبت به عرف و فرهنگ آن روز بسیار مترقی تلقی میشده اند اما امروز مصداق خشونت به شمار 

میروند. درباره این دسته از احكام چه باید كرد؟
این ادعا که حکمی قطعی در شــریعت اســالمی وجود دارد که بــا معیارهای امروز، مصداق 
قطعی خشونت ناموجه و غیر اخالقی شمرده می شود نیازمند اثبات است. من فقیه نیستم و در 
حوزه های افتا نمی توانم ورود کنم. اما به اجمال می توانم عرض کنم که آن دسته از مجازات های 
اســالمی که به ظاهر خشــن می نمایند، عمومًا مشروط به طی پیچ  و خم های ظریف و دقیق و 
عماًل ناممکن اثبات جرم هستند و در عالم واقع، اگر به مّر شرایط اثبات جرم توجه شود، زمینه ی 
اجرای این احکام بسیار به ندرت پیش می آید و یا اساسًا پیش نمی آید. مثاًل فرض کنیم یکی از 
احکام قطعی و تردیدناپذیر اسالمی مجازات سنگسار باشد. شما ببینید این حکم در چه شرایطی 
عملی می شود. شرط اعمال این مجازات این است که مثاًل زنی شوهردار در حضور چهار مرد 
عادل، عمل شنیع جنسی انجام دهد و آن مردان تحقق آن فعل را به طور واضح و دقیق مشاهده 
کنند و بدون کوچک ترین اختالفی به قاضی عادل مجتهد گزارش بدهند. انصافًا ببینید آیا چنین 
شــرطی تحقق یافتنی است. اصاًل مگر می شود انسان مؤمن و عادل چنان دقیق به چنین عملی 
نگاه کند؟ مگر نگاه به اعضای جنسی شخص دیگر حرام نیست؟ اگر کسی چنین کند دیگر 
عادل نخواهد بود که شــهادتش نافذ باشد. پس برداشت من این است که بیان این مجازات ها 
نه برای عملی شدن آنها، بلکه در مقام بیان شدت قبح و پلشتی گناه است. گویا شارع مقدس 
می خواهد بگوید اگر کسی این گناه را انجام دهد حقش آن است که سنگباران شود! گذشته 
از این، فقها اصلی دارند که می گوید:  اجرای حدود شرعی، با کمترین شبهه ای ساقط می شود 
و قاضی نیز باید تمام تالشــش را معطوف به این کند که چنین جرم هایی نه با شــهادت و نه با 
اقرار، ثابت نشــود. پس نه جرم های مســتوجب این مجازات ها به راحتی اثبات شدنی است و 
نه قاضی مکلف اســت که در پی اثبات آنها باشــد. البته منکر این نیستم که ممکن است در 
بعضی حکومت های اســالمی در طول تاریخ، هیچ کدام از این ظرایف و دقت ها و احتیاط ها 
صورت نگرفته باشد و با اندک احتمال و اتهامی خشن ترین مجازات ها را اجرا کرده باشند. ولی 
چنان که عرض کردم، مالک ما خود متون مقدس است نه رفتارهای حاکمان و خلفا و امرای 

در اندیشه ی بنیادگرایان، چنان که عرض کردم، هیچ حق و ارزش و کمالی بیرون 
از چتر دین و مذهب حق )که یقین دارند در اختیار آنهاســت( یافت نمی شود. 
دایره ی رحمت و احســان و مروْت تنها شــامل هم فکران و خودی ها می شود و 
دگراندیشان و دگرباشان، هیچ حق ذاتی و انسانی ندارند. کرامت ذاتی انسان و 

حقوق بنیادین بشر در اندیشه ی آنها به شوخی شبیه است. 

در باب خشــونت در تاریخ دین هم باید این دقــت نظر صورت گیرد که این 
خشــونت، به فرض وجود، آیا الزمه ی آموزه های اصلی و حجیت دار در آن دین 
اســت، یا زائیده ی فهم و خوانش طیفی از شارحان، یا عمل بخشی از پیروان آن 
دیــن. من تخصصی در معارف و تاریخ ادیان دیگر ندارم. اما در باب اســام، 
بر این باورم که خوانش هایی از اســام که توجیه گر یا توصیه کننده به خشونِت 
ناموجه و غیر اخاقی هستند، خوانش های موجهی از متن قرآن کریم یا روایات 
پیشوایان معصوم اسام نیست و متون دینی پذیرای برداشت های رقیب و بدیل 

موجه تری نیز می باشد که به نفی خشونت گرایش دارند. 

دوره جـــدیــــد
اردیبهشـت ماه 94

شماره چهار65



مسلمان در طول تاریخ. بنابراین حتی اگر نخواهیم با رویکرد روشنفکری دینی و 
یا آنچه »اجتهاد در اصول« خوانده می شود به این مجازات ها بنگریم، در همان 
چارچوب فقه ســنتی نیز می توان اتهام خشونت را از دامن این احکام زدود. اما 
اگر مبانی روشــنفکری دینی را بپذیریم و قائل به مسائلی چون تفکیک ذاتیات 
از عرضیات دین شویم و یا مانند برخی از نواندیشان مسلمان، احکام غیر عبادی 
اسالم را تخته بند زمان و مکان بدانیم، موضوع از اساس منتفی می شود و مبانی 

نظری اجرای این احکام در دنیای جدید زیر سؤال می رود.
6-گروهی از مســلمانان میگویند چون حكم قصاص )اعدام( در قرآن آمده پس 
مســلمانان امروز هم مكلف به اجرای آنند. گروهی هم معتقدند در این استدالل 
مغالطه ای نهفته ست؛ چراكه از وجوِد یك حكم نمی توان وجوِب عمل به آن حكم 

را در هر عصر و دوره ای نتیجه گرفت. نظر شما چیست؟
برای فهم حکم قصاص، نمی توان بســتر تاریخی صــدور و جعل این حکم را 
نادیــده گرفت. در نظام قبیله ای جاهلیت، اگر کســی به عمد یا ســهو، فردی 
از قبیله ی دیگر را می کشــت، قبیله ی مقابل حق داشتند خون یکی از اعضای 
قبیله ی فرد قاتل را بریزند. این خون تا زمانی که ریخته نشده بود، »ثار« نامیده 
می شد. ثار یعنی خونی که قبیله ی مقتول از قبیله ی قاتل طلبکار است. حال فرقی 
نمی کرد آن کس که به انتقام فرد مقتول، کشته می شود همان قاتل اصلی است 
یا خیر. تمام افراد قبیله ی قاتل در معرض انتقام بودند و گاه تسلسل این ثارها و 
انتقام ها باعث خون ریزی های بی شمار و مهارناپذیر می شد و بی گناه و باگناه به 
آتش کشــت و کشتار گرفتار می شدند. اینجاست که اسالم برای جلوگیری از 
بســط خون ریزی و منحصر کردن مجازات به شخص قاتل، حکم قصاص را 
وضع می کند و از همین باب است که آن را مایه ی حیات می خواند )و لکم فی 
القصاص حیات(. اما به این نیز اکتفا نمی کند و پس از ِاعمال این محدودیت، 
اولیای دم را به رضایت و گذشــتن از خون قاتل در برابر اخذ دیه و یا عفو قاتل 
توصیه می کند. بنابراین نه تنها مسلمانان مکلف به قصاص نیستند، بلکه توصیه 
شــده اند که از این حقی که به ناچار و برای جلوگیری از دامن گیر شدن کشتار 
به آنها داده شده است، استفاده نکنند. بنابراین اگر اجرای قصاص برای ما تلخ 
اســت، پیش و بیش از ما برای خود شارع مقدس نیز تلخ است. اما راه برچیده 
شدن اجرای این حکم، نفی اساس آن نیست، بلکه این است که فرهنگ عفو 
و گذشت و فرونشاندن عطش انتقام در جامعه ی اسالمی فراگیر شود، به نحوی 
که هیچ مسلمانی در قبال ریخته شدن خون عزیزانش، خون قاتل را طلب نکند.

7- اخیرا یكی از روشنفكران دینی، استاد مجتهد شبستری، راه عالج خشونت 
های دینی در جهان اســالم را پذیرش مفاهیمی چون حقوق بشر]نظرًا و عماًل[ 
عنوان كرد. عده ای در جواب مدعی شــدند كه آزادی در معنای امروزی را نمی 
پذیریم و حقوق بشر و دموكراســی را غربی می دانیم كه در حالت بدبینانه اش 
توطئه استعماری است برای سركیسه كردن مسلمانان و در حالت خوشبینانه اش 
اگر توطئه ای در كار نباشد با مبانی اعتقادی ما سازگاری ندارد و آنچه ما می پذیریم 
حقوق بشر اسالمی،دموكراسی اسالمی و آزادی اسالمی ست. اینجاست كه تازه 
باید پرسید كدام اسالم؟ اسالم نّص گرایانه و تكفیری ابوبكر بغدادی یا اسالم تأویل 

محور نصر حامد ابوزید؟ اسالم مصباح یزدی یا اسالم عبدالكریم سروش؟
به باور من، با یک حکم کلی و مطلق نمی توان گفت که حقوق بشــر با اسالم 
سازگار است یا خیر. از یک سو باید مشخص کنیم که حقوق بشر چیست و از 
ســوی دیگر، باید روشن کنیم که اسالم کدام است. آیا مرادمان از حقوق بشر 
آن اعالمیه  ی ســی ماده ای اســت یا فراتر از آن را مد نظر داریم و آیا مرادمان از 
اسالم، خوانش عقالنی و اخالقی از  اسالم است یا خوانش اشعری و سلفی از 
آن. بگذارید با یک قضیه ی شرطیه به سؤال شما پاسخ دهم: اگر اصول حقوق 
بشــر برآمده از عقل و عدل و اخالق فطری و فرادینی باشــد و مبنای ما نیز در 
دین شناســی این باشد که ســازگاری با عقل و عدل و اخالق فرادینی، مالک 
حقانیت گزاره های دینی اســت، اساسًا محال است گزاره ای در دین حق یافت 
شود که با موازین قطعی حقوق بشری منافات داشته باشد. اگر چنین گزاره ای 
یافت شــد، بی تردید، یا از جهت صدور و یــا از جهت داللت، دچار ضعف و 
کاســتی اســت. مبنای کالمی برخی از نحله های فکری در عالم اسالم، مثل 
معتزله در میان اهل ســنت و اصولیون در میان شــیعه، استقالل عقل و اخالق 
از دین اســت و نواندیشــان دینی نیز به باور من، همین مبنا را با بیانی نو عرضه 

می کنند.

آيا حمله ائتالف عربی
 به يمن قانونی است؟

سیامک کریمی، دانشجوی دکتری
 حقوق بین الملل دانشگاه تهران

در یمن از هر ســه نفر، دو نفر اسلحه دارند. دست به سالح بودن از سنت های 
مردم یمن اســت اما وقتی پای انقالب های عربی به این کشور باز شد، پس از 
تونس، کم خشونت بارترین انقالب در یمن به پیروزی رسید. این حقیقت، به 
خوبی نشــان می دهد که با وجود فقر شــدید در این کشور، بافت اجتماعی به 
گونه ای نضج گرفته است که پتانسیل توقف خشونت ها را دارد. اخیرًا و به دنبال 
موج جدیدی از ناآرامی های عمیق سیاســی در این کشور، ائتالف دولت های 
عربی به رهبری عربستان سعودی حمالتی را به این کشور انجام داده اند که به 
گفته رسانه های خبری ده ها تن کشته و زخمی از میان غیرنظامیان به جا گذاشته 
است. این حمالت چه جایگاه حقوقی دارند؟ آیا آن ها را باید مشروع دانست یا 

آن که معنایی جز تجاوز نظامی به حریم سرزمینی دولت یمن ندارند؟
تقریبا از یک سال پیش و در پی چندین  شکست در مذاکرات میان مخالفان و 
دولت »عبدربه منصور الهادی«، دست آخر شورشیان یمنی که شیعیان حوثی 
دســت باال را در میان آن هــا دارند، صنعا را به کنترل خــود درآوردند. پس از 
فعــل و انفعاالتی چندماهه، الهادی، از صنعا به عدن در جنوب یمن و ســپس 
به عربســتان گریخت و از دولت های عربی خواست تا برای برکناری شورشیان 
به کشــورش حمله کنند. چندین دولت عربی در پاسخ به درخواست الهادی، 

حمالت هوایی به یمن را آغاز کردند.
مفهوم »دعوت از مداخله خارجی«

تحلیل حقوقی این حمله را باید با توضیح یک مفهوم در حقوق بین الملل آغاز 
کــرد: »دعوت از مداخله خارجی«. طبق این مفهوم، دولت مرکزی در نبرد با 
شورشیان حاضر در کشــورش می تواند از دولت های خارجی دعوت کند تا با 
مداخله نظامی در کشــورش، شورشیان را سرکوب کنند. به این ترتیب، اگرچه 
اصواًل »توسل به زور« جز در مورد دفاع مشروع یا ترتیبات مقرر در فصل هفتم 
منشور ملل متحد، نقض حقوق بین الملل به شمار می آید اما چون توسل به زور 
در قالب مفهوم دعوت از مداخله خارجی در چارچوب »دعوت« انجام شده 
از ســوی دولت اصلی انجام می شود، نمی تواند نقض قاعده آمره »ممنوعیت 

توسل به زور« به شمار  آید.
با وجود این، »انستیتو حقوق بین الملل« در قطعنامه اش در سال 1975، مداخله 
نظامی در مخاصمه مسلحانه داخلی را، به درخواست هر طرف که باشد )دولت 
مرکزی یا شورشیان( ممنوع اعالم کرد. اگرچه کارهای انستیتو حقوق بین الملل 
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که یک سازمان غیردولتی است در شکل گیری دکترین حقوق بین الملل مؤثر است اما 
از هیچ قدرت الزام آوری برخوردار نیست. در مقابل، رویه دولت ها و همچنین رویه دیوان 
بین المللی دادگستری )دادگاه الهه(، حاکی از مشروعیت دعوت از مداخله خارجی از 
سوی دولت مرکزی در سرکوب شورشیان است. دادگاه الهه دو مرتبه بر این مفهوم مهر 
تایید گذاشــته است. نخستین بار در رأی پرونده »فعالیت های نظامی و شبه نظامی در و 
علیه نیکاراگوئه« )1986- نیکاراگوئه علیه آمریکا( و سپس در رأی پرونده »فعالیت های 
نظامی در سرزمین کنگو« )2005- کنگو علیه اوگاندا(. حمله نظامی آمریکا به داعش 
در عراق و حضور نظامی روسیه در سوریه برای سرکوب شورشیان نیز دو مورد از ده ها 
رویه به جا مانده دولت ها مبنی بر مشروعیت دعوت از مداخله خارجی از سوی دولت 

مرکزی در سرکوب شورشیان است.
در مقابل، آیا شورشیان نیز می توانند از کشورهای حامی خود دعوت کنند تا به حمایت 
از آن ها در یک مخاصمه مسلحانه داخلی مداخله کنند؟ پاسخ حقوق بین الملل کامال 
شفاف است: خیر. دادگاه الهه در پرونده »فعالیت های نظامی در و علیه نیکاراگوئه« 
صراحتًا اعالم می کند که اگر دعوت به مداخله خارجی از سوی شورشیان را نیز مجاز 
بدانیم، آن گاه دیگر هیچ اثری از قاعده »ممنوعیت توسل به زور« باقی نخواهد ماند. این 
موضوع به خوبی نشان می دهد که »دولت« چه جایگاه برجسته ای در حقوق بین الملل 
دارد. این جایگاه که محصول قربانی شــدن حقوق طبیعی به پای پوزیتویســم حقوقی 
اســت، مشــخص می کند که نه تنها متدولوژی حقوق بین الملل حــول رویه دولت ها 

می چرخد بلکه باید در پاسداشت جایگاه دولت در حقوق بین الملل کوشید.
دولت در تبعید و دعوت از مداخله خارجی

حمله ائتالف عربی به یمن را نیز می توان در فرمول »دعوت از مداخله خارجی« قرار داد 
اما پیش از آن باید یک چالش اساسی تر را حل کرد. تا این جای کار، یمن شاهد رویش 
دو دولت است: »دولت مستقر« )State in Situ( در صنعا به رهبری انقالبی های مسلح 
و »دولت در تبعید« )State in Exile( عبدربه منصور الهادی در ریاض. بنابراین، اکنون 
با پرســش جدیدی روبه رو هستیم: آیا دولت در تبعید، برای دعوت از مداخله خارجی 
صالحیــت دارد؟ تاکنون چهار مداخله خارجی بر مبنــای دعوت دولت های در تبعید 

انجام شده است. مداخله در کویت پس از اشغال از سوی عراق، مداخله 
در هائیتی، مداخله در پاناما و مداخله در شرق اوکراین. وضعیت دو مداخله 
نخست، با دو مداخله اخیر تفاوت دارند. حقیقت آن است که اگرچه در 
دو مورد نخســت، دعوت از مداخله خارجی توســط دولت های در تبعید 
انجام شده بود اما مداخله نهایتًا مستند به قطعنامه های شورای امنیت انجام 
شــد. قطعنامه 687 مصوب 1990 در مورد کویت و قطعنامه 940 مصوب 
1994 در مورد هائیتی از دیگر دولت ها درخواست کردند تا برای پایان دادن 
به وضعیت های غیرقانونی در این دو کشور مداخله کنند. نهایتًا شماری از 

این کشورها، قطعنامه های شورای امنیت را به اجرا درآوردند.
مداخله در یمن، شــبیه به دو مورد دیگر اســت. در ایــن دو مورد، نه تنها 
قطعنامه ای از ســوی شــورای امنیت برای تایید مداخله انجام نشــد بلکه 
جامعه جهانی رأی به عدم مشــروعیت این مداخله ها داد. در پاناما، دولت 
آمریکا پس از مداخله نظامی اعالم کرد که این مداخله بنا به درخواســت 
رئیس  جمهور برکنار شــده این کشور انجام شده است. اما مجمع عمومی 
در 29 دســامبر 1989 و در قطعنامه 44/240 این مداخله را »نقض آشکار 
حقوق بین الملل و مداخله در حاکمیت و تمامیت ســرزمینی کشــورها« 
دانست. روسیه نیز یکی از دالیل مشروعیت مداخله اش در شرق اوکراین در 
ماه های نخســت بحران کریمه در سال 2014 را ناشی از دعوت از مداخله 
خارجــی دولت در تبعیــد ویکتور یانوکویچ می دانســت. مجمع عمومی 
سازمان ملل نیز در پاسخ با صدور قطعنامه 68/262 بر »احترام به تمامیت 

سرزمینی و حاکمیت اوکراین« تاکید کرد.
نمایش چنین وضعیتی کاماًل طبیعی است. حقیقت آن است که دولت در 
تبعید عماًل تمام عناصر تشکیل دهنده یک دولت را )حاکمیت، سرزمین و 
جمعیت( از دست داده است و به همین دلیل، دعوت به مداخله ای که از 
جانــب آن صورت می گیرد، نمی تواند مصداق دعوت از مداخله خارجی 
از سوی »دولت« باشــد. به همین دلیل، اصواًل مداخالت انجام شده در 
کویــت و هائیتی را باید مداخالت ناشــی از ترتیبات مقرر در فصل هفتم 

منشور ملل متحد دانست و نه دعوت از مداخله خارجی دولت در تبعید.
رکن صالح برای دعوت از مداخله خارجی در یمن

به نظر می رسد که ایرادات وارد بر مداخله ائتالف عربی در یمن به نامشروع 
بودن دعوت از مداخله دولت در تبعید محدود نمی شــود. درســت است 
که یک دولت می تواند در نبرد با شورشــیان داخلی از دولت های خارجی 
دعوت به مداخله کند اما این دعوت باید از ســوی رکن صالحیت دار آن 
دولت انجام شــده باشــد چرا که اصوال ً»رضایت« یــک دولت به نادیده 
گرفتن فعالیت نظامی دولت های خارجی در کشورش در قالب دعوت از 
مداخله خارجی، باید از ســوی رکن صالحیت دار آن دولت اعالم شــده 
باشد تا جلوی به کارگیری خودسرانه قوای نظامی از سوی دولت های دیگر 
گرفته شــود. اتفاقًا یکی از دالیلی که در رد اســتدالل دولت روسیه مبنی 
بر مداخله در اوکراین قابل طرح بود به این موضوع بازمی گشــت که طبق 
اصل 85 قانون اساسی اوکراین، نهاد صالح برای دعوت از مداخله خارجی، 

پارلمان این کشور است و نه رئیس جمهور آن که متمایل به روسیه بود.
قانون اساســی یمــن، مقرره صریحــی مبنی بر تعریف نهــاد صالح برای 
دعوت از مداخله خارجی ندارد. اگرچه طبق اصل 111 قانون اساســی این 
کشــور، »رئیس جمهور، فرمانده ارشد قوای مسلح است.« اما این سمت 
بــه خودی خود به وی اختیار ویژه ای برای بســیج نیروهــا – اعم از داخلی 
و خارجی- نمی دهد. به نظر می رســد باید جست و جو درباره نهاد صالح 
بــرای مداخله خارجی در یمن را در دو اصل دیگر یافت. نخســت، اصل 
37 قانون اساسی یمن اعالم می کند »پس از تصویب مجلس شورا، اعالم 
بســیج نیروها با رئیس جمهور است.« اصل 38 نیز مقرر می کند »شورای 
دفاع ملی به ریاســت رئیس جمهور برای رسیدگی به موضوعات مربوط به 
دفاع از جمهوری و ]حاکمیت[ قانون تشکیل خواهد شد...« بنابراین، با 
وجود این دو اصل باید گفت که بسیار غیرمنطقی است که جانب تفسیری 
را گرفت کــه رئیس جمهور را یگانه رکن صالح بــرای دعوت از مداخله 
خارجی دانســت. به نظر می رســد که یا باید طبق اصــل 37 عمل کرد و 
سررشــته کار را به »مجلس شورا« ســپرد یا به روال اصل 38 جلو رفت و 
از »شــورای دفاع ملی« برای دعوت از مداخلــه خارجی مدد گرفت. به 
هر تقدیر، چه مجلس شورا – که محتمل تر است- و چه شورای دفاع ملی 
را نهاد صالح برای دعــوت از مداخله خارجی بدانیم، باید متوجه بود که 
هیچ یک از این دو رکن تاکنون رســمًا رویه مربــوط به دعوت از مداخله 
خارجی را طی نکرده اند. بنابراین، آشکار است که حمله ائتالف عربی به 
یمن، نقض فاحش قواعد حقوق بین الملل از جمله »منع توســل به زور«، 
»منع مداخله در امور داخلی کشور دیگر« و »احترام به تمامیت سرزمینی 

دولت های دیگر« به شمار می رود.

تحلیل حقوقی این حمله را باید با توضیح یک مفهوم در حقوق بین الملل آغاز کرد: 
»دعوت از مداخله خارجی«. طبق این مفهوم، دولت مرکزی در نبرد با شورشیان 
حاضر در کشورش می تواند از دولت های خارجی دعوت کند تا با مداخله نظامی 

در کشورش، شورشیان را سرکوب کنند.

آیا شورشــیان نیز می توانند از کشورهای حامی خود دعوت کنند تا به حمایت از 
آن ها در یک مخاصمه مســلحانه داخلی مداخله کنند؟ پاســخ حقوق بین الملل 
کاما شفاف اســت: خیر. دادگاه الهه در پرونده »فعالیت های نظامی در و علیه 
نیکاراگوئــه« صراحتًا اعام می کند که اگر دعوت به مداخله خارجی از ســوی 
شورشــیان را نیز مجاز بدانیم، آن گاه دیگر هیچ اثری از قاعده »ممنوعیت توسل 
به زور« باقی نخواهد ماند. این موضوع به خوبی نشــان می دهد که »دولت« چه 

جایگاه برجسته ای در حقوق بین الملل دارد.
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امروزه گسترش رسانه های ارتباط جمعي وپیشرفت روز افزون فعالیت رسانه ها 
در حوزه روابط بین الملل، تأثیر تبلیغات و عملیات رواني بر فرهنگها و نگرش هاي 
اجتماعي را کامال ملموس نموده و به عنوان حربه اي براي تغییر افکار عمومي 
مورد استفاده قرار داده است. به همین جهت جوامع کمتر توسعه یافته که به علل 
گوناگون کاستیهایي درزمینه هاي مادي ومعنوي دارند در این حوزه آسیب پذیرتر 
بوده و مورد هجوم تبلیغاتي کشورهاي توسعه یافته قرار مي گیرند تا آنجا که این 
روش هجمــه به عنوان عمده ترین،کارآمدتریــن و در عین حال خطرناك ترین 
اســتراتژی کشور های مستکبر ) که جنگ روانی نام گرفته( در راستای فتح و 

مستعمره نمودن دیگر کشورها تبدیل شده است. چرچیل نخست وزیر مشهور بریتانیا درباره 
جنگ رواني مي گوید: چه بسیار اتفاق افتاده که جنگ رواني مسیر تاریخ را تغییر داده 
است. در تاریخ جنگها مثالهاي بي شماري از پیروزیهایي که نیروي ماشین جنگي دشمن 
را از کار انداخته،اما نتوانسته روحیه معنوي نیروها را از پاي درآورد، یافت مي شود. به همین 
دلیل این پیروزیهاي ناقص مدت کمي دوام آورده، پس از آن نیروي غالب شکست خورده 
و جناح مقابل پیروزي خود را تثبیت کرده است.) جنگ رواني و چگونگي شکل گیري 

آن، شوراي عالي دفاع – ستاد تبلیغات جنگ ص 2(. 
با ظهور و بروز انقالب اسالمی و تاثیر شگرف آن بر جامعه جهانی و همچنین از بین رفتن 
موقعیت های سواستفاده و بهره برداری از منابع سرشار ایران،کشورهای مستکبر جهان برآن 
شــدند تا با توســل به حربه های مختلف از جمله کودتا،جنگ گرم و ســرد و... سعی بر 
منزوی نمودن نظام و درنتیجه ازبین بردن انقالب اسالمی نمایند که همگی با شکست روبرو 
گشته و باعث گردید تا کشورهای متخاصم رسما ضمن اعتراف به شکست در این حوزه ها 
استراتژی خود را به جنگ نرم تغییر داده و اهداف خود را از طریق این مسیر دنبال نمایند. رهبر 
معظم انقالب سالها پیش این موضوع را به مردم و مسئولین تذکر داده و می فرمایند))دشمنان 
جمهوری اســالمی ایران باورهای سیاســی و دینی و نیز عادات حسنه ملت ما را با تکیه بر 
ابزارهای فرهنگی هدف گیری کرده اند و این کار را بســیار دقیق انجام می دهند و اکنون 
فرهنگ اســالم ناب که انقالب اسالمی براســاس آن بنیان نهاده شده است، دقیقًا هدف 
تهاجم دشمنان اسالم قراردارد بنابراین برای مقابله اصولی و برنامه ریزی شده با این تهاجم 
دشــمن، الزم است مدیریت متمرکز و هدایت کننده ای در امور فرهنگی به وجود آید و با 
توسل به ابزار و نیروی فرهنگی، تهاجم دشمن را عالج و تأثیر آن را خنثی کند. دیدار خانواده 

های معظم شهدا، مفقودان، جانبازان و آزادگان استان خوزستان 1375/12/18((. 
تاکتیک های جنگ روانی:با توجه به مطالب فوق باید گفت که جنگ روانی به عنوان 
اصلی ترین زیر شــاخه جنگ نرم یکی از مهم ترین استراتژی های دشمن در این عرصه 
بوده و با تاکتیک های فراون و ویژه ای اجرا می گردد.بی شــک بررســی و شناخت این 
تاکتیک ها برای طرح ریزی دفاع مناســب بسیار ضروری و الزم می باشد که در ادامه به 

برسی مهمترین آنها خواهیم پرداخت.
شايعه پراکنی: اولین و مهمترین تاکتیک جنگ روانی را می توان ساخت و انتشار شایعه 
دانست شایعه انتقال شفاهي پیامي است که براي برانگیختن باور مخاطبان و همچنین تاثیر در 
روحیه آنان ایجاد شده ودر میان عوام منتشر می گردد که مطالب کلي آن حول محورهاي 
اساســي و مهمي است که مخاطب نسبت به آن حساسیت باالیي دارد.در واقع هرچقدر 

شایعه پیرامون مسائل مبهم و مهم تری باشد همان مقدار ضریب نفوذ آن افزایش مي یابد.

دروغ بزرگ:این تاکتیك قدیمي که هنوز هم مورد استفاده قرار می گیرد، 
عمدتًا براي مرعوب نمودن و فریب ذهن طرف مورد استفاده قرار می گیرد. 
بدین معني که پیامي غیر واقعی ودروغی بــزرگ را، بیان نموده و مدام با 
کوبیــدن برطبل تکرار ذهن مخاطب را بــه آن جذب کند. گوبلز رئیس 
دستگاه تبلیغاتي نازي ها با اذعان به تاثیر گذاری بسیار این روش در پیروزی 
های هیتلر، در اینباره مي گوید: »دروغ هرچه بزرگتر باشــد، باور  آن براي 

مردم راحت تر است«. محمد سلطاني،پوشش خبري، ص25 
انسانیت زدايي و اهريمن سازي:یکي از موثرترین شیوه هاي توجیه 
حمله به طرف مقابل به هنگام جنگ )نرم و یا سخت(، اهریمن سازی می باشد که با این 
روش مجریان جنگ روانی مي توانند اقدامات خشونت آمیز خود را علیه دیو و اهریمن خود 
ساخته توجیه نمایند. این افراد در این تاکتیك با استفاده از انتصاب صفات منفي به حریف، 
خود را ناجی دنیا دانســته وحمالت و تهاجمات به رقیب را نجات مردم از شــر اهریمنی 
بزرگ معرفی می نمایند که از نمونه های این تاکتیک می توان به فعالیت های رسانه ای و 

تبلیغات آمریکا قبل از حمله به افغانستان و عراق در خصوص ترروسیم نام برد.
تخريب حرمت ها:یکی دیگر از تاکتیک های جنگ نرم که تا کنون کشور های فعال 
در این کارزار از آن استفاده نموده اند مبحث از بین بردن حرمت ها و تخریب ارزشهای 
مورد احترام مردم با روشــی خزنده و آرام می باشــد. در این روش ابتدا با ساخت جوک، 
قصه، کاریکاتور و فیلم های طنز اقدام به پایین آوردن و عادی سازی سطح حساسیت مردم 
به ارزشها نموده و پس از آن به وسیله تهمت،تمسخر و تردید اقدام به از بین بردن شئون و 

حرمت های جامعه خواهند پرداخت.
تلطیف وزيباسازی:

 تلطیف و تنویر را می توان به عنوان یکی دیگر از تاتکتیک های جنگ روانی نام برد. در 
این روش صاحبان جنگ با مرتبط ساختن خویش به فضایل و صفت های مورد عالقه مردم 
همانند حقوق بشر،دمکراسی و آزادی، خود را مهد  آزادي و مدافع حقوق بشر قلمدادکرده 
تا با این عمل به دو هدف ســرپوش گذاشتن بر نقص حقوق بشر و آزادي در کشورهای 

مطبوع و عادی سازی وحتی اشتیاق ملت ها به مداخله در امور داخلیشان دست یابند.
پیشگويی فاجعه:تاکتیک فاجعه سازی به عنوان یکی از راهکارهای بسیار مهم پس از 
اهریمن ســازی در جنگ روانی مطرح می باشد.در این مورد پس از خلق اهریمن های 
دروغین نتیجه عملکرد آنان را فاجعه ای بزرگ خوانده و با استفاده از آمارها و اطالعات 
کذب ساختگي به ارائه پیشگویي هاي مصیبت بار می پردازند تا بتوانند حساسیت مخاطب 
را نسبت به آن موضوع افزایش داده و بر اساس میل و هدف خویش افکار وي را هدایت 
نمایند.از این تاکتیك در تبلیغات انتخاباتي بسیار استفاده شده که نمونه هاي بسیاري از آن 
را مي توان در انتخابات های ایران در خصوص وضعیت سیاسي، اقتصادي کشور و فاجعه 

آمیز بودن آینده کشور در صورت تداوم وضع موجود، ذیل این تاکتیك مشاهده نمود.
 ترس و ايجاد رعب: در این تاکتیك از حربه تهدید و ایجاد رعب و وحشت میان نیروهاي 
طرف مقابل، به منظور تضعیف روحیه و سست کردن اراده آنها استفاده شده وتالش می 
گردد تا با ساختن یک ابرقدرت شکست ناپذیر طرف مقابل را از رویا رویی و مصاف با 
خود منصرف نماید. به طور مثال در جنگ کشــورهای مشترک المنافع با عراق مدیران 
بخش جنگ روانی با تبلیغاتی همه جانبه به نیروهاي عراقي هشــدار داده که با بزرگترین 

 کشتار بی صدا سالح مشترک چرچیل تا اوباما 

محمد قاسم مکارم
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مفهوم بی زمان »زمان« در پهنه نامکان »فضا«
سارا احمدی،کارشناس ارشد مطالعات فرهنگی

زمان مندی به منزله یکی ازعناصر اساسی نظریه، برای بیان تفاوت میان دو مکتب یا دوتئوری 
مورد اســتفاده قرار می گیرد. تصویر بی زمان ســاختار گرایی درمقابــل درزمانی و پویایی 
کارکردگرایی مطرح شده و بی زمانی را معادل ثبات اجتماعی درنظر می گیرند.بیان این نکته 
ضروری اســت که بررسی تغییرات اجتماعی در طول زمان ممکن بوده و ایستایی همواره به 

معنای پایداری نیست.
تحلیل ایستا درعمل محقق نیست ودر سطح نظری هم، همگونی ایستایی و امر پایدار ناممکن 
است. درواقع اگر ایستایی را بعد برگشت پذیر از نظر زمانی در یک ساختار تعبیر کنیم در آن 
صورت تنها بخش مادی بررسی شده که آن هم در گذر زمان دچار تغییر شده و فقط نسبت به 
زمان خود ثابت محسوب می گردد. بنابراین حتی ساختارهای ثابت نسبت به زمان خود ثابت، 
و در طول زمان دچار تغییر می گردند؛ این همان زمان طوالنی را برمی تابد که به مجموعه ای 

از عوامل دستخوش تغییر و درعین حال ثابت، در زمانی طوالنی اشاره خواهد داشت.
تاریخ را همواره با بعد زمانی اش مورد بررسی قرار داده و آنرا به تغییرات زمانی تعبیر کرده اند. 
گاهی از حرکت بالقوه به عنوان ویژگی زندگی اجتماعی امری فضایی  در بحث تاریخیت – آ
– زمانی مطرح می شود. زمان برگشت پذیر و ایستا را در جوامع سنتی با سنت می شناسیم و 
تاریخیت همان جریان سیال فعالیت به عنوان زمان بازگشت ناپذیردر دنیای مدرن، به وسیله 

نوشتار توصیف می گردد.
آنچه درجوامع نانویسا توانایی ارتباط چهره به چهره را فراهم می کند سنتها یا ارزشهای تکرارپذیر و عادت واره ها هستند اما 
در جامعه مدرن، نوع ارتباط به وسیله نوشتار، بازتولید اجتماعی می شود. سنت به عنوان شیوه بازتولید اجتماعی، تکرار یک 
کنش به شکلی است که در زمان مجاز شمرده می شود، اگرچه این مسئله سبب ناپایداری – درمفهوم زمانی – سنت می شود، 
زیرا کنش را در تطبیق با زمان مجاز می شمارد اما در بعد فضایی اش این امر را محقق می سازد که کنشگران یک اجتماع 
بازتولیدهای اجتماعی یکسانی از یک آیین و ارزش داشته باشند، همان طور که ایوانز پریچارد Ivanse Prichard برخالف 
مرتن Merton، توجه به نمود اجتماعی یک فعالیت را مهم تر از نیت تلقی کرده و درآیین باران هوپی ها، انسجام و همبستگی 
گاهی از این کاردکرد می تواند سبب قدرت شود، همان طور که رهبر  افراد را کارکردی پنهان و موثر می داند، تا آنجا که آ
گاهی از این کارکرد به عنوان وسیله ایجاد و تقویت همبستگی، بر قدرت خود می افزاید. مرتن تنها به جنبه های  مذهبی با آ
پنهان یک کارکرد به عنوان نیت ذهنی توجه دارد تا آنجا که تصور می کند محقق شدن نیت به شکلی دیگر کارکردی جدید 
است که هیچ تعاملی با نیت اولیه ندارد. آیا یک کنش فقط وقتی معنا پیدا می کند که نیتش آشکارشود؟ مرتن در نظریه 
گاهی درپشت آن وجود ندارد، توجه  بازمانده های فرهنگی خود، کارکرد پنهان را نوعی خرافات معرفی می کند که هیچ آ
به این کارکرد می تواند نقش کنشگران در بازتولیدهای اجتماعی را مشخص کند، چرا که مستقل کردن زمان از فضا در 
جامعه مدرن سبب کمی و مادی شدن گردیده، درحالیکه زمان و فضا در جامعه سنتی درهم استحاله یافته و جدایی ناپذیرند. 

گاهی خطی از زمان و بدون وجود نوشتار، تنها با تکیه برسنت محقق ساخته است. همین امر بازتولید اجتماعی را بدون آ
توجه به ارتباط و تعامل زمان – فضا این مسئله را برمی تابد که آیا می توان بی زمانی را مساوی بی نظمی دانست؟ آیا زمان 
سرحد نظمهای پایدار است. دراین خصوص فضا مفهوم روشنی درعلوم اجتماعی نیست و همزمانی و درزمانی همواره 
درتقابل بایکدیگر قرار دارند. در تبیین انسان شی از مفهوم فضا، اندیشه هانری لوفبور، مکانی ویژه دارد. وی به ویژه در«تولید 
فضا« فضا را نه یک پدیده طبیعی یا استعالیی بلکه یک تمامیت تاریخی و یک تولید اجتماعی می داند. در واقع فضا از یک 

سو تجربه حافظه تاریخی ماست و از سوی دیگر تجربه زندگی روزمره ما.
تولید فضا یا مکان در دوره های مخنلف تاریخی متقاوت بوده است، بدین معنی که تغییر بازیگران، تغییر موقعیت ها، تغییر 
عملکردها، ارزش ها، نوع معیشت و روابط فرهنگی بر تغییر فضای تولید شده اثر گذار بوده اند. لوفبور تقابل کالسیک میان 
فضای فیزیکی )طبیعی( و فضای ذهنی را مورد نقد قرار می دهد و معتقد است که آنچه درواقع برای انسان اهمیت بیشتری 
دارد، فضای اجتماعی است. لوفبور در جای دیگر کارکردگراها با یکسان انگاشتن ایستایی با پایداری، تصویری مبهم از 
فعالیت های ثابت در طول زمان را داده اند که هیچ الگویی در زمان را نشان نمی دهد. شاید بتوان حتی ارتباط چهره به چهره؛ 
که نوع خاصی از استقرار بدن در فضا را تداعی می کند به زمان مربوط کرد و این نقد را برکارکردگراها وارد نمود که با توجه 
به الگوی پشت صحنه وجلوی صحنه، حتی ارتباطات چهره به چهره در زمان های مختلف معانی متفاوتی به خود گرفته و 
درقالب زمان انجام کنش تعریف دیگری ازآن خود می سازند. بنابریان تعامل چهره به چهره عالوه بربعد فیزیکی فضا، به 

غیبت زمانی کنش هم مربوط است و مشکل است بدون ارجاع به فضا از زمان صحبت کنیم. 
 »بسته های فعالیت اجتماعی« با توجه به مقیاس زمانی فعالیت اجتماعی در گذشته رنگ سنت به خود گرفته و بازتولید 
شده اند و درزمان معاصر با نوشتار خود را بازتولید کرده اند. ازاینرو واژه »محل« بر«فضا« ترجیح می یابد؛ موقعیت، به عنوان 
بخشی ازعناصر برای کنش متقابل تعریف می شود و به تنهایی بر فضا داللت ندارد. یعنی عالوه برنوع استفاده، زمان استفاده 
نیز اهمیت دارد. کنشگران برای حفظ ارتباط، ویژگیهای فضای تعامل را به خدمت می گیرند تا بتوانند کنترل موقعیت کنند.

اما عده ای از زیست شناسان الگوهای بالنده تغییر را به عنوان الگوهایی که تغییر اجتماعی را ظهور رو به رشد خصایصی می 
داند که هر جامعه ای از بدو تولد در خود دارد بیان کرده و همانند زیست شناسان، تغییر را مبتنی بر بلوغ ارگانیستی دانسته و 
به تمایزات توجهی نمی کنند. کارکردگرایان تمایز را امری یکپارچه ومنظم در نظر می گیرند وعالوه بر فشارهای بیرونی – که 
تغییر را ناشی از فشار حوادث بیرونی می داند – به فشارهای درونی نیز توجه می کنند. البته برای تمیز فشاردرونی از بیرونی 
مرزگذاری های متفاوتی وجود دارد مثال آنچه » نیزبت« بیرونی می داند، هم می تواند در شرایطی که پدیده از جامعه ناشی 

می شود به نوعی درونی معرفی شود.
اگرچه این انتقاد وارد است که بعد درونی وبیرونی خصلتی فضایی – دارد اما مبهم به کار می رود و دارای ضعف مفهومی 
است. عالوه براین، جامعه را نباید خیلی هم یکپارچه دانست چون گاهی تمایزات در درون وجود دارد که به اندازه تمایزات 
بیرون مهم اســت. بنابراین در بحث ازتغییرات اجتماعی توجه به بعد فضایی و زمانی درکنار یکدیگر به مثابه عبور خطی 
درطول زمان و بر محور کنشی مشخص باید مورد توجه قرار گیرد و زمان مندی را به تنهایی وجه تمایز نظریات توسعه و 

تضاد اجتماعی ندانست.

و مخربترین تسلیحات نظامي جهان مورد هجوم 
قــرار خواهند گرفت و به ســود آنها خواهد بود 
که تسلیم نیروهاي متحد گشــته تا جان خود را 
حفظ نمایند. در حالي که این کشورها با تمامی 
امکانات و ادوات خود سالها نتوانستند حتی برای 
مدت اندک کنتــرل عراق را بدســت گرفته و 
مجبور به ترک از عراق با هزینه های جانی و مالی 

بسیاری گردیدند. 
بمبــاران خبری: از دیگــر تاکتیک هایی که 
به شــدت مورد توجه و استفاده عامالن جنگ 
روانی قرار می گیرد تکرار یک موضوع در قالب 
های مختلف و بمباران خبری آن موضوع براي 
زنده نگه داشــتن اثر یك اتفاق خاص می باشد. 
تکرار از لحاظ روان شناسي در تشکیل »عادت« 
بسیار مفید بوده و بدون تکرار، تثبیت و تقویت 
»عــادت« میســر نخواهد شــد. روش تکرار از 
قواعد خاصي پیروي کــرده و مانند ضربه هاي 
پیاپي چکشی است که سرانجام میخ را کوبیده 
و بــه داخل مي راند. به طور مثال القاء تقلب در 
انتخابات و تکــرار آن ذیل این تاکتیك تعریف 
و توجیه مي شــود که در زمان انتخابات هزاران 
ســایت اینترنتي و صدها شــبکه تلویزیوني، با 
»تکرار« شبهات سعي بر مخدوش کردن ذهنیت 
عمومي جامعه و تضعیف اعتماد ملي می نمایند.

حذف وسانسور:گاهي خبر یا سخني از نظر 
منبع و محتواي پیام، مجموعه اي به هم پیوسته و 
مرتبت است که اگر بخشي از آن نقل و بخشي 
دیگر حذف گردد، جهت و نتیجه پیام منحرف 
خواهد شد در این تاکتیک یکی از عناصر خبري 
شــش گانه )که، کجا، کي، چرا، چه، چگونه( 
تعمدا حذف و از خبر تفســیر به رای می گردد 
تا با این روش پرده ای روی واقعیات کشــیده و 
خواننده را منحرف نماید. به طور مثال بارها دیده 
شده که اخباری مبنی بر اعدام جوانی در شبکه 
های بیگانه پخش و بــر روی آن مانور تبلیغاتی 
وسیعی آغاز می گردد.اما هیچگاه به دلیل اجرای 
این حکم که عمدتا قتل و قاچاق مواد مخدر بوده 
ومورد تایید اکثریت مردم جامعه می باشد اشاره 

ای نمیگردد.
ايجــاد اختــالف و انهــدام اتحاد:دهمیــن 
تاکتیک دشمن در حوزه جنگ روانی دامن زدن 
به اختالفات مذهبی،قومی و قبیله ای و منطقه ای 
به منظور از بین بردن اتحاد و همبستگی مردم و در 
نتیجه تجزیه و از هم پاشیدن کشور مورد نظر می 
باشد.این تاکتیک که از جمله موثر وقدیمی ترین 
اســتراتژی های جنگ نرم می باشد بارهاتوسط 
مستکبرینی همچون آمریکا و انگلیس در کشور 
های مختلف خصوصا جهان سوم اجرا گردیده 
و به نتایج قابل توجهی رسیده است. قائله اکراد 
غرب، تشکیل اتحادیه خلق عرب در خوزستان و 
درگیری های شیعه و سنی در شرق کشور از جمله 

برنامه های اجرا شده در این حوزه بوده است.
 در پایــان باید گفت که موارد ذکر شــده صرفا 
تعدادی از روشــها و تاکتیک هــای موجود در 
این موضوع بوده و هر روزه دشــمنان و مجریان 
جنگ روانی در صدد طراحی و اجرای تاکتیک 
های ناشــناخته تری برای رســیدن بــه اهداف 
خود می باشــد پس بر تمامی اقشار تحصیلکره 
خصوصا جوانان فرض می باشد تا بیش از پیش 
به شناخت زوایای این جنگ خاموش پرداخته تا 
به راهکارهای مناسب برای دفاع و پاسخگویی به 
موقع در راستای اعتالی ایران سرفراز دست یابند.
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براســاس آنچه که تاکنون از سوی متولیان نظم و مقرارت عمومی در عرصه جامعه مورد 
تاکید قرار گرفته و می گیرد، موضوع رجحان و برتری بیش از پیش احساس امنیت بر خود 

مقوله امنیت به عنوان زیربنای هر گونه توسعه و پیشرفتی است.
بدون تردید این برتری احســاس امنیت بر مولفه امنیت دارای نتایج و محســناتی از جمله 
حاکم کردن یک محیط آرمانی و دور از هر گونه دغدغه و اســترس بر فضای رسانه ای 
است که در سایه این مهم ضمن زدوده شدن غبار شایعات مخرب در واقع می توان امیدوار 

شد که پاشنه چرخه تولید و پیشرفت همه جانبه برمدار درست آن بچرخد.
در حالی که تغییر و تحول در عرصه اطالع رسانی این روزها موجب محو نگرش امنیتی بر 
مولفه خبر گردیده، تسری ذهنیت امنیتی بر این عرصه همواره از چالش های رسانه ای بوده 
اســت. آنچه پیداست و به تجربه و یقین هم ثابت شده این است که حاکم شدن ذهنیت 
امنیتی بر خبر یکی از عوامل اصلی گرایش جامعه به ســمت رسانه های بیگانه و در عین 

حال داغ شدن بازار شایعه را در مرزهای داخلی نیز بدنبال دارد.
به درســتی می دانیم که خودسانسوری رسانه ای ناشی از ذهنیت امنیتی در فضای اطالع 
رســانی شفاف، موجب فاصله گرفتن از رســانه های داخلی و روی آوردن آنان به رسانه 

های خارجی می شود و در درازمدت هزینه های سنگینی را به نظام تحمیل خواهد کرد.
گاه بود در عصری که شــبکه های اجتماعی لحظــه ای به انتقال و انعکاس اخبار  باید آ
رویدادها می پردازند و نقطه کور خبرگیری و خبررســانی در جهان وجودندارد و اخبار و 
اطالعات از منافذ و مجاری مختلف به مردم می رسد، لذا در چنین فضایی دایره کارکرد 

طبقه بندی خبر و محرمانه تلقی کردن آن، روز به روز محدودتر می شود.
البته نباید از این نکته غافل شــد که کارکرد اندیشه و بیان و نیز گردش درست اطالعات 
عاملی موثر در تقویت بنیان های امنیتی کشور است و در حقیقت فعالیت سالم رسانه های 
داخلــی با توجه به مصالح ملی و فرهنگی در انتشــار رویدادها، افکار عمومی را از روی 

آوری به اخبار هدفدار و گاهی مغرضانه رسانه های خارج از کشور باز می دارد.
بنابراین هر قدر مطبوعات و رســانه ها شــفاف تر و مسئوالنه تر با جامعه مخاطب )مردم( 
صحبــت کنند به همان میزان اعتماد عمومی بــه حکومت تقویت و در عین حال برخی 
تحلفات نیز در جامعه کاهش یافته و موجبات کاهش خطا و لغزش دولتمردان و مسووالن 

را نیز بدنبال خواهد داشت.
و لذا باید گفت هنگامی که چنین اتفاق میمونی رخ دهد در سایه این فضای آرمانی شاهد 

سنگینی کفه ترازوی احساس امنیت در جامعه و نزد افکار عمومی خواهیم بود.
از آنجا که به دلیل برنامه ها و دیدگاه های دولت یازدهم فضای فکری جامعه پس از شکل 

گیری دولت تدبیر و امید در قیاس با قبل از آن با تحولی قابل قبول و در عین 
حال آرام در زمینه ارتباط میان مردم و مسووالن مواجه شده لذا طبیعی است 
که انتظارات مردمی در کســب اخبار و ارایه اطالعات به صورت گسترده 

نیز افزایش یافته است. 
در چنین فضایی قطعا رسانه های داخلی در معرض این انتظارات بوده و باید 
با دسترسی سریع به علل و عوامل رخدادها و رویدادهای جاری در جامعه 

به این خواسته معقول اجتماعی به نحو مقتضی پاسخ دهند.
گرچه فرایند توسعه گردش صحیح اطالعات معموال با چالش ها و تعارض 
های میان موسســات و مراکــز تولید و عرصه اطالعات با دســتگاهها و 
ساختارهای حکومتی و گروههای قدرت نیز همراه است اما در سالی که 
به نام همدلی و همزبانی از جانب مقام معظم رهبری نامگذاری شده است 
دستگاه های اجرایی و امنیتی با تمسک به این شعار محوری معظم له که 
عالمانه و ژرف اندیشــانه بوده نیز با اعتماد بیشتر به رسانه های داخلی در 
دسترسی بموقع انان به علل و عوامل رویدادها، می توانند همچون پل بجای 

دیوار یاری رسان باشند.
بی شک به همان میزانی که متولیان با مصلحت اندیشی ها شخصی از پاسخ 
دادن به پرسش های رسانه ها به عنوان نماینده افکار عمومی خودداری می 
کنند، باید منتظر گسترده شدن دامنه شایعات مخرب که نه تنها امنیت بلکه 

احساس امنیت را از قاموس جامعه خواهد ربود نیز باشند.
لذا مســووالن نظم عمومی و امنیت کشــور، هر چقدر از رسانه ها فاصله 
بگیرند، به جای روشــنگری که می تواند در کاهش هزینه ها بســیار موثر 
افتد به همان میزان باید بر حوزه عمل قهری خود که بسیار پرهزینه خواهد 

بود، بیافزایند.
همان گونه که اشــاره رفت برای تقویت رســانه های داخلی که منتج به 
افزایش امنیت جامعه به عنوان زیربنای اصلی توسعه و پیشرفت خواهد شد، 
ضرورت دارد متولیان امر در بخش های مختلف اجرایی، امنیتی و انتظامی 
با استقبال از پاسخگویی به رسانه ها و واکاوی ریشه های رویدادها، آن را 

راهی برای از میان برداشتن معضالت جامعه تلقی کنند.
در این صورت رسانه های داخلی در انجام ماموریت خود برای تغذیه افکار 
عمومی پیشــقراول شــده و به اقناع جامعه مخاطب خواهند پرداخت و به 

همان نسبت، جامعه ای امن تر خواهیم داشت.
*مدیر خبرگزاری جمهوری اسالمی استان فارس 

اعتماد به رسانه در حوزه امنيت 
 بهنام احمدی*

گره گشايی از مشکالت ديروز با تدبیر امروز
اقتصاد و عمران فارس در بوته بررسی

70 شماره چهار

دوره جـــدیــــد
اردیبهشـت ماه 94



این روزها بیش از گذشــته تیم اقتصادی اســتان فارس فعال وتعامل وهمدلی 
متناسب با نامگذاری ســال 1394از ســوی رهبر معظم انقاب ادامه دارد.
مدیریت ارشد استان معاونین، مدیران بخش های اقتصادی دولتی و خصوصی، 
نمایندگان فارس در مجلس شورای اسامی این بار نه درتفکر پروژه های خورد 
که در تفکر برداشــتن قدمی بزرگ هستند که با کلید تدبیر مشکات اساسی 

ومعطل مانده از گذشته را به نفع آینده حل کنند. 
اما باید منطقی بود واز دولت آنچه را خواست که با واقعیت درمقام اجرا همخوانی 
داشته باشد. نگاه بخشی افت است واگر نمایندگان فارس ویا مسولین استان 
بخواهند ازفرصت ایجاد شــده برای مسایل خورد بهره ببرند، توسعه در مسیر 
خودش درجا خواهد زد. فارس دارای توانمندیها استراتژیکی است که شناخت 

ومعرفی آنها میتواند هزاران گره را بگشاید. 
فرصتــی که در بخش صنایع ومعادن، منطقه ویژه اقتصادی، توســعه فرودگاه 
بین المللی شــیراز، احیای مناطق کردشگر پذیر وتاالب های خشک شده وحل 
مشــکات انتقال آب به کا نشهر شــیراز وارایه راهبردی برای جذب سرمایه 
گذاری با تعامل شورای شهر شیراز وبرخورداری از اعتبارات خاص وبا فرصت 
بهره مند ی از ســرمایه گذاری بخش خصوصی وفاینانس دراجرای پروژه های 
تاثیر گذار از اهمیت خاصی برخوردار است تا فارس از بن بست اقتصادی خارج 
وتعامل با جهان واقتصاد بین الملل فرصت های جدیدی همراه با اشتغال پایدار را 

نصیب فارس گرداند وکارنامه ای موفق از بخش دولتی بر جای گذارد. 

گره گشايی از مشکالت ديروز با تدبیر امروز
اقتصاد و عمران فارس در بوته بررسی

اقتصاد

فرزادوثوقی



معــاون برنامه ریزی اســتانداری فــارس در ابتدای این 
گفتگو با اشــاره به ابعاد بودجه استانی وتوقعات ایجاد 
شده دراین رابطه گفت: درچهارماه پایانی سال 1393، 
نظام بودجه کشور به دلیل کاهش قیمت نفت،که یکی 
از پایه های اصلی درامدی دولت است با کاهش شدید 
منابع عمومی روبرو شــد. احتماال روند این اتفاق برای 

سال 1394 یک تذکر جدی به دولت ومجلس بود. 
دولت باید هرســاله درامدها را بــر مبنایی منطقی تری 
تعریف نماید تا با مشکالت قبلی مواجه نشود. براساس 
این ســاختار،دولت با نگاهی واقع بینانه،نظام درامدی 
بودجه خود را که عالوه بر مالیات، از محل درامدهای 
فروش نفت اســت را تدوین و با نرخ مشــخصی تقدیم 
مجلس نمود. منابع در امدی دولت در مجلس با نگاهی 
کارشناسانه تر بازبینی شد و با همراهی دولت وبا نگاهی 
به آسیب های گذشته متکی به فروش نفت وگاز و سایر 
درآمدهــا مانند درآمدهای محل هــای مالیاتی وفروش 

اموال طبقه بندی وارایه شد . 
دراین رهگذر،پیش بینی هایی انجام شــده ونیزکاهش 
برخی هزینه ها به متعادل نمودن سهم اعتبارات عمرانی 
در بخــش ملی و اســتانی توجه شــده اســت. مانیز با 
تمهیداتی که با رویکرد مدیریتی شخص استاندارهمراه 
بــود در تقارن زمانی تقدیم الیحــه بودجه به مجلس از 

دو مدیر ملی تاثیرگذاردعوت نمودیم تا به اســتان فارس 
سفر کنند. معاون برنامه ریزی ونظارت راهبردی رییس 
جمهور )ریاست سازمان برنامه وبودجه فعلی ( و معاون 
اول ریس جمهور جناب اقای اسحاق جهانگیری که با 
حضور آنان در فارس،تالش شــد ساختارهای فیزیکی 
اســتان را به سمع ونظر مقامات برســانیم و محرومیت 

ونیازهای اصلی وتشخیص داده شده را مطرح نماییم.
ایــن حرکت منجر به تایید چند پروژه عمرانی شــد که 
شامل احیای دریاچه های استان، ایجاد ردیف اعتباری 
و هیات امنایی شدن تخت جمشید، و بیمارستان شماره 
2نمازی و بیمارســتان بانوان بود که با توجه به پیگیری 
های انجام شــده و به لطف الهی دارای ردیف اعتباری 

در بودجه 94شدند.
 البته باز شــدن این ظرفیت های اعتباری در بودجه 94 
برای بخش های یاد شده در نشان از حرکت و مدیریت 
وبرنامه ریزی اســتاندار فارس داشت که از این فرصت 
طالیی برای اســتان بهره الزم را بردند. منتها این پروژه 
ها اگر اجرای بشود که خواهد شد نیاز مند منابع عظیم 
اعتباری اســت نکته حائز اهمیت این اســت که حتی 
اگر این اعتبارات یک جا وارد اســتان نشــود، لیکن در 
قانون بودجه پایدار شــده لذا دولت متعهد به اجرای ان 
است واین قدم بزرگی است که تداوم ان در حیطه عمل 

مقامات استان و نمایندگان محترم فارس است.
ســهم اعتباری اســتان نسبت به رشــد میانگین 

کشوری در همه شاخصه ها باالتر بود
تاجگــردون در ادامه می گوید: ضمن اینکه در فصول 
مختلف اعتبارات عمرانی ملی،ســهم رشد اعتباری ما 
نســبت به سهم رشد میانگین کشوری در همه شاخصه 
ها باالتر بوده است. بنابراین در توسعه استان نقش خوبی 
را خواهد داشــت بخصوص در بحث احیای تاالب ها 
ودریاچه ها ی اســتان که متاســفانه به خشکی رسیده 
وباید ظرفیت ویژه ای برای ان ایجاد می شد. در بحث 
تخت جمشــید نیز ردیف اعتباری ویژه ای ایجاد شــد 
کــه مهمتر از همه اینکــه از این پس مجموعه بصورت 
هیات امنایی اداره خواهد شد وهیات امنا اساسنامه اش 
بر این مبنا شــکل میگیرد که از درون رییس هیات امنا 
انتخاب می شــود و ردیف اعتباری حاصل از درآمدها 
صرفا اختصاص به محموعه خواهد داشت این درحالی 
اســت که تا قبل از این، روند فعلی وجود نداشته است 
و قطعا نقش اثر گذاری در حوزه گردشگری شهرستان 

مرودشت وپاسارگاد خواهد گذاشت. 
مذاکرات وتاثیر آن بر اقتصاد استان 

تاجگــردون می گوید، دولت ما بصورت اســتانی نمی 
شــود. یعنی درسیســتم های اســتانی ما این اختیارات 

دروازه های استان به روی صنعت پتروشيمی گشوده خواهد شد

فرزاد وثوقی: معاون برنامه ریزی استانداری فارس در یک گفتگوی اختصاصی 
با ماهنامه شاخه طوبی به بررسی ابعاد توسعه استان در محور های مختلف، 
انجام ســرمایه گذاری داخلی وخارجی و نگاه به روند مذاکرات وهمچنین 

سفر قریب الوقوع هیات دولت به استان پرداخت. ساسان تاجگردون دراین 
فرصت اشــاره ای به درخواست های مردم فارس در سطوح کالن از رییس 

جمهور داشت و بودجه سال 94 استان را مورد نقد وبررسی قرار دادند.

مقـدمـه

ساسان تاجگردون معاون برنامه ريزی استاندی فارس:



زیادی وجود ندارد، البته ممکن اســت دالیل محکمی هم از ســوی مرکز ارایه شود چون 
منابع حاصل برای تامین فعالیت های اقتصادی استان در حوزه استانی تعریف نشده است 
.به واسطه این رفتار ما تابع تصمیمات ملی هستیم. قطعا تاثیر فضای مذاکرات برای حوزه 

غیر دولتی،تاثیرات مثبت داشته وخواهد داشت. 
امــا مذاکرات با حمایت ومدیریت عالمانه رهبــر معظم انقالب وتیز بینی دولت در بخش 
سیاســت خارجی در حال انجام است. این حمایت ها حاکی از انجام یک اقدام در حوزه 
سیاست خارجی است واین اقدام با مدیریت وارشاد رهبری ادامه خواهد یافت و تا مرز هایی 
که ایشان تکلیف کرده اند وان قطع تحریم ها به یک باره است ادامه خواهد یافت و ما بر 
اساس رهنمودهای ایشان و دولت تدبیر و امید به همین منوال جلو می رویم وامید داریم با 
دیپلماسی خوبی که نظام دنبال می کند این اتفاق مهم عملیاتی شود چون حق ملت ونظام 

اسالمی در پهنه جهانی غیر از این نیست. 
منتها ما عرض می کنیم که مذاکرات شــروع خوبی داشــته اســت ودر ادامه و استمرار ان 
انتظار داریم مراحل با موفقیت مضاعفی جلو برود و خوشبینانه عمل کنیم.در روند سیاسی 
دولتمردان متوجه نگاههای طرف مقابل هســتند که هرجا انحرافی ایجاد شود انرا مدیریت 

نموده وفرصت جدیدی به طرف مقابل داده نشود. 
نگاه جهان به ايجاد روابط اقتصادی با ايران عالمانه است 

اما تمام این حرکت ها منتهی به چه اتفاقی خواهد شــد به نظر من نگاه جدید کشــورها به 
سرمایه گذاری در ایران وظرفیت های خدادادی ایران عالمانه است و اگر گره های تحریم 
گشوده شود شرایط خوبی در جهان خواهیم داشت وسرمایه گذاری از جنس های متعددی 
در بخش های مختلف را شاهد خواهیم بود. نگاه ما به اینده، پیش بینی مساعدی است آن 
هم در شــرایطی که شاهد حفظ خطوط قرمز نظام اسالمی باشیم. در واقع سرمایه گذاری 
که از خطوط قرمز ما قصد عدول کردن داشــته باشــد نه مورد تایید رهبری است ونه مورد 

تایید دولت ونه دیگر اقشار ملت. 
ما با ســاختار مناســب حرکت خواهیم کرد و به نتایج خوبی امیدواریم و هم اکنون اثرات 
اولیه اقتصادی این مذاکرات را می بینیم و اعالم آمادگی شــرکت های مختلف در کشور 
های اروپایی، اســیایی را در بخش های مختلف اقتصادی شاهدیم. که نشان از توجه انان 
به ظرفیت های خوب داخلی ما دارد. اســتان فارس هم از این ماجرا بطور خاص مســتثنی 
نیست و ظرفیت های باالیی در بخش های نفت وگاز، پتروشیمی و معدن دارد وحوزه های 
گردشگری وکشــاورزی وصنایع الکترونیک ما جایگاه خاصی دارد و امادگی کامل برای 

جذب سرمایه گذار دراین بخش ها وجود دارد.
برنامه های قانونمند برای جذب سرمايه گذار وافزايش اختیارات استانداران 

برنامه های مدون وقانون مند ی هم دراین حوزه داریم که طبق قانون با وجود مستندات الزم 

امکان ســرمایه گذاری قانونی وجود دارد. اصوال نحوه ورود سرمایه 
گذار را قانون کامال مشــخص کرده است. حمایت کامل قانونی از 
ســرمایه گذار انجام خواهد شد ودر این بحث به هیچ عنوان تعارفی 

نداریم و مشکلی وجود ندارد. 
در بخش افزایش اختیارات استانداران هم، چون تابع قوانین ملی هستیم 
فرایند ظرفیت سازی در استانها در حوزه دولت به عنوان یک اصل مورد 
تحلیل قرار گرفته ودر برخی موارد این ظرفیت ها مشاهده شده واختیاراتی 
به استانها داده شده است ولی ان مطلوبیتی که انتظار داریم تاکنون محقق 
نشــده است. البته در نگاه جذب ســرمایه گذاران خارجی، رفتارهای 
مدیریتی وتسهیل گری هیچ محدودیتی در حوزه استانها وجود ندارد.
منتها به دلیل وجود قوانین متعدد در بخش های مختلف کما کان تابع 

تصمیمات مدیریت ملی در سطوح کالن ان هستیم.
برگــزاری همايــش فرصت های ســرمايه گــذاری دربرخی 

شهرستانهای استان 
حرف ما باالتر ازطرح نظری این موضوعات بود. ما در حوزه بررسی 
مســایل وجذب سرمایه گذار تســهیل گری ونظارت بر پروژه های 
عمرانــی همه تکالیــف را مد نظر قرار داده ایم حتی نظارت بیشــتر 
فرمانداران بــر پروژهای عمرانی واعالم گزارش از رشــد پروژه ها. 
اگر ســرمایه گذاری به حوزه اقتصادی ورود کرد باید خوراک اولیه 
طرح او تامین شــود مثــال از محل منابع گازی ایــن ظرفیت باید در 
اختیار ســوخت کارخانه فرضی فراهم شــود اما اتخاذ تصمیم برای 
بهــره برداری از این منابع گازی برای رشــد این صنعت بســتگی به 
تصمیمات مرکز دارد. منتها برخی مســایل قابلیت تفویض به استانها 
را دارد که دولت مطابق قانون برنامه پنجم کم کم در حال واگذاری 

این اختیارات به استانداران است.
دروازه های شــرق وغرب استان به روی صنعت پتروشیمی 

گشوده خواهد شد 
در ادامه معاون برنامه ریزی استاندار فارس از توسعه پتروشیمی های 
فارس می گوید که در باب پتروشــیمی ها در حال حاضر دوبســته 
پتروشیمی در فارس ارائه شده است. یکی در شرق ودیگری در غرب 
استان. استحضار دارید که پتروشیمی های شرق استان که خوراک 
خود را از اتان گاز شــیرین پاالیشگاه پارسیان می گیرند واولین اقدام 
این اســت که این نعمت خدادادی با ظرفیت وارزش افزوده بســیار 

باالیی مورد استناد قرار گیرد. 
ببینید پاالیشگاه پارسیان اتان ریکاوری تامین می کند. اتان را انتقال 
میدهند به پتروشــیمی فیروز اباد که همین حاال پتروشیمی فیروز اباد 
در حال اجراســت ومقرر اســت طی 36 ماه عملیات سازه واجرای 
آن نهایــی شــود وتبدیل بــه اتیلن شــود واتیلن خوراک مــورد نیاز 
چهار پتروشــیمی در شرق استان فارس اســت که شامل پتروشیمی 
های داراب،جهرم،فســا واستهبان اســت و هر چند پتروشیمی های 
داراب،جهرم و فسا پیشرفت فیزیکی نسبتا خوبی ندارند )حدود 10تا 
12 درصد ( اما پتروشیمی استهبان همین میزان پیشرفت را هم نداشته 
وهمه اینها منوط اســت به توان پتروشیمی فیروز اباد وانتقال خوراک 

الزم به پتروشیمی های شرق استان.
البته پتروشیمی فیروز آباد ظرف 36ماه ساخته خواهد شد وما پیشنهاد 
دادیم وســرمایه گذار اجرایی پای کار آماده است و اطالع دارید که 
دراجرای این پروژه ها دولت مداخله نخواهد کرد و باید توسط بخش 
خصوصی اجرا شــود. البته دولت حمایت وپیشنهاد تامین خوراک 
الزم پتروشــیمی هــا را مورد توجه قرار میدهد ودر قالب تســهیالت 
صندوق توســعه ملی از ســرمایه گذار حمایت خواهد نمود. این در 
حالی اســت که پتروشــیمی های شــرق ما باید همزمان با پیشرفت 
فیزیکــی فیروز اباد، شــروع مراحــل اجرایی خود را دردســتور کار 
قــرار بدهند تا به تبع تولید در فیروز ابــاد خط انتقال اجرا و خوراک 

پتروشیمی های شرق تامین شود. 
اما دراین بین نیازمند منابع اعتباری فایناس هســتیم که دولت دراین 
موضوع ورود خواهد کرد و ما در ســفر هیات محترم دولت به فارس 
می خواهیم اقای رییس جمهور این بخش را در استفاده از صندوق 
توســعه ملی وبا عاملیت پذیری بانک های عامــل را برای دریافت 

فاینانس )درخواست ضمانت ( مورد توجه ویژه قرار بدهند.
پتروشیمی های غرب ما شامل پتروشیمی کازرون وممسنی است. این 
دو پتروشــیمی هم پیشرفتی همانند پتروشیمی های شرق دارند واینها 
خوراک الزم را ازگاز ترش بید بلند 2 در شهرســتان بهبهان دریافت 
خواهنــد کرد وهلدینگ خلیــج فارس مالک آن اســت وبه عنوان 

پیش بینی ما با ایجاد فضای مناسب سیاسی این است که، فارس پیشتاز 
اصلی در حوزه سرمایه گذاری خارجی باشد و می تواند در همه بخش ها 
خصوصا گاز نفت وپترو شیمی وگردشگری، معادن وحوزه درمان نقش 
خوبی داشته باشد. در کنار کشاورزی در تولید ملی وصادرات محصوالت 
کشــاورزی با ایجاد و تغییر در الگوی کشت مناسب با استفاده از منابع 
حداقلی آبی که داریم می توان موفق عمل کرد و پیشتاز میدان اقتصادی 

بود.

معتقدم که، توسعه کشــور وفارس به هیچ عنوان تنها با منابع عمومی 
دولت امکان پذیر نیست . ما اصا توجه به این ماجرا نداریم که دولت 
تنها از محل منابع عمومی خودش قادر به ایجاد توسعه برای استان باشد.
درســت است که زیرساخت ها باید با حمایت دولت شکل بگیرد ولی 
ایجاد خطوط راه آهن و نیازهای اساســی پتروشــیمی ها و پاالیشگاه ها 

ظرفیتی است که دولت حمایت های الزم را در این بخش کرده است.

دوره جـــدیــــد
اردیبهشـت ماه 94

شماره چهار73



سرمایه گذار اصلی این بخش را مدیریت می کند. 
خوراک اصلی ازمنبع گازی بید بلند 2وارد گچساران می شود و 
پتروشیمی گچساران در حکم پتروشیمی مادر خوراک الزم برای 
ممسنی وکازرون را فراهم خواهد نمود. هر چند پکیچ پتروشیمی 
های غرب ما یک پکیج مطمئن اســت منتها اینها نیز مانند شرق 

فارس نیازمند فایناس وحمایت دولت هستند. 
 نظام تدوين برنامه ششم توسعه 

نظام تدوین برنامه ششــم در اســتانها، تبعیت مــی کند از یک 
ســاختار ملی ومنســجم، جدا از بحــث های قبلی که شــامل 
تفویض اختیار در حوزه مدیریتی به اســتان باشد. بنده به عنوان 
یک کارشناس قایل به ان هستم که نظام برنامه ریزی باید با یک 
ساختار متمرکزو تبعیت گرفته از یک فکر عالمانه نشات بگیرد. 
برنامه ششــم نظامش در حال تدوین اســت. اما عملیات مطالعه 
و نحــوی تصمیم گیری حوزه اســتانها با چــه رویکردی همراه 
است هنوز ابالغ رسمی نشده است، ولی نگاه دولت مردان برای 
تدوین برنامه ششــم برپایه ومبنای نظام امایش ســرزمین است.  
یعنی اســتفاده الزم از ظرفیت های سه عنصر اصلی« انسان،فضا 
وفعالیت«. یعنی ما پتانســیل های ســرمایه گذاریمان در کجا با 
چه انسانهایی وچه ساختاری باید عملیاتی شود تا نظام برنامه ای 

موفقی داشته باشیم. 
در این رهگذر زنجیره عملکرد برنامه های پیشین ما به عنوان یک 
اصل تصمیم گیری با نگاهی به گذشــته مورد توجه قرار خواهد 
گرفت. الزاما طبق قانون دولت مکلف اســت به عملکرد برنامه 
های میان مدت خودش وانچه قانون گذار در شــروع برنامه بدان 

اشاره کرده است توجه وآنرا مورد تطبیق قرار دهد. 
نظام برنامه پنجم در ســال پایانی قــرار دارد و به لطف الهی علی 
رغم انکه در دولت قبل شکل گرفته، با همه خوبی ها وکاستی ها 
در حال انجام است. اما در برنامه چهارم متاسفانه سهمی کمتر از 
25 درصد برمبنای برنامه ها محقق شده است.و این نشات گرفته 
از عدم نگاه کارشناســی از بخش اجرا اســت. برنامه چهارم در 
دولت نهم و دهم اجرایی شد ولی خیلی به ان توجه نشده است.

انحرافات در برنامه چهارم توسعه، مشکل آفرين بود 
بله از اینکه برنامه ها باید با هم تلفیق داشته باشندو هر برنامه باید 
تکمیل کننده برنامه های دیگر توســعه باشــد حرفی نیست. اما 
انحراف از برنامه توســعه چهارم زیاد بوده است. در برنامه پنجم 
کــه دولت قبل تدوین وبه مجلس داده اســت این انحراف ها را 
خارج نکرد و در برنامه پنجم مورد توجه قرار نگرفته است.همین 
امر باعث می شود نیمی از برنامه پنجم در دولت قبل وبا نقص در 
دولت فعلی اجرا شود و لذا شاهد مشکالتی باشیم. ورود بربحث 
اصــالح نظام اقتصادی دولت کار خوبی بود و چه میزان به خطا 
رفتیم و ناموفق بوده ایم در اینجا وارد حریم آن نمی شــوم ولی به 
عنوان یک حرکت در نظام اقتصادی کشور باید انحرافات آنرا در 

قوانین برنامه و بودجه سنواتی اصالح نمائیم.
سیستم ساترا زيرساخت امايش سرزمین

این سیســتم یک زیرســاخت کامل از مباحــث علمی وامایش 
ســرزمین است.شــرایط این بودکه هیات وزیران در خرداد سال 
93تکلیــف کرده بود به اســتناد اصل 138 قانون اساســی کلیه 
دستگاههای ملی واستانی در اجرای نظام ملی ارزیابی،شاخص 
های توسعه واستقرار سامانه ارزیابی وتوسعه ورصد امایش خود را 
اطالع بدهند.  ما براســاس تکلیف در سال گذشته با دعوت از 
مدیران ومسوولین اجرای طرح ساترا دستور دولت را با کارشناسان 
)جی ای اس( هر سازمان مطرح کردیم تا امارخود را ارایه کنند. 

تا بحال اکثر دســتگاه های اجرای اســتان اعالم گزارش نموده 
اند ودرایــن مرحله از 120نماینــده از فرمانداریها وشــهرداریها 
وسایردســتگاهها خواســته ایم که اطالعات خود را اعالم کنند 
. اطالع دارید که وســعت فارس بســیار است و در حال حاضر 
گــرداوری اطالعات و در خواســت برای وصــول و ویرایش ان 
در حال انجام اســت. همچنین مبانی واموزشی کارشناسان وبژه 
این طرح نیز مدنظر است که در اسرع وقت عملیاتی خواهد شد 
واطالعات موجود در ســایت ســاترا بزودی قابل رویت خواهد 
بود. ظرفیت این سامانه به این سبک است که کلیه دستگاههای 
اجــرای که نظام برنامه ای انجام میدهنــد در حوزه های خود از 
این ســامانه استفاده میکنند. بنابراین ســامانه ساترا به عنوان یک 

زیرساخت اصلی برای نظام امایش سرزمین، از یک موقعیت خاص دولتی برخوردار است.
در حوزه ارتباطات جاده ای در فقر بسر می بريم

اساســا در حوزه حمل ونقل ســه قســمت داریم که می توان در مورد ان بحث کرد )ریلی،زمینی 
وهوایی(. اســتان فارس بدلیل عدم وجود دریا از امکانات بنادر برای صادرات وواردات محروم می 
باشــد. اما در بحث جاده ای نقصان وکم بود هایی وجود دارد که در ســفر ریاســت جمهور به آن 
پرداخته خواهد شــد.این زیرســاخت ها عموما در حوزه چهار بانده کردن محور های خروجی به 
ســمت استانهای همجوار ونقاط مرزی کشور است که نمود عالی این بحث را در ازاد راه شیراز- 
اصفهان مثال می زنیم که علی رغم کمبود اعتبارات اما با دقت کامل در حال انجام است. دوم ازاد 
راه شیراز- بوشهر به عنوان یک پروژه عظیم که به روش فاینانس اجرایی خواهد شد در حال جمع 
بندی است.محور های خروجی به سمت شرق نیز در حال اجراست. البته پروژه خوبی درحوزه های 

منتهی به مناطق گردشگری مانند سپیدان داریم که البته نیازمند توجه بیشتر می باشند. 
در بحث ریلی نیز باید نگاه ها تغیر کند وشاهد فقر وکمبودهایی در این زمینه هستیم . اساسا راه 
اهــن اصلی ترین موضوع اش بحث حمل بار اســت.حمل بار از مهمترین مباحث اقتصادی راه 
آهن است که با احداث خط ریلی شیراز- اصفهان ازاین نظام اقتصادی به طور مناسب برخوردار 
نیســتیم البته صنایع فوالد اقلید درمســیر راه اهن در حال تعریف است. ظرفیتی که برای راه اهن 

شیراز -اصفهان مفید وقابل توجه است. 
ما اعتقاد داریم حرکت به جلو خوب بوده اســت اما مسیر اصفهان به شیراز وشیراز به اصفهان 
وقتی ارزشــمند اســت که در یک کریدر ملی قرار بگیرد و به نقاط توسعه یافته صنعتی منتهی 
شــود. البته در نقاط مرزی، ما مسیر راه اهن شیراز بوشــهر را مصوب داریم که به فاینانس نیز 
رفته است. محور شیراز به شرق و استان کرمان نیز در حال اجراست. محور های جهرم الرنیز 
در حال اجراســت و پیشــنهاد های دیگر در دستور کار قرار گرفته . یکی از محور های اصلی 
ومورد تاکید ما محور شــیراز به اهواز است که با مشارکت وزارت نفت چند سال پیش پیشنهاد 
شــده اســت و ما در نگاه حمایتی دولت بحث فاینانس رو خواهیم داشــت.این مسیر ظرفیت 

باالی برای سرمایه گذار دارد.
در بحــث هوایــی نیز که در واقع مرز های بین المللی ما محســوب می شــوند در خصوص تولید 
وصادرات از اهمیتی ویژه برخوردار هستیم ویکی از نیاز های اصلی ما در بحث صادرات احداث 
ترمینال خارجی برای فارس درسالجاری است که خوشبختانه پیمانکار اجرایی آن هم انتخاب شده 
اســت و یک پروژه بزرگ ملی محسوب می شــود وبطور قطع باید با ورود سرمایه گذار در بخش 
های جانبی همراه باشد. این از جمله پروژهای مهم اقتصادی در حوزه گردشگری وحمل بار است 
که می تواند باعث تحول در استان فارس شود خصوا به دلیل نزدیکی به منطقه ویژه اقتصادی شیراز 
وتبدیل این منطقه به منطقه ازاد تجاری اقتصادی حر کتی بزرگ وماندگار خواهد بود. این ظرفیت 

نیزدر سفر ریاست جمهوری به عنوان یکی از درخواست های اساسی مامطرح می شود.

نگاه دولت مردان برای تدوین برنامه ششــم برپایه ومبنای نظام امایش سرزمین است. یعنی 
اســتفاده الزم از ظرفیت های سه عنصر اصلی« انسان،فضا وفعالیت«. یعنی ما پتانسیل های 
سرمایه گذاریمان در کجا با چه انسانهایی وچه ساختاری باید عملیاتی شود تا نظام برنامه ای 

موفقی داشته باشیم. 

انحراف از برنامه توســعه چهارم زیاد بوده اســت. در برنامه پنجم که دولت قبل تدوین وبه 
مجلس داده است این انحراف ها را خارج نکرد و در برنامه پنجم مورد توجه قرار نگرفته است.

همین امر باعث می شود نیمی از برنامه پنجم در دولت قبل وبا نقص در دولت فعلی اجرا شود 
و لذا شاهد مشکاتی باشیم.

مسیر اصفهان به شیراز وشــیراز به اصفهان وقتی ارزشمند است که در یک کریدر ملی قرار 
بگیرد و به نقاط توسعه یافته صنعتی منتهی شود. البته در نقاط مرزی، ما مسیر راه اهن شیراز 
بوشهر را مصوب داریم که به فاینانس نیز رفته است. محور شیراز به شرق و استان کرمان نیز 
در حال اجراســت. محور های جهرم الرنیز در حال اجراست و پیشنهاد های دیگر در دستور 

کار قرار گرفته .
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 يکی ازنکات مورد نیاز ما تقويت ناوگان هوايی است که در اين بخش بدلیل 
تحريم ها شــرايط خوبی نداشــته ايــم وبا تالش برخی مســوولین وهمراهی 
شــرکت های بزرگ خريد هواپیما های جديد انجام و در حال انجام اســت.
دربحث ناوگان هوايی ويژه حمل کا ال يک نکته بسیار مهمی است که انشالله 
اگــر ظرفیت نــاوگان هوايی شــکل گرفت بحث صــادرات را با ســاختار الزم 

عملیاتی خواهیم کرد.
پیش بینی ما با ایجاد فضای مناســب سیاسی این است که، فارس پیشتاز اصلی در حوزه 
سرمایه گذاری خارجی باشد و می تواند در همه بخش ها خصوصا گاز نفت وپترو شیمی 
وگردشگری، معادن وحوزه درمان نقش خوبی داشته باشد. در کنار کشاورزی در تولید 
ملی وصادرات محصوالت کشاورزی با ایجاد و تغییر در الگوی کشت مناسب با استفاده 

از منابع حداقلی آبی که داریم می توان موفق عمل کرد و پیشتاز میدان اقتصادی بود.
 سال 94هیچ پروژه جديدی انجام نمی شود 

رشــد اقتصادی دولت یازدهم وبدست گیری ســکان مدیریتی کشور با اصول متکی بر 
تدبیر وامید رشد اقتصادی منفی 5.6 درصد را که از سوی بانک مرکزی تایید شده بود را 
به سمت صفر میل داده است وحاال این رشد باالی 2 درصد است وخروج از رکود یکی 
از اصلی ترین مباحث دولت است که حتی اگر شرایط تحریم داشته باشد به همین رشد 

اقتصادی ادامه خواهیم داد.
مــن یک گزارشــی از وضع پروژهای نیمه تمام اســتان دارم که عمومادر یک شــرایط نا 
مساعدی قرار دارندکه ناشی از تصمیم گیری های گذشته در بخش ها ملی واستانی است. 
امــا در دولــت یازدهم نگاه صرف اعتبار به پروژه های نیمه تمام قدیمی اســت اولویت با 
پروژه های دارای پیشــرفت فیزیکی باالی 80درصد ودر مرحله دوم باالی 50درصد است 
این پروژه های نیمه تمام باید در زمان خودش خاتمه می یافت وکشدار شدن آن تنها هزینه 

ها را افزایش پروژه را فرسوده می کند. اعتبارات در سال 94 تعریف شده 
وبحث عدم دسترسی به رشد اقتصادی نیست وبرعکس پروژه های نیمه 
تمام که نقش تعیین کننده در توســعه اســتان دارد سریع به بهره برداری 
خواهند رســید وباری از دوش اســتان برداشته خواهد شد و اثر مضاعفی 
در افزایش رشد اقتصادی اســتان و کشور ایفا خواهد کرد. این پروژه ها 
نقش تعیین کننده ای در توسعه داشته اند وخواهند داشت. اما اگرهمین 
اعتبارات را به پروژهای جدید بدهید نه نیمه تمام ها خاتمه خواهد یافت 
و نه تازه شروع شده ها به سرانجامی می رسند که عمال تاثیری در رشد و 

توسعه استان نخواهد داشت.
 کالم اخــر اينکه با تکیه برمنابع دولتی توســعه شــکل نخواهد 

گرفت 
معتقدم که، توسعه کشور وفارس به هیچ عنوان تنها با منابع عمومی دولت 
امکان پذیر نیســت . ما اصال توجه به این ماجرا نداریم که دولت تنها از 
محل منابع عمومی خودش قادر به ایجاد توسعه برای استان باشد.درست 
اســت که زیرســاخت ها باید با حمایت دولت شــکل بگیرد ولی ایجاد 
خطوط راه آهن و نیازهای اساســی پتروشیمی ها و پاالیشگاه ها ظرفیتی 
است که دولت حمایت های الزم را در این بخش کرده است.منابع اش 
اجازه ورود به انها را نمی دهد این امور مهم باید به بخش غیر دولتی انتقال 
پیدا کند. اما در این ماجرا چقدر موفق بوده ایم بحث دیگری است اما باید 
دولت از روند تصمیم گیری فاصله بگیریم. درفارس اســتفاده از فرصت 
ها یک ضرورت است و یکی از مباحث اصلی این است که سرمایه گذار 

وارد شود وسود اندوزی پاک ومنطقی داشته باشد.
می دانیم دارای بروکراســی اداری هســتیم وباید این روند تسهیل شود. 
دراین رابطه میثاق نامه ای نوشــته شــده است مبنی براینکه مسیرسرمایه 
گذاری مدیریت شــود. هر چند مســیر سخت است و زمانبر اما شدنی 
اســت. توســعه اســتان با حمایت منابع دولتی وورود بخش خصوصی 
ممکن است.ســرمایه گــذاری خارجــی وداخلی نقشــی تاثیر گذار 
دراین ماجرا دارند.بطور ویژه اســتان فارس براســاس اســناد باال دستی 
وبرمبنای استفاده از نظرات اساتید دانشگاهی ومصوبات توسعه استان، 
براســاس پتانســیل های صنعت ومعدن،میراث فرهنگی وگردشگری، 
کشاورزی،خدمات برتر، حمل ونقل وزیرساخت های ارتباطی،فعالیت 
های دانش بنیان وبازرگانی، نفت،گازو پتروشیمی به جلو حرکت خواهد 
کرد. آیا ازســرمایه گذاری در هراس هســتیم یا گاهی سرمایه گذار را 
سرمایه بر معرفی می کنیم، فکر نمی کنید تمام این حرف ها روی کاغذ 

مانده وباید وارد حوزه عمل شد؟
من این پرســش را به لحاظ فرهنگ موجود در مســیرپر چالش سرمایه 
گــذاری قبول دارم . ما عالمانه، با ســرمایه گذاری و با ســود اندوزی 
مشــروع آن موافق هستیم ودر میثاق نامه اســتان برآن تاکید شده است. 
امــا امروزباید این تفکر را فرهنگ ســازی و ترویج کنیم، اما چگونه؟! 
اعتقاد داریم بسیاری از عالمان ما از حوزه های دینی مانند نماینده ولی 
فقیه با سود اندوزی پاک موافق و همراه استاندار فارس سرمایه گذاری 
را حمایت می کنند، مشــروط به اینکه خطوط قرمز ما را در حوزه های 

تعریف شده رعایت وزیاده خواهی از انفال و منابع ملی نداشته باشند. 
اینکه ســرمایه گذار هراس هســتیم را قبول نــدارم در نگاه مدیریتی ما 
این هراس وجود ندارد اما شــاید برخی موانع راه را دشوار می کند وسد 
ســاخته می شود. شاید سرمایه گذار ما به استانهای دیگر می رود ویا از 
کشور خارج می شود. اما هم دولت و هم استاندار محترم فارس به عنوان 
نماینــده تام االختیار دولت و همچنین نماینده محترم ولی فقیه درفارس 
دست هر سرمایه گذار قانونمند را با رعایت موازین مشروع می فشارند.
هر چند بروکراســی اداری ما کمی دست وپا گیر است اما درصدد رفع 

آن هستیم برای تسهیل در امر سرمایه گذاری.
  اگر همین امروز تحريم ها لغو شود تجارت جهانی ما با کدام 

برنامه رونق خواهد گرفت ؟
بســیاری کشــور ها در صف ارتباط اقتصادی با ایــران از جمله فارس 
هســتند. روزی نیست که ما از خارج سرمایه گذار نداشته باشیم وشاید 
بارها مراجعه می کنند وبازار یابی می کنند تا تمام جوانب را ســنجیده 
باشــند والبتــه به نتایج خوبی رســیده اند که برای ورود بــه بازار فارس 
لحظه شــماری می کنند. کشور هایی نظیر، المان، اتریش،فرانسه،کره 
جنوبی،چین و روسیه میل وعالقه بسیاری دارند. حتی عالقمند هستند 
بانک های خصوصی خود را بیاورنــد اما این کار برای انان هزینه های 
سنگینی دارد وباید به نظام بانکی ما تطبیق داشته باشند والبته بانک های 
مانیــز باید توان ارایه خدمات به این قبیل ســرمایه گذاران خارجی را در 

خود ایجاد نمایند. 

پیش بینی ما با ایجاد فضای مناسب سیاسی این است که، فارس پیشتاز اصلی در حوزه 
سرمایه گذاری خارجی باشد و می تواند در همه بخش ها خصوصا گاز نفت وپترو شیمی 
وگردشگری، معادن وحوزه درمان نقش خوبی داشته باشد. در کنار کشاورزی در تولید 
ملی وصادرات محصوالت کشاورزی با ایجاد و تغییر در الگوی کشت مناسب با استفاده 
از منابع حداقلی آبی که داریم می توان موفق عمل کرد و پیشتاز میدان اقتصادی بود.

معتقدم که، توسعه کشور وفارس به هیچ عنوان تنها با منابع عمومی دولت امکان پذیر 
نیست . ما اصا توجه به این ماجرا نداریم که دولت تنها از محل منابع عمومی خودش 
قادر به ایجاد توسعه برای استان باشد.درست است که زیرساخت ها باید با حمایت 
دولت شکل بگیرد ولی ایجاد خطوط راه آهن و نیازهای اساسی پتروشیمی ها و پاالیشگاه 

ها ظرفیتی است که دولت حمایت های الزم را در این بخش کرده است.

اعتقاد داریم بســیاری از عالمان ما از حوزه های دینی مانند نماینده ولی فقیه با سود 
اندوزی پاک موافق و همراه استاندار فارس سرمایه گذاری را حمایت می کنند، مشروط 
به اینکه خطوط قرمز ما را در حوزه های تعریف شده رعایت وزیاده خواهی از انفال و 

منابع ملی نداشته باشند.
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مدير عامل منطقه ويژه اقتصادی شیراز:
ايجاد بندر خشک، نقطه آغازين
 تحولی نو در اقتصاد استان خواهد بود

 فــرزاد وثوقــی: با توجه به روند روبه پیشــرفت 
مذاکرات ایران با گروه 1+5 شاهد گشایش های 
اقتصادی سیاسی گسترده ای در روابط بین الملل 
خواهیم بود. اســتان فارس بیش از هر استانی در 
کشــور مســتعد جذب ســرمایه گذاری داخلی 
وخارجی است دراین رابطه رایزنی های بسیاری با 
شرکت های صاحب نام خارجی انجام شده است 
که تماما خواســتار مشارکت در صنایع کشورمان 
وحضور در بازارهای داخلــی وبه تبع آن حضور 

ایران در بازارهای هدف خواهد بود.
شــیراز مرکز اســتان فارس از جمله اهداف مهم 
ســرمایه گذاری خارجی اســت. این کالنشهر 
دارای منطقه ویژه اقتصادی است که در مجاورت 
فرودگاه بین المللی شــهید دســتغیب قرار گرفته 
است. با این حســاب نزدیکی این منطقه به نقطه 
صفر مرزی از طریق مرز های هوایی این امکان را 
به سرمایه گذاران خارجی وبرندهای صاحب نام 
خواهد داد تا به راحتی دراین منطقه حاضر شوند 
و دســتاوردهای مشــترک تولیدات صنعتی را در 

بازارهای داخل وخارج عرضه نمایند.
مهندس طیبی مدیر عامــل منطقه ویژه اقتصادی 
شیراز در استان سفر رییس جمهور وهیات دولت 
به اســتان فارس بابیان این نکته کــه منطقه ویژه 
اقتصادی شیراز قابلیت تبدیل به منطقه آزاد تجاری 
اقتصادی را دارد گفت: عالوه برتبدیل به منطقه 
آزاد تجاری، امیدواریم طرح اجرای بندر خشک 
دراین منطقه با هدف جذب بار متروکه در بارانداز 
بنادر جنوبی مورد توجه رییس جمهور قرار گیرد. 
وی اضافــه نمود: بحــث دوبانده کــردن جاده 
منطقه ویژه اقتصادی از پلیس را ه فســا تا منطقه 
سومین پیشــنهاد مابه هیات دولت خواهد بود که 
در صورت توافق اعتبارات مناسبی را خصوصا در 
بحث احداث شهر ســالمت در مساحتی بالغ بر 

900هکتار می طلب.
مهندس طیبی افزود: اجرای طرح شهر سالمت با 
اعتبارات وبودجه های استان ورقم های کوچک 
تحقق نخواهد یافت و ایجاد زیرســاخت های آن 
نیازمند هزار میلیارد تومان اعتبار اســت. اعتباری 
برای اســتان فارس که صاحب نام و سرامد دیگر 
اســتانهای کشــور خصوصا در بحث پیوند می 
باشــد. از طرفی ایجاد شــهر سالمت می تواند به 
تقویت صنعت توریسم، هتلداری وتوجه بیشتر به 

اماکن مذهبی تاریخی فرهنگی منتهی شود.

مدیر عامل منطقه ویژه اقتصادی شــیراز با شاره به 
تحوالت مثبت انجام شده در سالهای گذشته دراین 
منطقه یادآورشــد: در سه ســال گذشته تنها 7 واحد 
تولیدی دراین منطقه فعــال بود اما با اعمال قوانین به 
حاشــیه رفته واجرای ماده 11 قانــون وبهره مندی از 
معافیت های گمرکی در مدت یاد شده شمار واحد 
های تولید این منطقه به 40واحد افزایش یافته ودرحال 
حاضر 40واحد تولید دیگر نیز در حال استقرار وپیش 
بینی می شود تا پایان سالجاری حدود 6 واحد تولید 
ی دیگــر به جمع تولید کننــدگان این منطقه ملحق 

شوند.
به گفته این مسوول تمامی سرمایه گذاران این منطقه با 
مشارکت برندهای خارجی وتحت لیسانس بین امللی 
در حال تولید اســتاندارد محصوالت خود هســتند. 
مهندس طیبی خاطر نشان کرد: حضور سرمایه گذار 
وشرکت های خارجی به معنی وابستگی نیست بلکه 
حضور انان به معنای استفاده از آخرین دستاوردهای 
علمی جهان اســت که در کنار دانش ایرانی به تولید 
محصوالت کیفی وقابل رقابت ختم خواد شــد و از 
طرفی بازار های هدف شــرکت های سرمایه گذار را 

نیز با کاالی تولید داخل به تسخیر درخواهد آورد.
اما مهندس طیبی به مشــکل خاصی درروند سرمایه 
گذاری در منطقه ویژه اقتصادی شــیراز اشاره نمود 
وآن رامشــکلی مشترک بین شهرکهای صنعتی واین 
منطقه با اداره ثبت شرکت های به واسطه انتخاب نام 
تاسیس شرکت های خارجی دانست و گفت: هیچ 
سرمایه گذار خارجی از منطقه ویژه اقتصادی زمین 
دریافت نخواهد کرد مگر با مشارکت سرمایه گذار 
داخلی. این مشارکت با توافق طرفین انجام وشرکت 
ایرانی با مشارکت وسهام سهامداران خارجی تاسیس 
و البته نام برند خارجی را برای خود انتخاب می کنند 
اما اداره ثبت شــرکت ها با اتخاذ روش های قدیمی 
خود وایراد قانونی مانع از نامگذاری شرکت به سلیقه 

سرمایه گذارمی شود.
وی معتقد است ســرمایه گذار خارجی تحت هیچ 
عنوان زمین کارخانه تاسیس شده را از کشور خارج 

نخواهد کــرد واین شــرکت در کنار تولید 
انبوه اشــتغال مناســبی را برای جوانان فراهم 

خواهدنمود.
وی با اشــاره به این موضوع کــه ایجاد بندر 
خشــک در منطقه ویژه اقتصادی شیراز می 
تواند نقطه آغاز تحولی بنیادین باشــد گفت: 
بــا اجــرای طرح بندر خشــک پیــش بینی 
انبــار داری ونگهداری کاال هــای بازرگانان 
انجام وکاالهــای در معرض تخریب به دلیل 
مانــدگاری زیــاد در انبار گمــرکات مناطق 
بنــدری کــه دارای آب وهوای ویــژه ای نیز 
هســتند در انبارهــای گمرک منطقــه ویژه 
اقتصادی شیراز نگهداری وباهزینه کمتری به 
نفع بازرگانان تمام خواهد شد. با این مضمون 
ما پشتیبان بنادر جنوبی کشور می شویم وسهم 
بیشــتری در اقتصاد داخلی وخارجی بدست 

خواهیم اورد.
مدیــر عامل منطقه ویژه اقتصادی شــیراز در 
ادامه با ورود به بحث صنعتی شدن ونوسازی 
صنایع داخلی که از فرســودگی خاصی رنج 
مــی برند گفت: نگاه ما بــه صنعت نگاه به 
صنعت سنتی نیست ما اعتقاد داریم که باید 
صنایع دانش بنیاد در منطقــه ویژه اقتصادی 
مستقر شوند وبا حمایت سازمان صنایع نوین 
گامهــای بزرگــی در عرصه هــای مختلف 

اقتصادی وپزشکی بردارند.
هم اکنون 8 واحد دانش بنیان در منطقه ویژه 
اقتصادی مستقر هستند وبا تفاهم امضا شده 
بین ما وپارک علمی فن آوری اســتان فارس 
دیگر شــرکت های صاحب نام که در مرحله 
تجاری ســازی طرح های موفق خود هستند 
می تواننــد به جمع تولید کنندگان این منطقه 

بپیوندند.
 وی در خاتمه ســفر هیات دولت به اســتان 
فــارس را فرصتی برای توســعه همــه جانبه 
دانســت وگفت: ارایه برنامه هــای هدفمند 
در طرح مشــکالت ودرخواست ها از هیات 
دولت با بررسی های انجام شده یک ضرورت 
اســت تا اولویت های استان مطرح وبه نتایج 

اساسی دست یابیم. 

76 شماره چهار

دوره جـــدیــــد
اردیبهشـت ماه 94



مدیــرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اســتان فارس از بهبود فضای کســب و کار 
با روی کارآمدن دولت تدبیر و امید خبر داد. ســهراب مختاری گفت: بر اســاس 
آخرین پایش محیط کســب و کار که با اقدام مرکز پژوهش های مجلس صورت 
گرفته، دســتگاه های اجرایی اســتان فارس با کسب نمره 15، باالترین نمره و رتبه 
فضای کســب و کار کشور را از آن خود کرده اند.وی به اهمیت اطالعات کامل 
از اشــتغال در بازار کار، گفت: در طول دولت تدبیر و امید در استان فارس سامان 
اطالع رسانی بازار کار )سابک( آغاز به کار کرده است که با استفاده از این سامانه، 
فرصت های شــغلی موجود در اختیار کاریابی های اســتان قرار گرفته و در فضای 

کاری استان به صورت مساوی و بدون تبعیض در اختیار کارجویان قرار می گیرد.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اســتان فارس اضافه کرد: با راه اندازی سامانه 
سابک، کارفرمایان نیز می توانند کارگران مورد نیاز خود را از طریق این سامانه تحت 
وب تأمین کنند.مختاری با بیان اینکه در سال 92، 40 هزار فرصت شغلی از سوی 
کاریابی ها در استان معرفی شده که تنها 20 هزار فرصت توسط کاریابی ها پر شده 
است، خاطرنشان کرد: با راه اندازی سامانه سابک می توان فرصت های شغلی را هر 

چه بیشتر معرفی و در ایجاد تعادل عرضه و تقاضا در بازار کار حرکت کرد.
وی با تشریح نرخ بیکاری از سال 84 لغایت 89، گفت: در سال 84 نرخ بیکاری، 
13.2 درصد بوده است حال آنکه این نرخ در سال 89 به 20.5 درصد افزایش یافته 
است و در کنار این آمار، مبلغی بیش از 2 هزار میلیارد تومان به استان فارس تزریق 
شــده است.مختاری تصریح کرد: به هر حال و با هر تعریفی که از بیکاری داشته 
باشــیم، بر اســاس گزارش مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری استان فارس در سال 84، 
13.2 درصد و در رتبه 24 کشــوری در بین اســتان ها بودیم و در سال 89 به 20.5 

درصد رسید که که در رتبه سی ام کشور قرار گرفتیم.
وی افزود: خوشبختانه این نرخ بر اساس برآوردها در سال 90، 18.5 درصد و رتبه 
29 کشوری، در سال 91، 16.8 درصد و رتبه 29 کشوری رسید و در سال 92، نرخ 

بیکاری به 13.3 درصد و رتبه 25 کشور بهبود یافت.
مختاری گفت: در ســال 93 و در فصول مختلف نرخ بیکاری و رتبه استان شاهد 
تحول رو به بهبود بوده اســت چنانکه در بهار این نرخ 24.1 درصد با رتبه 26، در 
تابستان 11.1 درصد و رتبه 20 کشوری و در پاییز 93 نیز نرخ بیکاری استان به 10.6 
درصد و رتبه استان به 17 کشوری بهبود یافت.مختاری گفت: وضعیت استان فارس 
در اشــتغال در دولت تدبیر و امید بهبود یافته و اگرچه با مطلوب فاصله دارد اما در 
بیکاری نسبت به بسیاری از استان ها وضعیت بهتر است و این ادعا را در کنار نرخ 
بیکاری، می توان با مراجعه به نرخ بیمه شــدگان استان و حق بیمه پرداختی به تأمین 

اجتماعی مشاهده کرد.
وی با بیان اینکه تا دی ماه ســال 93، تعداد بیمه شدگان 697 هزار و 761 نفر است، 

افزود: این امار تا اسفندماه سال 92 میزان 678 هزار و 877 نفر است که خود بیانگر 
نشانه های خوبی از فضای اقتصادی است. 

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اســتان فارس با بیان اینکه با رشــد مالیم آمار 
ســروکار داریم و نشان دهنده عدم سکون در استان است، تصریح کرد: در بخش 
مقرری بگیران بیمه بیکاری نیز در ســال 90 تعداد 9 هزار و 877 نفر بوده است که 
این آمار در ســال 93 به 9 هزار و 388 نفر رســیده است.مختاری همچنین با اشاره 
به ظرفیت های اشتغال در استان فارس، گفت: با اجرای طرح مدیریت بازار کار با 
همکاری مسئوالن استانی، کشوری، کاریابی های بین  المللی و دفاتر کفالت اتباع 
خارجی در ســال جاری، در نظر داریم مشــاغل مورد نیاز کارفرمایان که کارگران 
ایرانی تمایلی به انجام کار در آنها نشــان نمی  دهند را شناســایی کــرده و با فراهم 
کردن زمینه صادرات نیروی کار ایرانی فارغ التحصیل به خارج از کشــوربا کمک 
سفارت خانه های ایران در سایر کشورها به ویژه کشورهای در حال توسعه که دارای 

وابسته کار هستیم کاهش مشکالت اشتغال در استان را شاهد می باشیم.
وی با بیان اینکه جامعه کارگری با وجود مشکالت به بالندگی رسیده و این موضوع 
عالوه بر فعالیت کارگران، نتیجه تالش و همدلی مجموعه های مرتبط با کارگری و 
کارفرمایی است، خاطرنشان کرد: در دولت تدبیر و امید هماهنگی و اشتراک منافع 
مطلوبی بین کارگران و کارفرمایان فارس وجود دارد که در کشور مثال زدنی است.
مختاری خاطرنشان کرد: خوشبختانه ســند راهبردی فرهنگ کار و تالش استان 
فارس با کمک دانشگاه شیراز و بر اساس دستور شورای فرهنگ عمومی به ریاست 
حضرت آیت الله ایمانی، نماینده ولی فقیه در اســتان فارس و امام جمعه شــیراز و 
تأکیدات اســتاندار فارس در حال نهایی شدن می باشد و بر این اساس انتظار است 
که کارگران و کارفرمایان با تالش بیشتر نسبت به افزایش ثروت در کارگاه ها و بهره 
 وری اقدام کنند. وی با تاکید بر حفظ ایمنی در محیط کار گفت: امسال سیستم 
خودبازرسی در محیط کار به صورت پایلوت در استان فارس اجرا می شود.مختاری 
با بیان اینکه این طرح برای افزایش مشارکت کارفرمایان و کارگران در پیشگیری از 
حوادث ناشی از کار اســت، گفت: زیرساخت ها برای اجرای این طرح در فارس 

آماده است و این طرح به زودی اجرا می شود.
بیش از 50 هزار بازرسی کار در دولت تدبیر و امید در فارس

مختاری با اشاره به بازرسی های اداره تعاون در دو سال گذشته در زمینه ایمنی محیط 
کار افزود: در زمینه نظارت بر حسن اجرای قانون کار از طریق بازرسان در سال 92 
بیش از 26 هزار بازرســی و در ســال 93 بیش از 28 هزار بازرسی صورت گرفت.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان فارس خاطرنشان کرد: در زمینه بازرسی 
ویژه کارهای سخت و زیان آور، ایمن سازی کارگاه ها یک شاخص جدید است و 

در مجموع هزار و 110 بازرسی در این زمینه انجام شده است.

بهبود فضای کسب و کار فارس در دولت تدبير و اميد
مديرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی فارس عنوان کرد؛
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وی آمــوزش را در حفظ ایمنــی مهم ترین عامل 
دانســت و تصریح کرد: در ســال های 92 و 93 
بیش از 660 دوره آموزشــی برگزار شــده است 
و بیــش از 2 هــزار و 300 کمیته حفاظت فنی و 
بهداشــت کار در کارگاه های مشمول قانون کار 
تشکیل شده است که به طور غیرمستقیم به بحث 
آمــوزش ایمنــی می پردازد.مختاری بــا تاکید بر 
نظارت بر کار کمیته های حفاظت فنی و بهداشت 
کار بیان کرد: در ســال های 92 و 93 در مجموع 
بیش از هزار و 700 بازرسی صورت گرفته و کار 
عمده این کمیته ها شناســایی نقاط مخاطره آمیز 

کارگاه ها است.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان فارس 
با اشاره به ضرورت کارآفرینی در جامعه و جایگاه 
کارآفرینــان در به کارگیــری و تلفیق تخصص و 
تجربــه، از برگزاری همایش بانوان کارآفرین فارغ 
التحصیل دانشگاه های شیراز در سال گذشته خبر 
داد و تصریح کــرد: برگزاری این چنین همایش 
های علمی برای رونق بخشــی بــه کارآفرینی و 
جلب توجه فارغ التحصیالن دانشــگاهی به این 
نکته اســت که کارآفرینی بــا کمترین امکانات 
نیز امکان پذیر اســت.مختاری، ایجــاد انگیزه، 
شناسایی، معرفی و شکوفایی ظرفیت ها و هدایت 
بانوان تحصیل کرده و دانشگاهی به سمت فعالیت 
های اقتصادی با اســتفاده از تجربه دیگر فعالین 
اقتصادی را از دیگر مهمترین اهداف این همایش 

عنوان کرد. 
برگزاری اجالســه سه جانبه کشــور روابط 
کار در شیراز؛ طلوعی برای تغییرات مهم در 

قانون کار
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان فارس 
در ادامه از برگزاری اجالســیه کشوری سه جانبه 
روابط کار در شــیراز خبر داد و با ابراز امیدواری 
نسبت به تحول در تصمیم ســازی روابط کار به 
عنــوان خروجی مطلوب این اجالســیه، تصریح 
کــرد: در تأیید صالحیت پیمانــکاران در برخی 
استان ها از جمله فارس اقداماتی خوب و مناسبی 
صورت گرفته که در تحول قانون کار و تحوالت 
مدیریتی می توان از آنها بهره برد.وی با اشــاره به 
همکاری شرکای اجتماعی و به ویژه همراهی مثال 
زدنی تشکالت عالی کارفرمایی و کارگری برای 
بازنگــری در آیین نامه های انضباط کار، تصریح 
کرد: با هدف ارتقای فرهنــگ کار و بهره وری 
و تــالش و در صورت نیاز بیشــتر می توان برای 
پرداخــت مزد نیز، روش پرداخــت را در خطوط 
تولید کارگاه ها با کارسنجی و زمان سنجی اعمال 
کرد. انتظار اســت در پایان ســال جاری بتوانیم 
از روش پرداخــت مزد کارمزد ســاعتی به جای 

روزمزدی در برخی کارگاه ها استفاده کنیم.
مختاری همچنین از فراخوانی آیین نامه انضباطی 
از ســطح کارگاه ها و تجدید نظــر و تنظیم آیین 
نامه انضباطی جدیــد خبر داد و افــزود: در این 
آییــن نامه قصد داریم با برخوردهای پیشــگیرانه 
بــا کارگران دچار معضل اعتیــاد و یا کم کار، از 
ایجاد هزینه های انســانی و مالی به نیروی کار و 
کارگاه ها جلوگیری کنیم.مدیرکل تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی اســتان فارس همچنین با اشاره به 
ضرورت رعایت مســائل ایمنی و بهداشــت کار 
از ســوی پیمانکاران و کارفرمایــان، اظهار کرد: 
جدیــت اداره کل تعــاون، کار و رفاه اجتماعی 
اســتان فارس سبب شده است که پیمانکاران نیز 
نسبت به کسب صالحیت ایمنی از این اداره کل 

توجه جدی داشته باشند.

مختاری تشکیل کمیته حفاظت فنی، ایمنی و بهداشت کار و نیز تشکیل کمیته انضباط کار و تقویت آن، پیگیری 
برای ایجاد طرح طبقه بندی از سوی پیمانکاران و نیز واریز تمامی حقوق و مزایای کارگران به حساب بانکی را از 

دیگر مواردی معرفی کرد که در طول یک سال گذشته در این استان اجرایی شده است.
تعاون، اقتصاد مقاومتی و انعقاد تفاهم نامه با بسیج سازندگی و استاندار فارس

وی به فعالیت های بخش تعاون در استان فارس نیز اشاره کرد و با تشریح عملکرد یک سال گذشته، گفت: از نظر 
ثبت و تشکیل تعاونی، استان فارس در یک سال گذشته رتبه نخست کشور را به خود اختصاص داده و تعداد 454 
تعاونی در استان تشکیل شده است.مختاری با بیان اینکه در یک سال گذشته 119 طرح تعاونی از تسهیالت این اداره 
بهره مند شدند، اضافه کرد: مبلغ تسهیالت اعطایی به این تعاونی ها 93 میلیارد تومان بوده و بانک های عامل از محل 

توسعه اعتبارات کشاورزی و بنگاه های زودبازده تسهیالت را در اختیار تعاونی ها قرار می دهند.
مدیــرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اســتان فارس برگزاری جشــنواره تعاونی برتر در 16 گرایش در اســتان را از 
برجسته ترین عناوین ترویجی در این بخش دانست و اظهار کرد: شاکله اصلی برنامه های هفته تعاون در استان فارس 
آغاز به کار 34 طرح صنعتی، خدماتی، کشاورزی و مسکن مهر با سرمایه گذاری 126 میلیارد تومانی بود که بخشی 
از محل اعتبارات و بخشی نیز از محل دو هزار و 564 نفر عضو این تعاونی ها تأمین شده است.مختاری با اشاره به 
واگذاری برخی از تصدی گری های بخش تعاون از سوی اداره کل به اتاق تعاون، خاطرنشان کرد: تالش است تا با 
واگذاری برخی دیگر از فعالیت های اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان فارس به اتاق تعاون استان و اتحادیه های 

مربوطه، در راستای چابک  سازی هر چه بیشتر اداره کل در بخش تعاون اقدام شود.
وی با اشاره به اینکه در فارس950 هزار نفر عضو تعاونی های استان هستند، تصریح کرد: اگر به این تعداد، اعضای 
تعاونی های سهام عدالت را نیز اضافه کنیم تعداد تعاونی ها بسیار بیشتر از این رقم می شود.مدیرکل تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی استان فارس با بیان اینکه تعاونی های مسکن در فارس یکی از فعال ترین تعاونی های استان است، افزود: 
در استان فارس بیش از 5 هزار و 500 تعاونی فعال وجود دارد که 20 درصد جامعه 4 و نیم میلیون نفری استان را در 
بر می گیرد و با توجه به ارزش افزوده بخش مسکن، اولویت اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی فارس در بخش 

تعاون نظارت و اولویت این نظارت نیز با تعاونی های مسکن است.
مختاری با اشــاره به فعالیت 70 شــرکت تعاونی دانش بنیان در فارس و جایگاه مناســب فارس در کشــور در این 
بخش، خاطرنشان کرد: تفاهم نامه سه جانبه ای با محوریت استانداری و شرکت های تعاونی دانش بنیان در خصوص 
حمایت از تعاونی های دانش بنیان موجود به امضا خواهد رسید.وی با بیان اینکه تالش اداره کل تعاون، کار ورفاه 
اجتماعی اســتان فارس براینست که قانون و مقررات در استان جاری شود، تصریح کرد: اولویت این اداره کل در 
بخش تعاون، نظارت و اولویت نظارت نیز بر بخش مسکن بوده چرا که این بخش ارزش افزوده زیادی ایجاد کرده 

است.
مختاری از پیگیری جهت اختصاص شــعبی ویژه برای رســیدگی به دعاوی در بخش تعــاون خبر داد و برخورد 
تخصصی تر با این موضوع و کاهش اطاله دادرسی را از جمله مزایای این کار عنوان کرد و با اشاره به اولویت های 
اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان در موضوع تعاون، حمایت از داوران اتاق تعاون را از دیگر موضوعات 
در دستور کار این اداره کل در بخش تعاون بیان داشت.مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان فارس با اشاره 
به فعالیت های بخش تعاون در اســتان فارس در یک ســال عملکرد دولت یازدهم، گفت: در سال 93 حدود 454 

خوشبختانه سند راهبردی فرهنگ کار و تاش استان فارس با کمک دانشگاه شیراز و بر اساس دستور شورای 
فرهنگ عمومی به ریاست حضرت آیت الله ایمانی، نماینده ولی فقیه در استان فارس و امام جمعه شیراز و 
تأکیدات استاندار فارس در حال نهایی شدن می باشد و بر این اساس انتظار است که کارگران و کارفرمایان 

با تاش بیشتر نسبت به افزایش ثروت در کارگاه ها و بهره  وری اقدام کنند.

جدیت اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان فارس سبب شده است که پیمانکاران نیز نسبت به کسب 
صاحیت ایمنی از این اداره کل توجه جدی داشته باشند.

از نظر ثبت و تشکیل تعاونی، استان فارس در یک سال گذشته رتبه نخست کشور را به خود اختصاص داده 
و تعداد 454 تعاونی در استان تشکیل شده است

تفاهم نامه ســه جانبه ای با محوریت استانداری و شــرکت های تعاونی دانش بنیان در خصوص حمایت از 
تعاونی های دانش بنیان موجود به امضا خواهد رسید

با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید، دوره های آموزش پیشــگیری از آسیب های اجتماعی و آموزش افزایش 
مهارت های زندگی و تحکیــم بنیان خانواده در واحدهای تولیدی برای کارگــران و خانواده های آنها و نیز 

برگزاری چندین همایش استانی مورد توجه قرار گرفته است. 
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تعاونی به ثبت رسیده است که 10 درصد عملکرد کل 
کشور را تشکیل می دهد و فارس در صدر استان های 
کشور از جهت تشــکیل تعاونی قرار دارد. مختاری با 
اشــاره به تشــکیل تعاونی های فراگیر ملی، از تشکیل 
هشــت تعاونی فراگیر ملی در استان خبر داد و گفت: 
این میزان 30 درصد از کل آمار تعاونی های کشــور را 
تشکیل می دهد و بیان گر فعالیت مناسب در این زمینه 
است.وی با اشــاره به پیگیری برای ایجاد شرکت های 
تعاونی توسعه عمران روســتایی در استان، اظهار کرد: 
برنامه این اســت که جذابیت هر منطقه بر اساس سند 
توسعه اشتغال شناســایی و بر این اساس شرکت هایی با 
همکاری شوراهای اسالمی شهرستان، بخش، روستا، 

فرمانداری ها و معتمدین محلی تشکیل شود.
مختاری از تالش برای ایجاد شرکت های تأمین نیاز خبر 
داد که در آن منافع تولید کننده و مصرف کننده رعایت 
می شــود، تصریح کــرد: با توجه به نقشــی که تعاون 
می تواند داشته باشــد و در راستای حمایت از مصرف 
کننــده و وتولید کننده به ازای هر شهرســتان در حال 

تشکیل شرکت های تأمین نیاز هستیم.
اجرای طرح شناســایی معتادان در کارگاه های صنعتی 
اســتان از دیگر مواردی بود که مختاری در طول دولت 
تدبیر و امید در حوزه تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان 
فارس بدان اشــاره کرد.وی گفت: از خردادماه طرح 
شــیوع شناسی در کل کشور به اجرا درآمد و در استان 
فارس نیــز این طرح در قالب پنج گروه کارگاه زیر 50 
نفــر، از 50 تا 100 نفــر، از 100 تا 500 نفــر، از 500 تا 
1000 نفر و بیشتر از 1000 نفر اجرایی شد و در این طرح 
کارگاه هایی به صورت تصادفی انتخاب و از بین نیروها 

نیز نفراتی به صورت تصادفی انتخاب می شوند.
مختاری با اشــاره به برنامه ریزی و پیگیری های انجام 
شــده برای افزایش برخورداری کارگــران از امکانات 
و تســهیالت رفاهی شامل خانه بهداشــت کارگری، 
مســکن، وام هــای ضــروری و قرض الحســنه و بیمه 
تکمیلی، گفت: با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید، 
دوره های آموزش پیشــگیری از آسیب های اجتماعی 
و آمــوزش افزایــش مهارت هــای زندگــی و تحکیم 
بنیان خانــواده در واحدهای تولیدی بــرای کارگران و 
خانواده های آنها و نیز برگزاری چندین همایش استانی 

مورد توجه قرار گرفته است. 
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان فارس با اشاره 
به توزیع برگه های ســهام عدالت در اســتان، افزود: در 
سال گذشته تعداد 167 هزار خانوار از کارگران فصلی 
و ساختمانی از سهام عدالت بهر برده اند.مختاری ادامه 
داد: در راستای همکاری و تعامل با بخش خصوصی 
و سازمان های مردمی، در سال 93 تفاهم نامه همکاری 
برای آموزش پیشــگیری از آســیب های اجتماعی در 
محیط های کارگری با سمن های مردم نهاد منعقد شد.

وی افزود: در راســتای بهداشــت جســمی، روحی و 
روانی کارگران این اداره کل تأسیس و ایجاد خانمه های 
بهداشــت کارگری در واحدهای تولیدی در دســتور 
پیگیری قرار گرفت و 37 واحد خانه بهداشت کارگری 

تأسیس شد.
مختــاری با اشــاره بــه فعالیت هــای ورزش کارگری 
صورت گرفته، خاطرنشــان کرد: تعداد 10 تیم ورزشی 
به مســابقات المپیاد ورزش کارگران در اســفندماه 93 
اعزام شــد که فارس در اکثر رشته ها حائز رتبه های برتر 
شد.مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان فارس با 
اشاره به فعالیت های فرهنگی صورت گرفته در بخش 
جامعــه کار و تالش، اظهار کرد: در راســتای ترویج 
فرهنگ نماز و شعائر دینی با واحدهای تولیدید تعامل 
و همکاری مطلوبی برقرار شــد و مسابقات قرآن کریم 
ویژه جامعه کار و تولید با حضور حدود یک هزار نفر 
برگزار و نفرات برتر به مسابقات کشوری معرفی شدند. 

مدير کل دفتر فنی استانداری فارس:
اعتبارات عمرانی 94

 با اولويت پروژهای 80درصد به باال هزينه 
خواهد شد

 
فرزاد وثوقــی: پایان عملیات اجرایی پــروژه های عمرانی نیمه تمام در ســال جاری 
وحتی سال 95 گامی بزرگ است که مدیریت ارشد استان فارس با بهره گیری از تیم 
اقتصادی خود به ســرانجام خواهد رساند واین ســرانجام، گام بزرگی در مسیر توسعه 

قلمداد خواهد شد.
دفتر فنی، اصلی ترین بازوی طرح وبرنامه معاونت عمرانی اســتانداری فارس است. 
مهندس علیرضا صحراییان مدیر کل این دفتر با ابراز امیدواری از روند توســعه استان 
بــا محوریت اتمام پروژه های نیمه تمام وتمرکز اعتبارات اســتانی وملی به این جهت 
می گوید با بسته شدن پرونده پروژهای نیمه تمام خواهیم توانست مسیر توسعه استان 
فارس را به درســتی مشخص وآنرا ادامه دهیم. این پروژه ها با کسب اعتبار در بودجه 
ســالجاری دولت به اتمام خواهد رسید ودرصورت عدم توفیق به اتمام تمامی آنان این 
نوید را می دهیم که تا سال 95 هیچ پروژه نیمه تمامی در استان وجود نخواهد داشت.

به گفته مهندس علیرضا صحراییان وجود پروژهای نیمه تمام یکی از عوامل رشد کند 
توســعه اقتصادی استان محسوب می شــود به یاری خداوند وبرنامه های طرح ریزی 
شــده تمامی این پروژها شناسایی وبا ذکر مشخصات به مرکز اعالم تا تصمیمات الزم 

به منظور پایان آن اتخاذ شود.
وی گفــت: برای اتمام این پروژهای زمانبر که حالت فرسایشــی نیــز پیدا کرده اند 
جلســات تخصصی بسیاری برگزار شده اســت. این پروژه های بیشتر در حوزه های 
آب، فاضــالب، بــرق، گاز قرار دارد وماهیت تمامی آنــان عمرانی وارزش ریالی آن 

مشخص وبسیار قابل توجه است.
صحراییان اولویت اجرا در تخصیص اعتبار ات عمرانی در فارس را به پروژهای دارای 
80درصد پیشــرفت فیزیکی دانســت و گفت: با اولویت پروژهــای دارای 80درصد 
پیشــرفت کارهای عمرانی آغاز و به تدریج ســایر پروژهای عمرانــی را در برخواهد 

گرفت.
این مسوول با بیان این مطلب که در سفرهای هیات دولت در گذشته پروژهای بسیاری 
تصویب و نیمه تمام رها شــده اســت، افزود: این پروژهای به دلیل عدم کارشناســی 
صحیح بدون اعتبار مانده وبه رکود کشــیده شــده اســت.اما هم اکنون در شش ماه 
گذشــته با اتخاذ تدابیر الزم منابع اعتباری برای پایان این پروژه ها در نظر گرفته شده 

هر چند طول مدت اجرا توام با عوامل تورمی به نفع منابع دولتی نخواهد بود.
مدیــر کل دفتر فنی اســتانداری فارس در ادامه خاطر نشــان کرد: فــارس به لحاظ 
دســتیابی به اطالعات پروژههــای عمرانی خود رتبه اول کشــور و تمامی اطالعات 
عمرانی اســتان از سوی شــهرداریها، فرمانداریها وسایر دســتگاههای اجرای برروی 

سامانه ملی وزارت کشور ثبت ودراختیار مسوولین ارشد کشوری قرار دارد.
وی گفت: برخی پروژهای نیمه تمام اســتان آنقدر بزرگ وهزینه برهستند که باید از 
طریق جلب مشارکت بخش خصوصی و فاینانس داخلی وخارجی به سرانجام برسند.
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** شــاخه طوبی: حاج آقای جهانگیر ضمن تبریک به دلیل کســب موفقیت در 
زمینه تولید بذر، در مورد مسیر تولید و مشکالت تامین و تولید بذر در بخش گندم 

توضیح بفرمایید؟
جهانگیر: بررســی ها نشــان می دهد جمهوری اسالمی از بدو پیروزی و با تاسیس 
مراکز تحقیقاتی همچون مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس در 
ســال 63 و نیز ایجاد موسسه ثبت و کنترل بذر و نهال ایران به ضرورت وجود ارقام 
پرمحصول و مقاوم در محصوالت استراتژیک پی برده و همواره به آن اهتمام داشته 

است. 
بر اســاس قوانین موجود اصالح بذر نباتات خودکشت از قبیل گندم، جو، برنج و 

کتان بر عهده دولت و حاکمیتی است و به همین دلیل مرکز تحقیقات کشاورزی 
زرقان از سال 1363 شروع به اصالح گندم کرده و با انتخاب گندم رقم فالت و با 
انجام پروسه درست تولید بذر از پرورش 1 و 2 و 3 و مادری و گواهی شده به طور 
علمی و مطابق اصول بین المللی توانست میانگین تولید را از 2 تن در سال های اول 

انقالب به 4 تن ظرف مدت کوتاهی ارتقا و بهبود دهد. 
شــاخه طوبی: آقای جهانگیر هم اکنون وضع تولید بذر در کشــور و استان فارس 

چگونه است؟
جهانگیر: بر اســاس اطالعات موجود مرکز تحقیقات کشاورزی فارس در زرقان تا 
سال 1380 بیش از 14 رقم گندم آنالیز شده چه از نظر انتخاب ارقام خارجی و چه 

غالمحسین جهانگیر تولید کننده بذر گندم سیروان:

  با بروز خشکسالی در 
مراکز توليد بذر امکان 
ادامه حيات ندارد

سعیدنظری:توجه به راندمان تولید و افزایش نرخ بهره وری به منظور 
کاهش هزینه های تولید و رقابــت پذیری محصوالت از ضروریات مهم 
اقتصاد تولید در دنیای معاصر است. نمی توان در دنیای پر رقابت کنونی 
زندگی کرد و از مفاهیم اقتصاد توســعه و ضرورت جلوگیری از هدر رفت 

منابع غافل شد. 
بخش کشاورزی هم مستثنا از دیگر بخش های تولید نیست و چه بسا به 
دلیل تجدید ناپذیر بودن منابع، توجه به افزایش نرخ بهره وری مهمترین 
ضرورت این بخش اســت. تولید اقتصادی ضمــن حفظ منابع به بهبود 
شرایط فعاالن این بخش نیز منجر شــده و هر سرمایه گذاری در بخش 

کشاورزی را توجیه پذیر می کند. 
آمار نشان می دهد هم اکنون فاصله زیادی بین نرخ بهره وری در بخش 
کشــاورزی ایران و دیگر کشورهای توسعه یافته در واحد سطح وجود دارد 
که باید برای جبران آن برنامه ریزی و سرمایه گذاری کرد. یکی از نیازهای 
اساســی برای دســت یابی به تولید اقتصادی با نرخ بهــره وری مطابق 
اســتانداردهای جهانی، تامین نهاده های مناسب و با راندمان تولید باال از 
جمله بذر اســت. »غالمحسین جهانگیر« کشــاورز استان فارسی منطقه 
تخت جمشــید است که با عزمی ســترگ و اراده ای آهنین در اقدامی بی 

سابقه و با سرمایه گذاری شخصی و جلب همکاری کارشناسان بذر بخش 
دولتی در بین ســال های 1390 تا 1394 موفق به تولید رقم جدید بذر 

گندم پر محصول و مقاوم با نام »سیروان« شد. 
جهانگیر با اتکا به خدای متعال و به کارگیری ســرمایه بخش خصوصی و 
با درک درست از سیاســت های اقتصاد مقاومتی ابالغ شده از سوی مقام 
معظم رهبری رقم جدید ســیروان را پس از چند سال تعطیلی بخش بذر 

گندم به جامعه کشاورزی جنوب کشور معرفی کرده است. 
حاصل تالش این کشاورز منطقه تخت جمشید مرودشت و محققان مرکز 
تحقیقات کشــاورزی و منابع طبیعی استان فارس، کاهش میزان مصرف 
بذر ســیروان در برابر دیگر ارقام موجود بــازار از 300 کیلوگرم در هکتار 
به کمتر از 150 کیلوگــرم، مقاومت در برابر کم آبی و زنگ و دیگر آفات 
نباتی و افزایش برداشت محصول به 9000 تا 11000 کیلوگرم در واحد 

سطح است. 
خبرنگاران شــاخه طوبی ضمن بازدید از بخشــی از مزارع زیرکشت بذر 
سیروان که برای نخستین بار از این نوع بذر استفاده کرده اند، به گفت وگو 
با غالمحسین جهانگیر مدیر موفق مزرعه تولیدات گیاهی و زراعی جهانگیر 

در منطقه شمس آباد تخت نشسته اند.

مقـدمـه
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ارقام اصالح شده داخلی مانند مرودشت، نیک نژاد و شیراز را به کشاورزان معرفی و امکان ارتقا نرخ بهره 
وری را در مزارع فراهم کرد. آنچه که از سال 1385 اتفاق افتاد این است که تولید بذور با راندمان تولید 
موثر سیر نزولی پیدا کرد و چرخه تولید بذر در کشور بهم خورد به گونه ای که مرکز تحقیقات زرقان که 
هر ساله بیش از 400 تن بذر گندم در طبقه پرورشی 1 و 2 و 3 تولید می کرد بنا به دالیلی نتوانست به تعهد 
خود در تولید بذر و معرفی رقم جدید عمل کند. عالوه بر این کشــاورزان پیشرو که به عنوان پیمانکار 
تولید بذر ساالنه بیش از 6 هزار تن بذر مادری را تولید و تحویل مراکز خدمات حمایتی می کردند، نیز از 
گردونه تولید عقب مانده و در مجموع تولید بیش از 36 هزار تن از انواع 21 رقم بذر در طبقات مختلف 
متوقف شــد. بررسی های دقیق نشــان می دهد که هم اکنون به دلیل برخی رفتارهای سلیقه ای و سو 

مدیریت در بخش ثبت و کنترل بذر استان فارس ارقام موجود 
به حداقل رسیده و چرخه تولید بذر کامال سلیقه ای اداره می 
شــود که نهایتا میانگین تولید هم اکنــون به کمتر از 3 تن در 

واحد سطح رسیده است.
** شاخه طوبی: به نظر شــما چــه دالئلی باعث شده چرخه 
تولید بذر در اســتانی فارس که تامین کننــده بذر حداقل 10 

استان جنوبی کشور است، دچار مشکل شود؟
جهانگیر: مســائلی زیادی چرخه بذر را در کشور تحت تاثیر 
قرار داده است، در تحقیقاتم و با بررسی همه جانبه حوزه بذر 
به این نتیجه رسیدم که مشکالتی مثل نبود ارقام مقاوم، حذف 
پیمانکاران با سابقه و پیشرو، عدم نظارت مستقیم بر عملکرد 
بخش تحقیقات ثبت گواهی بذر، باند بازی در توزیع بذر بین 
شرکتهای بذری بخش خصوصی، عدم رعایت طبقات بذری 
و اختصاص بذر از طبقــات پائین تر به طبقات باالتر بذری، 
اعالم میــزان خرید و تولید غیر واقعی بــذر و انحراف افکار 

عمومی در سال های مسائل تاثیرگذار در این حوزه است.
عالوه بر این بکار گیری افراد و شرکت های غیر متخصص در 
حوزه بذر بر اساس رانت و باند بازی، حذف ارقام پر محصول 
مانند نیک نژاد و مرودشت و شیراز، انحصاری کردن مجوزها 
و ندادن مجوز به افراد توانمند و جلوگیری از رقابت پذیر کردن 
بخش تولید بذر، عدم رعایت اســتانداردهای بذری از طرف 
شرکتهای بذری با هدف انتفاع بیشتر، تامین بذر از محل گندم 
سیلویی و مصرفی و حذف بازدیدهای نظارتی کارشناسان از 
مراحل تولید از جمله مهمترین آسیب هایی است که از سال 
84 تا کنون چرخه تولید بذر را به سمت تعطیلی کشانده است. 
** شاخه طوبی: به نظر می رسد مباحثی که شما مطرح کردید 
با آنچه در رســانه ها از ســوی برخی مســئوالن سابق منتشر 

می شد، در تضاد است؟
جهانگیر: به رغم پنهان کاری و اصرار برخی از مسئوالن سابق 
مبنی بر وجود بذر مناسب اما آمار تولید گندم واقعیات موجود 
را نشان می دهد. برخی تالش می کنند که کاهش تولید گندم 
را پای خشکسالی بگذارند در حالی تولید و استفاده از بذرهای 
مقاوم در برابر کم آبی و خشکسالی با استفاده از تکنولوژی های 
نــو و دانش برتر در حوزه زنتیــک راهکار مهمی در مقابله با 
خشکسالی است. واقعیت تولید گندم نشان می دهد راندمان 
فعلی عملکرد تولید با ادعاهای مسئوالن بخش ثبت و کنترل 
بذر اســتان فارس همخوانی ندارد. نکته دیگر اینکه انحصار 
دولت در زمینه تولید بذر با وجود قوانینی همچون سیاست های 
اصل 44 قانون اساسی و نیز قانون خصوصی سازی در تضاد 
است، بنابراین این قوانین منجر به محدودیت امکان رقابت برای 

حضور بخش خصوصی شده است. 
** شاخه طوبی: هم اکنون در استان فارس و دیگر استان های 
همسایه فعال در تولید گندم از چه نوع بذری استفاده می کنند؟ 
جهانگیر: واقعیات موجود در اســتان فارس نشان می دهد هم 
اکنون بذر غالب در این استان دو بذر چمران و شیرودی است 
که مقاومت خود را در برابر بیماری زنگ از دست داده است، 
چرا که معموال بذر گندم در یک دوره 5 تا 7 ساله کاشت در 
صورتی که اصالح روی آن انجام نشود، توانایی باروری خود 
را بعلت از دســت دادن ژن های مقاوم در برابر آفات و شرایط 
اقلیمی مثل برودت و حرارت یا کم آبی و شــوری از دســت 
می دهــد و در صورت بارش بهاری و نوســانات آب و هوایی 
در سال زراعی بخش بسیار مهمی از تولید گندم استان فارس 

دچار بحران خواهد شد.
** شاخه طوبی: چرا احســاس کردیــد که باید خود را درگیر 

تولید بذر به ویژه بذر گندم کنید؟
جهانگیر: بنده به موضوع بهره وری در تولید و کاهش هزینه و 
انرژی توجه ویژه ای د ارم. این مزرعه در کنار توجه به تولید بذر 
پربازده و مقاوم، موضوع کاهش مصرف انرژی و منابع آب را 
از چند سال قبل در دستور کار خود قرار داده و با اجرای طرح 
هایی همچون تســطیح لیرزی اراضی در اختیار و نیز اجرای 
سیســتم مدرن آبیاری بارانی به همراه بهســازی و نوســازی 
تجهیزات انتقال آب توانسته ضمن کاهش مصرف انرژی زمینه 
بهبود تولید و صرفه جویی را فراهم کند. اما از طرفی در حوزه 

در تحقیقاتم و با بررسی همه جانبه حوزه بذر به این نتیجه رسیدم که مشکالتی مثل نبود 
ارقام مقاوم، حذف پیمانکاران با ســابقه و پیشرو، عدم نظارت مستقیم بر عملکرد بخش 
تحقیقات ثبت گواهی بذر، باند بازی در توزیع بذر بین شرکتهای بذری بخش خصوصی، 
عدم رعایت طبقات بذری و اختصاص بذر از طبقات پائین تر به طبقات باالتر بذری، اعالم 
میزان خرید و تولید غیر واقعی بذر و انحراف افکار عمومی در ســال های مسائل تاثیرگذار 

در این حوزه است.

بنده به موضوع بهره وری در تولید و کاهش هزینه و انرژی توجه ویژه ای د ارم. این مزرعه 
در کنار توجه به تولید بذر پربازده و مقاوم، موضوع کاهش مصرف انرژی و منابع آب را از 
چند ســال قبل در دستور کار خود قرار داده و با اجرای طرح هایی همچون تسطیح لیرزی 
اراضی در اختیار و نیز اجرای سیســتم مدرن آبیاری بارانی به همراه بهســازی و نوسازی 
تجهیزات انتقال آب توانسته ضمن کاهش مصرف انرژی زمینه بهبود تولید و صرفه جویی 

را فراهم کند.

اقدام انجام شــده به دلیل تاثیری که در اقتصاد کشــاورزی و استقالل کشور در راستای 
سیاست های اقتصاد مقاومتی دولت دارد، مورد توجه محافل گوناگون قرار گرفت تا آنجا 
حدود 20 نفر از نمایندگان مجلس شورای اسالمی عضو کمسیون کشاورزی و منابع طبیعی 
به همراه جناب آقای رجایی رییس کمسیون کشاورزی مجلس اردیبهشت ماه سال گذشته 

در یک مرحله از مزرعه و روند تولید بازدید کردند.
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بذر به این نتیجه رســیدم که بخش دولتی به واســطه برخی 
سیاســت ها مثل اصل 44 قانون اساسی و یا بروز خشکسالی 
در مراکز تولید بذر دچار مشــکل شده و امکان ادامه حیات 
ندارد، مثــال در همین منطقه زرقان، میــزان قابل توجهی از 
اراضی که بذر پرورشی در طبقات یک و دو کشت می شد، 
به دلیل خشکسالی و نیز اجریا سیاست های اصل 44 قانون 
اساسی به مجتمع مسکونی تبدیل شد، اینجانب با سابقه 30 
ســاله به عنوان کشاورز بذرکار در منطقه مرودشت و با توجه 
به بیانات رهبر معظم انقالب در خصوص اقتصاد مقاومتی، 
به شــدت ضرورت تامین بذر گندم پر محصول را با هدف 
بهبود نــرخ بهره وری و تولید اقتصادی در منطقه احســاس 
کرده و با سرمایه گذاری بخش خصوصی و جذب مشارکت 
کارشناسان متخصص و با تجربه مرکز تحقیقات کشاورزی 
زرقان از ســال 90 موفق به تولید رقم پرمحصول »سیروان« با 

میانگین تولید 7 تن در میانگین واحد سطح شدیم. 
** شاخه طوبی: روند تولید سیروان چگونه بود؟ و از کجا به 

این رقم دست پیدا کردید؟ 
جهانگیر: رقم سیروان توسط کارشناسان بخش ثبت و گواهی 
بذر و نهال مرکز تحقیقات کشاورزی زرقان به بنده پیشنهاد و 
معرفی شد و تحت نظارت همین کارشناسان خبره روند تولید 
از ســال 1390 در طبقات بذری پرورشی 1 و 2 و 3 آغاز و به 
تولید 185 تن بذر پرورشی رقم سیروان در سال زراعی 1393 
منجر شد و برای سال زراعی جاری که به انتهای خود نزدیک 
می شــود همین میزان بذر در قریب به 1000 هکتار مزرعه در 
نقاط مختلف استان فارس کشت شده و پیش بینی می کنیم 
با جلب مشــارکت و همکاری مجدد کشــاورزان با سابقه و 
پیشرو بذرکار در سال زراعی جاری به حول و قوه الهی بیش 
از 8 هزار تن بذر گندم با نام »سیروان« تحت نظارت مستمر 

کارشناسان مرکز نحقیقات زرقان تولید شود. 
**شــاخه طوبی: ویژگی ســیروان در مقایســه با دیگر ارقام 

موجود در بازار بذر چیست؟
جهانگیر: پیــش از این و با بذرهای موجود در اســتان برای 
کاشــت گندم در واحد ســطح به بیــش از 300 کیلو گرم 
بــذر نیاز بود که بتوان حداکثر 3 تن گندم در واحد ســطح 
در پایان فصل برداشــت کرد اما بذر ســیروان مقاوم در برابر 
انــواع آفت های منطقه ای و کم آبی اســت و با کمترین نیاز 
برای کاشــت یعنی به طور میانگین با کاشت 150 کیلوگرم 
بذر در واحد ســطح و بر اســاس کیل گیری انجام شده در 
سال گذشته به میانگین تولید حداقل 7 تن در میانگین واحد 
سطح منجر می شود که بیش از دو برابر تولید بذرهای موجود 
اســت. کشاورز با کاشت سیروان هم در میزان آب و هم در 
میــزان آفت کش ها و هم در میزان بذر مصرفی و کود مورد 
نیاز صرفه جویی می کند و هم دو برابر کشت معمولی خود 
محصول برداشت می کند. آمار میانگین کیل گیری از مزرعه 
آقای »ایرج کاووسی« توسط جهادکشاورزی استان فارس در 
ســال 93 استخراج شده در صورتی که در برخی مزارع کیل 
گیری غیر رســمی تا تولید 11 تن در هکتار به ثبت رســیده 

است.
** شــاخه طوبی: همکاری کارشناسان تولید بذر در بخش 

دولتی را چگونه ارزیابی می کنید؟
جهانگیــر: وجود متخصصان توانمند و قابــل اتکا در مرکز 
تحقیقــات کشــاورزی زرقان که متاســفانه ســو مدیریت 
جهادکشــاورزی فــارس در دولــت گذشــته و نیــز بحران 
خشکسالی و کاهش ســرمایه گذاری دولتی، دست آنان را 
برای فعالیت در این زمینه بســته بــود، از دیگر ظرفیت هایی 
اســت که ما را برای دست یابی به چنین توفیق بزرگی یاری 
کرد. وجود متخصصانی همچون جناب آقای مهندس نیک 
زاد و مهندس امین پور و دیگر همکارانشــان با خلق و خوی 
جهــادی در بخش دولتی ثبت و گواهی بذر و نهال اســتان 
فارس ذخیره های بزرگی برای حفظ استقالل غذایی کشور 
است که بی ادعا و گمنام خدمت می کنند. تولید بذر سیروان 
نمونه عالی از مشــارکت دو بخش دولتــی و خصوصی در 
زمینه تولیدات کشاروزی و حفظ استقالل غذایی و اقتصادی 

کشور در پرتو سیاست های اقتصاد مقاومتی است. 
** شاخه طوبی: االن وضعیت تولید سیروان در چه مرحله  ای است؟

جهانگیر: هم اکنون مزرعه جهانگیر بالغ بر 18 هکتار تحت کشت گندم پرورشی دو و 2 هکتار تحت 
کشت گندم خوشه سال قبل یعنی پرورشی یک و حدود 2 هزار مترمربع تحت کشت خوشه دارد که این 

سرمایه عظیمی برای سال های آتی است.
** شاخه طوبی: کشاورزان گندمکار برای سال زراعی جدید چگونه می توانند به رقم پرمحصول سیروان 

دست پیدا کنند؟
جهانگیر: به نکته مهمی اشاره کردید، ایجاد شبکه عرضه مناسب بذر بین کشاورزان برای بهبود روند تولید 
بحث کامال جدی و ضروریست. مزرعه تولبدات گیاهی جهانگیر زیرساخت های فیزیکی جمع آوری، 
خرید، بوجاری، بســته بندی و عرضه را نیز برای انواع ارقام بذر تامین و تهیه کرده است، اما وجود ارقام 
چند ده میلیاردی یارانه بذر هر کسی را به صرافت می اندازد که خود را به این منبع بی دردسر مالی نزدیک 
کرده و هر دســتی را قطع کند. ما با اتکا به توان فنی خود که منجر به تولید بذر ســیروان شده، آمادگی 
خود را جهت شکســتن هر نوع انحصاری و تولید دیگر ارقام بذری گندم به مراکز دولتی ذیربط اعالم 
کردیم و پیشنهاد دادیم ساختار تامین و تولید بذر با هدف ارتقا نرخ بهره وری و کاهش هزینه های تولید در 
بخش کشاورزی و رقابت پذیر کردن آن به بخش خصوصی واگذار شود. سال های قبل بارها محدودیت 
تامین بذر را از طریق نامه نگاری به مقامات ســابق جهادکشاورزی استان و وزارتخانه متذکر شده بودیم 
و االن هم آمادگی داریم به عنوان نخستین مرکز بخش خصوصی تولید و تامین بذر و با انجام تحقیقات 
بخش خصوصی و حمایت دولت محترم و همکاری متخصصان مراکز تحقیقاتی از جمله مرکز تحقیقات 
کشاورزی زرقان به میزان 8 هزار تن بذر پر محصول سیروان را در سال زراعی جدید در اختیار کشاورزان 

قرار دهیم و ظرفیت تولید بذر را برای سال های بعد تا بیش از 20 هزار تن ارتقا دهیم.
** شاخه طوبی: همکاری مسئوالن جهادکشاورزی استان فارس با مزرعه شما چگونه بود؟

جهانگیر: مسئوالن جهادکشاورزی را باید به دو دسته تقسیم کرد. عده ای که بعد از دولت آقای روحانی 
منصوب شــدند و عده ای که هنوز به سیاق گذشــته در راس امور قرار دارند. آقای دکتر »محمدمهدی 
قاســمی« رییس سازمان جهادکشاورزی فارس و آقای مهندس »صادقی« معاون بهبود تولیدات گیاهی 
این سازمان حقیقتا همکاری نزدیکی دارند و روند بسیار مثبتی را در زمینه همکاری با همه فعاالن عرصه 
کشاورزی آغاز کرده اند و بنده به عنوان فعال بخش کشاورزی با بیش از 30 سال سابقه پیش بینی می کنم 
موفقیت های خوبی در جهت رشد این بخش و منویات رهبر انقالب و سیاست های دولت تدبیر و امید 
در حوزه اقتصاد کسب کنند اما بخشی از مدیران باقی مانده از گذشته در سطوح میانی که کارنامه موفقی 
نداشتند همچنان با هر نوع ابتکار و سرمایه گذاری در این استان مخالفت می کنند تا آنجا که ممکن است 

سیاست های اقتصادی دولت تحت تاثیر افکار و رفتار این افراد ضربه ببیند. 
 ** شاخه طوبی: ظاهرا مدیران ارشد کشوری هم از مراحل تولید سیروان بازدید کردند؟

جهانگیر: اقدام انجام شــده به دلیل تاثیری که در اقتصاد کشــاورزی و اســتقالل کشــور در راســتای 
سیاســت های اقتصاد مقاومتــی دولت دارد، مورد توجه محافل گوناگون قــرار گرفت تا آنجا حدود 20 
نفر از نمایندگان مجلس شورای اسالمی عضو کمسیون کشاورزی و منابع طبیعی به همراه جناب آقای 
رجایی رییس کمسیون کشاورزی مجلس اردیبهشــت ماه سال گذشته در یک مرحله از مزرعه و روند 
تولید بازدید کردند. دکتر کمالی از معاونان وزارت جهادکشاورزی و عضو کمیته جهانی گندم سیمت 
و نیز مهندس »اسماعیل اسفندیار پور« مشاور وزیر جهادکشاورزی و مجری طرح گندم کشور و ده ها 
محقق و پژوهشگر بخش گندم در نوبت های چندگانه از مزرعه بذری جهانگیر و دیگر مزارع تحت کشت 
سیروان در دوران بذری به مدت سه سال متوالی بازدید کردند و مورد تایید و تشویق همه هم قرار گرفت.

** شاخه طوبی: حاج آقای جهانگیر تالشتان را پاس می داریم و برایتان ارزوی سالمتی میکنیم. 
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شرکت کربن ایران در شهر اهواز و در ناحیه صنعتی کارون واقع شده است. 
قرارداد ســاخت این کارخانه پس از مطالعاتی که در جهت تأمین نیاز دوده 
مصرف کارخانجات الستیك ســازی بعمل آمدT  با مشارکت شرکت ملی 
صنایع پتروشــیمی و بانك صنعت و معدن قراردادی با یکی از کارخانجات 
دوده صنعتی آمریکا منعقد گردید. عملیات ساختمانی با نظارت مهندسین 
شرکت ایران گاما و یك شرکت آمریکایی بنام سیمون در سال 1353 در اهواز 
آغاز گردید. که پس از اتمام کارها ساختمانی و نصب ماشین آالت در دیماه 

1353 تولید خود را با ظرفیت سالیانه 14000 تن آغاز نمود. 
در  بدو  تولید با توجه به کیفیت و مرغوبیت محصول، خیلی سریع توانست 
بازارهای داخلی که عمده ترین آن کارخانجات تایر سازی بود جذب نماید. 
همزمان با پیروزی انقالب اسالمی ایران در بهمن ماه 1357 تقریبًا 80% اقالم 
مورد نیاز تهیه شــده بود که باقیمانده آن بعلــت تحریم های آمریکا بحالت 
تعلیق درآمد. پس از پیروژی شــکوهمند انقالب اسالمی، کارکنان شرکت 
کربــن ایران با ســربلندی و افتخار بدون حضور نیروهــای خارجی تولید را 
ادامه داده و تاکنون نیز بدون وقفه با کمیت و کیفیت بسیار عالی کار ادامه 
می دهند، بطوریکه ظرفیت واحد یك به 30 هزار تن در ســال رسیده که این 
میزان 30 درصد افزایش نســبت به میزان طراحی را نشان می دهد و کیفیت 
محصول نیز تا میزان صد درصد عالی بهبود یافته است.  با توجه به نیازهای 
روزافزون کارخانجات داخلی به محصوالت دوده صنعتی و همچنین اهمیت 
صادرات و  تأمین ارز و هم سو شدن با شتاب رشد اقتصادی کشور، گسترش 
کارخانه کربن مورد توجه قرار گرفت و در ســال 1368 طرح دوده صنعتی 
با هدف ایجاد یك کارخانه مشــابه در مجــاورت کارخانه فعالی به تصویب 
رسید. دوده صنعتی )Carbon Black( یك افزودنی بسیار مهم برای الستیك 
ها می باشد که االستومرها را جهت بهبود خواص مکانیکی آنها تقویت می 
نمایــد. دوده جهت محافظت در مقابل نــور، رنگ دهی و افزایش خواص 

عبوردهی استفاده می شود .
بیشترین استفاده کربن بلک پس از صنعت الستیك سازی در صنایع جوهر 

سازی بخصوص برای چاپ روزنامه، رنگ سازی و پالستیك می باشد. 
کربــن بلك اغلب در پالســتیك و تولیدات به آن جهت رنگ بخشــیدن، 
محافظت در مقابل حرارت T محافظت در مقابل فســاد ناشی از تشعشعات 

ماوراء بنفش، خصوصیات الکتریکی و همچنین خاصیت استحکام بخشی 
مورد اســتفاده قرار می گیرد و  بعضًا در صنعــت بعنوان ماده احیا کننده نیز 

بکار می رود.
الزم به ذکر اســت که این شــرکت توانایی فنی و تکنولوژیکی الزم جهت 
ســاخت انواع دیگر دوده با توجه به نیاز و ســفارش مشــتری و مشخصات 
تجهیزات کارخانه را دارا می باشــد . درحال حاضر شــرکت کربن ایران با 
دو واحد تولیدی و با ظرفیت تولید 50 هزار تن دوده صنعتی در سال مشغول 
بکار میباشــد . براساس سیاست خصوصی سازی دولت جمهوری اسالمی 
ایران ، این شــرکت در ســال 1374 به شرکت ســهامی عام تبدیل و به گروه 
شــرکتهای سرمایه گذاری پتروشیمی پیوســت . در حال حاضر این شرکت 
یکی از شــرکتهای فعال بازار بورس میباشــد. این شرکت از بدو تولید، خود 
را متعهد به رعایت اســتانداردهای ملی) اســتاندارد ملی شــماره 4328 ( و 
استانداردهای بین المللی ASTM که یکی از معتبرترین استانداردها در تولید 
کربن میباشد و همچنین نظامهای مدیریت کیفیت دانسته و بهمین خاطر به 
این شرکت وجهه بین المللی داده است . امروزه می توان به جرأت ادعا نمود 
که نام شرکت کربن ایران بعنوان تولید کننده دوده صنعتی در میان شرکتهای 
بــزرگ و بین المللی جایگاه خاصی دارد و نتیجه آن صادر نمودن محصول 
به شــرکت“ میشلن فرانســه” بزرگترین و معتبرترین تولید کننده الستیك در 
دنیا می باشد . نظر به رعایت کیفیت مطلوب محصوالت تولیدی و استقرار 
نظامهای اســتاندارد و بمنظور حضور در رقابتهای بیــن المللی و تأمین ارز 
مورد نیاز ، این شــرکت توانســت محصوالت خود را به 19 کشور در چهار 
قاره جهان صادر نماید . محصوالت این شــرکت در انواع مختلف تولید می 
شود که تاکنون به تکنولوژی تولید 12 نوع کربن بالك دست یافته ایم . این 
تولیدات خوراك بیش از 200 تولید کننده داخلی در رشته های تولید الستیك 
، ترمیم تایر ،  کفش ، ســیم و کابل ، قطعات اتومبیل ، لوله سازی ،  باطری 

سازی ، رنگ ،  مرکب ،  پالستیك و … میباشد .
روابط عمومی و امور بین الملل شرکت کربن ایران

کربن ايران
پيشرو در منطقه، نقش آفرين در جهـان



شهرستان ُمهـرکجاست؟ 
شهرســتان مهــر در320کیلومتری جنــوب شــیراز و30کیلومتری 
تمــدن بزرگ اقتصادی وانرژی ایران درعســلویه واقع شــده اســت 
این شهرســتان متشکل از 5 شــهر گله دار،خوزی،مهر،وراوی،اسیر 
است.و4 بخش،124 روستا است مردم این شهرستان قبل از انقالب 
انقالبی بوده اند وبزرگانی ازاین شهرستان مدتها زیرشکنجه ساواک 
رنج کشیده اند خانواده های متدین این خطه 5 شهید بزرگوار تقدیم 
انقالب و53 شهید تقدیم نظام کرده اند راهبری های حضرت آیت 
الله فال اسیری درنهضت تنباکو وحضرت آیت الله سیدعباس مهری 

یار دیرین امام خمینی)ره( از افتخارات این خطه است.
از عبــارت دروازه ورود فارس به خلیج فارس وشهرســتان 

مرزی استفاده کردید! لطفًا بیشتر توضیح دهید؟ 
شهرســتان مهــر از طریــق شهرســتانهای عســلویه وجم با اســتان 
بوشــهر،ازطریق شهرستان پارسیان با اســتان هرمزگان هم مرز است 
شهرستان مهر نقطه تالقی 3 استان فارس بوشهر هرمزگان است.این 
شهرستان از چهارمحور به دریا وبنادر جنوبی کشور راه دارد وبرای 
دسترســی به این مناطق ازجمله تمدن بزرگ اقتصادی وانرژی ایران 
درعسلویه باید از این شهرستان عبورکرد،به همین دلیل شهرستان مهر 

را می توان دروازه ای برای ورود به خلیج فارس تلقی کرد.
شهرســتان مهــر را بیشــتر سیاســی مــی داننــد! دلیــل آن 

چیست؟ 
بیــداری وشــعورباالی سیاســی مردم شهرســتان مهر مربــوط به این 
روزها نســبت به مردم این شهرستان بواســطه روحانیون برجسته خود 
وارتباط مســتقیم آن بزرگواران با مراکز علمی حوزی درنجف اشرف 
وشــهرمقدس قم همواره از درک باالیی برخوردار بوده اند شهرستان 
مهر درزمان انقالب از شهرســتانهای پیش رو در نهضت امام خمینی 
)ره( بوده اند،روحانیون وشخصیت های برجسته این شهرستان، تبلیغ 
نهضت و انقالب را دراین منطقه ومناطق جنوبی کشور به عهده داشته 
اند و بزرگانی از شــهر ُمهر ســالها در زندانهای ساواک شکنجه شده 
اند؛ تقدیم 4 شــهید انقالب ازجوانان این خطه گواه این مدعاســت. 
حضرت آیت الله ســیدعباس مهری،یار دیرین امام خمینی )ره( نقش 
مهمی درک سیاســی مردم در آن زمان داشــته اند.پس از انقالب نیز 
مردم این شهرســتان درزمان جنگ وبعد از آن همواره امورکشور بوده 
اند وحضــوری فعال درصحنه داشــته اند. والیت مــداری مردم این 
شهرســتان مربوط امروز و دیروز نیست، بلکه این مردم ازقبل انقالب 
والیتمداربوده اند.اکنون این شهرســتان را نه تنها به عنوان یک قطب 

سیاسی، بلکه باید به عنوان قطب صنعت فارس بشناسند.

سیدمحمد موسوی متولد 1347 شهرُمهر استان فارس است. 
وی بخشــداری مرکزی کنگان و عسلویه، فرماندار زرین دشت و 
ازتاریخ آذر 92 به عنوان اولین فرمانداربومی شهرستان مهر منصوب 
شده است حضوریک فرماندار دردآشنای بومی درشهرستان مهر 
با دولت تدبیروامید،موجب شــد تا مردم این شهرســتان شاهد 
پیشــرفت های بی نظیری درمدتی کمتر از یکسال و اندی باشند. 
اقدامات وفعالیت های گســترده که می توان از سرمایه گذاری 
های بخش خصوصی،احیــاء عوارض ارزش افزوده پاالیشــگاه 
پارســیان،اصالح عوارض 2% نفت وگازشهرستان،فعالیت های 
چند جانبه برای حل مشکل آب مناطق مختلف شهرستان و... به 
عنوان چند اقدام منبع به نتیجه شاخص نام برده این روزها مردم 
شهرستان مهر فارس به آینده درخشــان،منطقه خود بسیارامید 
وار شــده اند.بافرماندارشهرســتان مهر به گفتگو نشسته ایم تا 
از زبان وی تا با جنوبی ترین شهرســتان فارس بیشتر آشنا شویم.

              
فرماندار مهر:

مهر، دروازه ای
 برای ورود به
 خليج فارس 

چه ویژگی هایی باعث شــده است تا این شهرســتان به عنوان قطب صنعت 
فارس مطرح باشد.

اجازه بدهید این سوال شما را به صورت دسته بندی شده و مشروح جواب دهم؛  منابع 
نفت و گاز« وجود منابع گازی در این شهرســتان باعث شــده این شهرســتان یکی از 
مهمترین قطب های اقتصادی جنوب فارس محســوب گردد،از مهمترین منابع گازی 

در این شهرستان می توان به چاه های تابناک، وراوی و... اشاره کرد.
پاالیشگاه گاز پارسیان ُمهـر« بزرگترین پاالیشگاه گاز شیرین کشور، سومین پاالیشگاه 
بزرگ کشــور و بزرگترین مرکز صنعتی جنوب فارس است. این پاالیشگاه 18 درصد از 
گاز مصرفی کشور )10,5 درصد از سبد انرژی کشور( را بر عهده دارد و گاز 5 استان 
فارس، یزد، اصفهان، قم و بخشی از تهران را تامین می کند. احداث این پاالیشگاه در 
شهرستان ُمهر موجب ایجاد تحولی بزرگ در اقتصاد و سبک زندگی مردم شده است.

معـادن « پس از اجرای عملیات شناسایی و کشف معادن در شهرستان مهر، رگه هایی 
غنی از دولومیت، ســیلیس، فسفات، آهک صنعتی، خاک صنعتی، برخی سنگ های 
قیمتی و نیمه قیمتی و... در نقاط مختلف کشــف شــده اســت که با فعال شدن این 

معادن می توان گام های مهمی در توسعه منطقه برداشت.
همجواری با تمدن بزرگ اقتصادی پارس جنوبی در عســلویه« شهرســتان مهر در 30 
کیلومتری پارس جنوبی تمدن بزرگ صنعتی، انرژی و اقتصادی ایران در عســلویه قرار 
دارد به عنوان منطقه پشتیبان پارس جنوبی و حوزه نفوذ آن مطرح است و می تواند برای 

استقرار شرکت های پایین دستی صنایع نفت و گاز مکانی ایده آل باشد.
حمـل و نقـــل شهرستان را چگونه ارزیابی می کنید؟

شهرســتان مهر نقطه تالقی ســه استان فارس،بوشــهر و هرمزگان است وازنظر موقعیت 
جغرافیایی دروازه ورود اســتان فارس به خلیج همیشه فارس محسوب می شود.به همین 
خاطر از نظر حمل و نقل و دسترسی به سه شاخص مورد نظر در موقعیت بسیار مناسبی 
قرار دارد. محورهای ارتباطی « آنچه که شهرســتان مهر را به لحاظ اقتصادی وصنعتی 
برجسته نموده است موقعیت مناســب جغرافیایی ومیزان دسترسی آن به راههای اصلی 

مواصالتی وارتباطی است.
بزرگــراه ُمهر – عســلویه بزرگترین و اصلی ترین محور ارتباطی اســتان فارس به جنوب 
کشور محسوب می شود که بوسیله آن، این شهرستان فاصله ای 30 کیلومتری با منطقه 
ویژه انرژی پارس جنوبی و عســلویه دارد. این شهرستان درحال حاضر شاهراه ارتباطی 
جنوب کشور به استان فارس و شهر شیراز است و روزانه حجم قابل توجهی ترافیک از 

اتوبان های مهر – عسلویه و مهر-فیروزآباد-شیراز تردد می کنند.
محور ُمهر – فیروزآباد – شــیراز؛ عمده تردد های منتهی به مرکز اســتان فارس )شــیراز( 
از این مســیر صــورت می پذیرد. محــور ُمهر – بندر پارســیان )گاوبندی ســابق( ؛ به 
اســتان هرمزگان و ســواحل خلیج فارس متصل می شود.محور ُمهر– بندرسیراف )بندر 
طاهری(؛ به بندر ســیراف استان بوشهر و ســواحل خلیج فارس متصل می شود.محور 
ُمهر – جم ؛ به شهرستان جم بوشهر و سواحل خلیج فارس مرتبط می شود.محور ُمهر – 

المرد – الرستان-خنج و محور ُمهر – عالمرودشت
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 شــاید به جرات بتوان گفت عمده ترین مزیت این شهرستان همین 
نزدیکی و دسترســی سریع و آســان به 4 فرودگاه فعال کشور است 
که درحال حاضربعضی از مراکز استان ها نیز ازآن بی بهره هستند.  
فرودگاه بیــن المللی خلیج فــارس )عســلویه( در 30 کیلومتری، 
فــرودگاه المــرد )40 کیلومتری(، فــرودگاه بین المللی الرســتان 
)180کیلومتــر( و فــرودگاه جــم در فاصله 65 کیلومتــری مرکز 

شهرستان مهر واقع شده اند.
شــایان ذکر اســت فرودگاه بین المللی خلیج فارس )عسلویه( در 30 
کیلومتری؛ بزرگتریــن و پرترافیک ترین فرودگاه در جنوب کشــور 
اســت و همه روزه پروازهــای متعدد به نقاط مختلف کشــور در آن 

انجام می پذیرد.
 دسترسی به خطوط راه آهن« یکی از اصلی ترین اهداف وزارت نفت 
و وزارت راه وشهرســازی درتوسعه جنوب کشــور و رونق اقتصادی 
منطقــه عظیم پارس جنوبی ایجاد مســیرراه آهن شــیراز –عســلویه-

بندرعباس اســت. شهرســتان مهر بدلیــل موقعیــت ممتازجغرافیایی 
درمجاورت این مســیر ریلی )درحال ســاخت( قرارگرفته است واین 
خط آهن پس از گذشــتن از شهرستان جم از طریق شهرستان مهر به 

سمت بندرعباس ادامه مسیر خواهد داد.
دسترســی به دریا و بازارهای بزرگ کشــورهای حوزه خلیج فارس« 
با توجه به راه های ارتباطی، این شهرســتان در 30 کیلومتری سواحل 
نیلگــون خلیج فارس واقع شــده اســت و لــذا به بازارهــای بزرگ 

کشورهای حوزه خلیج فارس دسترسی دارد.
همجــواری با گمرکات دریایی،هوایی،جــاده ای و ریلی« با توجه به 
فاصله کم این شهرستان با دریا و موارد اشاره شده فوق، این شهرستان 
مستعد ســرمایه گذاری در زمینه ی ایجاد مراکز گمرکی و صادراتی 
در جنوب فارس اســت و می تواند مرکز ســقلی جهت دسترســی به 

بازارهای بزرگ خلیج فارس باشد.
به عنوان فرماندار شهرســتان ُمهــر ؛ در دولت تدبیر و امید 

چه دستاوردهایی برای مردم این شهرستان داشته اید؟
دولت تدبیر و امید دســتاورد ها بزرگ و بی نظیری در این مدت کم 
برای شهرســتان ُمهر به ارمغان آورده اســت. در این دولت در بخش 
های اعتباری، عمرانی خصوصًا عمران روســتایی، ســرمایه گذاری 
بخش خصوصی و توسعه زیرساخت های شهرستان حرکت های بی 
نظیری انجام شــده اســت که می تواند حاصل یک حرکت جمعی 
از دســتگاه های اجرایی و مدیریت ارشــد استان،استاندار فرهیخته و 
معاونین ایشــان و نماینده محترم در مجلس می باشد. طی این مدت 
حدود 5 هــزار میلیارد ریال توســط بخش خصوصی در شهرســتان 
ســرمایه گذاری شده اســت که در قیاس با گذشته رقم چشمگیری 

است.
5 هزار میلیارد ریال سرمایه گذاری بخش خصوصی در مدت 

یکسال، عدد قابل توجهی است، لطفًا بیشتر توضیح دهید.
توانایی و قابلیت های این شهرســتان بی نظیر است و ما توانسته ایم 
بخشــی از این ظرفیت هــا را به بخش خصوصــی و دولت معرفی 

کنیم.
به برکت موقعیت جغرافیایی و خدمات نظام در عســلویه و ویژگی 
ها و توانمندی های اشــاره شده، این شهرستان بهشتی برای سرمایه 
گذاران است و همه ظرفیت هایی که برای پیشرفت یک منطقه الزم 
است، یکجا در شهرستان مهر گرد آمده است، ما سرمایه گذارانی 
از اســتان های خراسان رضوی، تهران، هرمزگان و حتی هندوستان 
داشــته ایم. فقط باید بســتر را برای فعالیت ســرمایه گذاران فراهم 

کنیم. 
پاالیشگاه تولید بنزین یورو4 مهر« گلنگ احداث پاالیشگاه بنزین 
شــهریور 93 با حضور دکتر احمدی اســتاندار محترم فارس، دکتر 
موســوی نماینده محترم مجلس و جمعی از مدیران ارشــد کشور 
و اســتان و میهمانانی از کشــورهای چین، ایتالیا، ترکیه و عراق در 
شهرستان مهر به زمین زده شد. با راه اندازی این پاالیشگاه، بنزین، 
حالل های شــیمیایی، بنزین هواپیما و گازوئیل با استاندارد یورو ۵ 
تولید خواهد شــد. سرمایه گذار این طرح ۲۰ هزار بشکه ای شرکت 

پیمان رامشیر پلیمر، از شرکت های خصوصی است.
کارخانــه صنایع پلیمــری و پالت ســازي« این کارخانــه درحال 
ســاخت، در زمینــه تولید پالت پالســتیکی و انــواع تزریق چوب 
پالست و همچنین ارائه انواع پالت پالستیکی فعالیت خواهد کرد. 
دستگاه تولید پالت این شــرکت توسط شرکت کراس مافای آلمان 

طراحی و نصب خواهد شــد و پس از راه اندازی نیاز صنایع منطقه و بخشــی از نیاز 
کشور را برطرف خواهد کرد.

کارخانــه تولید فیلترهاي صنعتي و نیروگاهي فرســایار« این واحد پس از بهره برداری 
توســط بخش خصوصی با تولید فیلترهای هــوا، روغن، گازوئیل، هیدروکربن و.. در 
برآوردن نیاز فازهای گازی و شرکت های پتروشیمی منطقه نقش آفرینی خواهد کرد.
کارخانه  ســاخت صنایع فلزي صنعتي  پاالیشــگاهي« عملیات احداث کارخانجات 
اســپول ســازی و صنایع فلزی صنعتی – پاالیشگاهی شرکت مهندسی ساخت ونوسان 

با اعتبار اولیه 20 میلیارد ریال برای فاز اول در شهرک صنعتی ُمهر آغاز شده است.
کارخانه ســیمان مهرگان« این کارخانه به زودی کلنگ زنی خواهد شــد و با توجه به 

معادن غنی می تواند نقش مهمی در تامین سیمان صنایع منطقه جنوب داشته باشد.
البته الزم به ذکر اســت در کنار این طرح های اشــاره شــده، طرح پاالیشگاهی اتان 
گیــری که مدتها بالتکلیف مانده بوده اســت، پس از تعییــن تکلیف در این دولت 
چند روزی اســت شــروع به کار کرده اســت.طرح بــزرگ اتان گیری پاالیشــگاه 
پارســیان ُمهــر از بزرگتریــن طــرح هــای اشــتغال زایی در اســتان فارس اســت. با 
راه اندازی پروژه اتان گیری پاالیشــگاه پارســیان و خط لوله انتقــال اتان از این پروژه 
به فیروزآباد و خط لوله انتقال اتیلن از پتروشــیمی فیروزآباد به پتروشــیمی های فســا، 
 جهــرم و داراب انجام می شــود. برآورد واحد اتان گیری این پــروژه دو هزار و پانصد 

میلیارد تومان است. 

شهرســتان مهر نقطه تالقی سه استان فارس،بوشــهر و هرمزگان است وازنظر 
موقعیت جغرافیایی دروازه ورود اســتان فارس به خلیج همیشه فارس محسوب 
می شود.به همین خاطر از نظر حمل و نقل و دسترسی به سه شاخص مورد نظر 
در موقعیت بسیار مناسبی قرار دارد. محورهای ارتباطی « آنچه که شهرستان مهر 
را به لحاظ اقتصادی وصنعتی برجســته نموده است موقعیت مناسب جغرافیایی 

ومیزان دسترسی آن به راههای اصلی مواصالتی وارتباطی است.

شــاید به جرات بتوان گفت عمده ترین مزیت این شهرستان همین نزدیکی و 
دسترسی سریع و آسان به 4 فرودگاه فعال کشور است که درحال حاضربعضی 
از مراکز اســتان ها نیز ازآن بی بهره هســتند.  فرودگاه بین المللی خلیج فارس 
)عسلویه( در 30 کیلومتری، فرودگاه المرد )40 کیلومتری(، فرودگاه بین المللی 
الرستان )180کیلومتر( و فرودگاه جم در فاصله 65 کیلومتری مرکز شهرستان 

مهر واقع شده اند.
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دستگاه اجرائی: بنیاد مسکن انقالب اسالمی  
پیمانکار: شرکت سامان محیط  

محل اجرا: شیراز 
پیشرفت فیزیکی :95 درصد 

کید و فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص  توضیحات :  با توجه به تأ
توسعه حرم احمدبن موسی )ع( و سومین حرم اهل بیت  این پروژه در دستور 

کار قرار گرفت .
اهداف پروژه : 

1- توسعه حرم مطهر حضرت شاهچراغ  
2- افزایش میزان رفاه زائران حرم مطهر

 طرح توسعه و نوسازی 
حرم مطهر حضرت احمدبن موسی)ع( شاهچراغ  

دستگاه اجرائی:شهرداری شیراز  
تاریخ شروع : 1380  

محل اجرا: شیراز  
طول پروژه : خط یک 24.5 کیلومتر ، خط دو 15 کیلومتر   

پیشرفت فیزیکی : فاز یک) خط یک ( 94.3 درصد ، فاز دو )خط یک ( 
50 درصد 

اهداف پروژه : 
1- کاهش ترافیک کالن شهر شیراز 

2- تسهیل عبور و مرور 
3- کاهش سوخت 

4- کاهش زمان سفر در شهر شیراز  

 قطار شهری شیراز  

فرزاد وثوقی: معاون امور عمرانی اســتانداری فارس برنقش اساسی 
شــهرداران وفرمانداران سراسر اســتان به منظور بهبودشرایط درروند 
توســعه فارس تاکید کرد . خلیل رضاییان با بیان اینکه دراســفندماه 
گذشته نشســت هم اندیشی شهرداران سراسر اســتان با هدف ارایه 
برنامه های راهبردی توسعه برگزار شد خاطر نشان کرد : دراین نشست 
هم اندیشــی مقرر شد تصمیمات شهرداران به نحوی اتخاذ شود که 
منافع عمومی وحفظ محیط زیســت به نحوی شایسته در آن لحاظ 

شده باشد.
به گفتــه معاون امور عمرانی اســتانداری فارس در گذشــته برخی 
تصمیمات شهرداران با اصول یاد شده مغایر وباید دراین روش تجدید 
نظر صورت گیرد . وی با اشــاره به ســفر قریب الوقوع هیات دولت 
به اســتان فارس اولویت اجرای پروژهــا را در خاتمه یافتن پروژهای 
نیمه تمام استان دانســت وآنرا مسیر اصلی توسعه فارس معرفی کرد 
وخاطر نشــان کرد : چند اولویت به عنوان متتم بودجه 94 با تالش 
استاندار محترم به اعتبارات استان افزوده شده است تا مرمت واحیای 
تخت جمشید ، احداث بیمارستان شماره 2 نمازی وبیمارستان بانوان، 
احیای دریاچه های استان و احداث پایانه خارجی فرودگاه شیراز در 
اولویت قرار گیرد . در حقیقت این کارهای بزرگ نیازمند اعتبارات 
ملی وخاصی اســت با مورد رســیدگی جدی قرار گیرند . همچنین 
امیدواریم خط دوم آب رسانی به شیراز ب تخصیص اعتبارات ویژه 
ســرعت پیدا کند ودر ســفر هیات دولت این اولویت نیز مورد توجه 

قرار خواهد گرفت.
وی گفت : برای ایجاد اشتغال پایدار نیازمند توسعه سرمایه گذاری 
هستیم وتوسعه سرمایه گذاری با بهبود شرایط سیاسی وتعامل با جهان 

معاون امور عمرانی استانداری فارس:

اولويت های عمرانی 
در جريان سفر هيات دولت 
معرفی خواهد شد

امکان پذیر است وامیدواریم در ماههای آینده شاهد بهبود روند سیاسی ودرنتیجه اقتصادی باشیم .
رضاییــان در ادامه افــزود : هزار پروژه به ارزش یک هزار و ششــصد میلیارد تومان با هدف برق 
رســانی به مناطق گرمسیر وگاز رســانی به مناطق سرد سیر استان در حال اجراست که با اتمام آن 
بسیاری مسایل مردم دراین مناطق حل وفصل واز اتالف انرژی جلوگیری خواهد شد .وی پیدیده 
زمین خواری را یک معضل بزرگ در اســتان فارس ونیز ســایر استانهای کشور دانست و گفت 
: دراین رابطه بصورت جدی وارد عمل شــده ایم وهیچ توافقی با زمین خواران در هیچ مقطعی 
انجام نخواهد شد ، که این توافقات فقط با عث ترویج یک فرهنگ غلط در جامعه خواهد شد . 
همچنین در حال پیگیری اراضی واگذار شده به سرمایه گذارانی هستیم که به نوعی زمین مربوطه 

را دچار تغییر کاربری نموده اند .
وی ضمن انتقاد از روند کند مستند سازی در خصوص بحران های اتفاق افتاده در فارس ، متذکر 
شد : اگر مستند سازی درستی در این رابطه انجام شود به معنای استفاده بهینه از تجربیات است 
وتجربه ثابت کرده است که با حداقل هزینه می توان از وقوع برخی حوادث با خسارت های بزرگ 
پیشگیری نمود . در حقیقت امروز از انچه در اختیار داریم بدرستی استفاده نمی کنیم در حالی 
که زمان ازمون وخطا به سرآمده است .رضاییان با ورود به بحث کشاورزی در استان فارس افزود: 
زمان کشاورزی معیشتی به سرآمده است واین امر صرفه اقتصادی برای خانواده روستایی ندارد . 
لذا باید با حمایت از طرح های نوین وحمایت از بخش خصوصی به سمت توسعه صنایع تبدیلی 

حرکت کنیم ونیاز های اساسی بازار مصرف را تامین وعرضه نماییم .
ادامه به معرفی بعضی از پروژه قابل توجه در ســفر ریاســت محترم جمهور اشــاره 

خواهد شد.
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 دستگاه اجرائی: وزارت راه و شهرسازی  
تاریخ شروع : 1386 

محل اجرا: شیراز- بوشهر – عسلویه 
پیشرفت فیزیکی : 14 درصد )کل پروژه ( 

توضیحات : این پروژه به طول 645 کیلومتر از شــیراز آغاز و پس از عبور از 
شــهرهای کوار ، فیروزآباد، فراشبند وارد اســتان بوشهر شده و طی دو خط به 

شهر بوشهر و عسلویه پایان می یابد.
اهداف پروژه : 

• اتصال بندر بوشهر به شبکه راه آهن سراسری و ایجاد شبکه حمل و نقل
• برقراری ارتباط میان استانهای بوشهر – فارس و دیگر 

• استانهای کشور
اتصال پایتخت انرژی ایران )عســلویه و پارس شــمالی( و نیروگاه اتمی بوشهر 
به شــبکه ریلی که زمینه را جهت اســتفاده پتانسیلهای نفت ،گاز و پتروشیمی 

موجود در منطقه فراهم کند

راه آهن
 شیراز- بوشهر – عسلویه 

 دستگاه اجرائی: وزارت راه و شهرسازی  
پیمانکار:  تراورس 

محل اجرا: شیراز – کوار – جهرم – الر - بندرعباس 
پیشرفت فیزیکی : 5 درصد 

توضیحات : این طرح به طول 585 کیلومتر با سرمایه گذاری 85 درصدی 
بخش خصوصی و 15 درصدی دولت آغاز گردیده است .

اهداف پروژه : 
1. ایمنی سفر

2. کاهش مصرف سوخت و هزینه استهالک ماشین آالت
3. کاهش آمار تصادفات و تلفات جاده ای

4. رونق صنعت توریسم  و گردشگری
5.افزایش مبادالت تجاری جنوب کشور 

دستگاه اجرائی: وزارت راه و شهرسازی  
مدت قرارداد:  30 ماه   پیمانکار: مؤسسه الهادی      تاریخ شروع : 1390  

محل اجرا: شیراز- سروستان – استهبان – نی ریز  
پیشرفت فیزیکی : قطعه سه 32درصد 

اهداف پروژه :
1.  اتصال محور ریلی بندرعباس – بافق – مشهد به محور اصفهان – شیراز – بوشهر – 

بندر امام جهت حمل سنگ آهن به کارخانه فوالد خوزستان
2. ایجاد ارتباط بین دو قطب صنعتی و کشاورزی کشور )استانهای کرمان و فارس(

3. سهولت ارتباط شهرستانهای سیرجان قطرویه ، نیریز ، استهبان ، فسا ، سروستان 
و شیراز از طریق راه ریلی

4. کاهش تصادفات جاده ای و باال بردن سطح ایمنی در نقل انتقاالت کشور
5. اتصال شهرستان شیراز به شبکه ریلی جنوب و شرق کشور        

6. تسهیل در حمل بار و مسافر بین استانهای کرمان و فارس

راه آهن 
شیراز- الر- بندرعباس 

راه آهن 
شیراز – گلگهر   

دستگاه اجرائی: وزارت راه و شهرسازی  
مدت قرارداد:48 ماه  تاریخ شروع : 1390   

محل اجرا: شیراز- سپیدان – اقلید – آباده  
پیشرفت فیزیکی : 21 درصد 

توضیحــات : طول مســیر 370 کیلومتر که 210 کیلومتر آن در دســت اقدام 
اســت . این پروژه شــامل 2 خط رفت و برگشــت دارای 586 دهانه پل و 10 

تونل می باشد.
اهداف پروژه :

1- تکمیل شبکه آزادراهی کشور 
2- کاهش 134 کیلومتری طول مسیر بین اصفهان تا شیراز 

3- کاهش آلودگی زیست محیطی 
4- کاهش مصرف سوخت 

5- افزایش ایمنی 

آزاد راه 
شیراز – اصفهان 
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دستگاه اجرائی: شرکت سهامی آب منطقه ای فارس  
تاریخ شروع : 1380  

مدت قرارداد: 14 سال 
محل اجرا: مرودشت – شیراز  
پیشرفت فیزیکی : 65 درصد  

توضیحــات : لوله های فــوالدی به قطــر 1400 تا 1800 میلیمتــر به طول 95 
کیلومتر،احــداث تونل ســرویس به طــول 4300 متر و قطر تمام شــده 4.8 
متر،احــداث تلمبه خانه و تصفیه خانه به ظرفیت 3 متر مکعب بر ثانیه،احداث 
مخــازن ذخیره و ســرویس به حجم 60000 مترمکعــب ) 3 مخزن 20000 متر 

مکعبی(.
اهداف پروژه : تأمین آب شرب شهر شیراز و شهرکهای اطراف

 خط دوم آبرسانی 
از سد درودزن به شیراز   

دستگاه اجرائی: وزارت راه و شهرسازی  
محل اجرا: شیراز – سروستان – فسا – داراب  

پیشرفت فیزیکی : 45 درصد 
توضیحات : طول مسیر 350 کیلومتر می باشد 

اهداف پروژه : 
1- تسهیل در عبور و مرور  در کریدور جنوب 

2- کاهش مصرف سوخت 
3- افزایش ایمنی محور شیراز – بندرعباس 

دستگاه اجرائی: وزرات راه و شهرسازی  
محل اجرا: شیراز – سپیدان  

پیشرفت فیزیکی : 75 درصد 
توضیحات : طول مسیر 100 کیلومتر می باشد . با توجه به منطقه گردشگری 
سپیدان و ترافیک مسیر این پروژه کمک قابل توجهی در توسعه گردشگری 

شهرستان سپیدان خواهد داشت .
اهداف پروژه : 

1- افزایش ایمنی     
2- کاهش مصرف سوخت       

3- تسهیل در عبور و مرور

تکمیل بزرگراه 
شیراز – فسا – داراب – گهکم   

 احداث بزرگراه 
شیراز – سپیدان – یاسوج  

دستگاه اجرائی: شرکت سهامی آب منطقه ای فارس 
پیمانکار:قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء 

تاریخ شروع : 1387 
مدت قرارداد:48 ماه  
محل اجرا: فیروزآباد  

پیشرفت فیزیکی : 77 درصد  
توضیحات : این سد از نوع بتن غلطکی با حجم مخزن 226 میلیون مترمکعب 

با طول تاج 233 متر و عرض 5 متر در حال احداث می باشد.
اهداف پروژه : تأمین آب شــرب شــهرهای جنوبی اســتان فارس ، تأمین آب 

کشاورزی اراضی پایین دست 

  سد هایقر 
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دستگاه اجرائی: اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری فارس  
پیمانکار: شرکت مهندسی سازان

تاریخ شروع :  1389 
مدت قرارداد: 6 سال  محل اجرا: شیراز

پیشرفت فیزیکی : 22 درصد 
توضیحات : طرح باغ موزه مشاهیر یکی از بزرگترین طرحهای فرهنگی کشور 
اســت که با توجه به قرارگیری این طرح در یکی از با اهمیت ترین شــهرهای 
اســالمی و هم جواری و همســایگی بــا آرامگاه حافظ می بایســت از غنای 
کافی معماری ایرانی اســالمی بهره ببرد لذا چون آرامگاه حافظ دارای هویت 
معماری تاریخی خاص و مســتقل است الزم بود هویت خود را حفظ نموده و 
بصورت یک واحد مســتقل هیچگونه تأثیری از بنای جدید نپذیرد و خود تأثیر 

گذار بر طرح باشد
اهــداف پــروژه : ایجاد فضــای فرهنگی در مجاورت حافظیــه جهت معرفی 

مشاهیر ادبی ایران و جهان 

 موزه مشایخ و مشاهیر
 و موزه منطقه ای فارس   

دستگاه اجرائی: شرکت سهامی آب منطقه ای فارس 
پیمانکار: شرکت ساختمانی او – یول  

تاریخ شروع : 1388 
مدت قرارداد: 38 ماه  

محل اجرا: نی ریز  
پیشرفت فیزیکی : 70 درصد 

توضیحات : این ســد از نوع بتن غلطکی با حجم مخزن 69 میلیون مترمکعب 
با طول تاج 360 متر و عرض 6 متر در حال احداث می باشد.

اهداف پروژه : تأمین آب شرب شهرهای قطرویه ، نیریز ، تأمین آب کشاورزی 
اراضی پایین دست و تأمین آب کارخانه فوالد نی ریز 

دستگاه اجرائی: شرکت سهامی آب منطقه ای فارس 
تاریخ شروع : 1388 

مدت قرارداد: 72 ماه  
محل اجرا: جهرم   

پیشرفت فیزیکی : 30 درصد 
توضیحات : مشــخصات فنی طرح آبرسانی به شهر جهرم جهت تامین ساالنه 
حدود 5/20میلیون مترمکعب جهت تامین درازمدت آب شــهر جهرم، قیر و 

روستای حاشیه خط انتقال تا افق 1410 : 
ظرفیــت تصفیه خانه : 750 لیتر در ثانیه- مخاذن ذخیره و متعادل کننده:  25 

هزارمترمکعب.
خــط انتقال : 70 کیلومتر از قطــر 450 میلیمتر لغایت 750 از جنس فوالدی-

ایستگاه پمپاژ :3 واحد
اهداف پروژه : تأمین آب شرب شهر جهرم  

 سد 
چشمه عاشق   

 آبرسانی به شهر جهرم
 از سد قیر    

دستگاه اجرائی: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فارس   
محل اجرا: شیراز  

پیشرفت فیزیکی : 75 درصد  
توضیحــات : با توجه بــه محوریت فارس به عنوان قطب پزشــکی در جنوب 
کشور و نیاز به بیمارستان تخصصی در زمینه سوختگی احداث این بیمارستان 
در دستور کار قرار گرفت . این بیمارستان به مساحت 22000 متر مربع در شهر 

شیراز در حال احداث می باشد  .
اهداف پروژه : ایجاد مرکز سوانح سوختگی در جنوب کشور 

 بیمارستان
سوانح سوختگی    
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در میان شــهر های جنوب  فارس  شهر بیرم )دار اولیاء الرستان( 
اولین خاســتگاه دین مبین اسالم در جنوب کشور و قدمت چند 
هزار ســاله و برجسته بودن بیش از سایر همسایگان خود در دهه 
شــصت در دو دهه اخیر با تغییرات تقســیمات کشوری و عدم 
رشــد راههای ارتباطی با مرکز استان و شهر های ساحلی از قافله 
ترقی و پیشرفت فاصله گرفت و حتی زمانی که تحوالت اساسی 
در پارس جنوبی باعث رشــد یکباره شــهر های متاثر از فعالیت 
صنعتی مناطق گازی گردید باز هم  شهر بیرم با وجود قرار گرفتن 
در فاصله نزدیک به دلیل واقع شــدن در شهرســتان الرســتان از 

مزایای نفت و گاز محروم گردید.
 بنا به توصیه مقام معظم رهبری و ریاست محترم جمهور مبنی بر 
کمک و ارتقاء ســطح زندگی و توجه به رفاه مردم در شهرهای 
کوچک به منظور جلوگیری از مهاجرت به شــهر های بزرگتر و 
کالنشــهر ها  ،شهرداری بیرم  رئوس برنامه های خود را بر  ارائه 

مناسب تر  و امکانات  بهتر جهت شهروندان قرار داده است.
در این راســتا رشد فضای ســبز و کمک به شکل گیری خیابان 
ها، معابر اصلی، زیبا ســازی ، مدیریت دفع و بازیابی پسماند ، 
نصب تابلو های کوچه و خیابان ها ،ساماندهی مراکز ارائه میوه 
و تــره بار در حال انجام بوده و همانگونه که ذکر شــد علیرغم 
فاصله کم شهر بیرم تا حوزه گازی تابناک ، شانول و هما به دلیل 
توزیع اعتبارات نفت و گاز به صورت شهرستانی درصد ناچیزی 
از اعتبارات به بخش و شهر بیرم اختصاص یافت و این در حالی 
است که شهرهای مجاور قیمت زیادی از بودجه خود را مدیون 

این اعتبارات هستند.

برای بازگشت شهر بیرم به جایگاه گذشته ، به عنوان شهر مناسب 
جهت ســکونت و جلوگیری از مهاجرت به شــهرهای مجاور و 
تحقق برنامه هــای دولت تدبیر و امید در ســال 94 برنامه هایی 
با عناوین ذیل پیش بینی شــده که چشــم انتظــار نگاه و لطف 

مسئولین و دلسوزان در سطح استانی و کشوری می باشد:
1. بازسازی و  توسعه بوستان اصلی شهر بیرم

2. احداث پارکهای محله ای
3. ادامه تکمیل معابر شهری

4. نکمیل و بهسازی کمربندی شهر بیرم
5. توسعه اماکن فرهنگی و مذهبی

6. ایجاد درآمد پایدار در جهت توسعه
7. ادامه احداث دیواره ی سیل بند به دلیل کثرت رودخانه های 

درون شهر
8. احداث و تکمیل تجهیزات و ماشــین آالت ایســتگاه آتش 

نشانی
9. احداث ساختمان جدید شهرداری

بی شــک تبدیل شــهرهای کوچک به ســکونتگاههای مناسب 
جهــت زندگی بــه ویژه شــهرهای  دارای قدمــت و جلوگیری از 
کاهش جمعیت آنها باعث امیدواری مهم مومن و دلسوز و تشویق 

خیراندیشان جهت سرمایه گیری و سربلندی دولت خواهد گردید.
ان شاءلله توجه دولتمردان در ادامه مسیر فعلی در توزیع عادالنه 
خدمات و اعتبارات در نظام مقدس اسالمی دعای خیر ساکنین 
این خطه و رشــد متوازن و پایدار شــهرهایی با قدمت و پیشــینه 

درخشان به همراه خواهد داشت.

در قانون شــهرداری ها به دلیل تنوع خدمات ارائه شده توسط 
شــهرداری ها ظرفیت زیادی برای درآمد زایی به خصوص در 
شــهرهای بزرگ وجود دارد کافیست دید خود را بجای برنامه 
های کوتاه مــدت برای برنامه و بازده بلنــد مدت تنظیم کنیم 
و از آورده شــهرداری نظیر عوارض و زمین و ... مانند بخش 

خصوصی استفاده کنیم.
شــهرداری ها با توجه به گســتره وســیع فعالیت خود و حجم 
عظیــم خدماتی که بــه شــهروندان ارائه می دهنــد، راه خود 
را برای دســتیابی به چنیــن درآمدهایی باز می بیننــد. در واقع 
ایــن به عنــوان رویای هر شــهرداری محســوب می شــود که 
چرخه هایــی را در زمینه هــای مختلــف شــهری تعریف کند 
و عــالوه بر اینکه به عده ای از مردم ســود می رســاند و برای 
 عــده ای دیگــر شــغل ایجــاد می کند به یــک درآمــد پایدار 

نیز برسد.
برای شــهرداری ها که با وجود گســتره وسیع خدماتی که ارائه 
می کننــد، منابع درآمدی زیادی را در اختیــار ندارند، این نوع 

درآمد به عنوان یک ایده آل مالی محسوب می شود.
ایجــاد درآمد پایــدار باید در دســتور کار شــهرداری به ویژه 

شــهرداری های کوچک برای رفع مشکل درآمدی قرار گیرد. 
شناســایی پتانسیلها ی قابل سرمایه گذاری و تمرکز بر روی این 

بخش در افزایش درآمدزایی شهرداری ها مؤثر است.
شــهرهای کوچك با نیاز سنجی و جلب نظر سرمایه گذاران و 
ایجاد اعتماد در ســود آوری و اطالع رســانی به مردم از طریق 
شــورا جهت پرهیز از اصرار بر اهــداف کوتاه مدت می توانند 

درآمد پایدار ایجاد نمایند.
اصوال مدیریت شــهری بدون مشارکت مردم معنا ندارد و برای 
جلب اعتماد مردم تصمیمات اتخاذ شــده و علل اجرای پروژه 
ها و مسائل مالی آن برای مردم شفاف سازی گردد آنگاه مردم 

پتانسیل نهفته خود را نشان خواهند داد.
تحقق توســعه شــهری فقط بــا تحقق الیحه مدیریت شــهری 
عملی خواهد شــد ولی زیرســاخت ها می بایست در یك بازه 
زمانی آماده گردد تا شورای شهر بتواند کمیسیونهایی را جهت 
مشــاوره آماده ســاخته با جمع آوری اطالعات و اســتفاده از 
تجربیات اداراتی که تحت مدیریت شــورای شــهر در می آیند 
از وضعیت فعلی که شــورای شهرداری است به سمت شورای 

واقعی حرکت کند.

بیرم اولین خاستگاه 
دین مبین اسالم
 در جنوب کشور
آقای صفرنژاد
رئیس شورای شهر بیرم

شهرداری ها 
ظرفیت زیادی برای 
درآمد زایی دارند
مهندس محسنی،
شهردار بیرم
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معرفـی: آتـی شـهر بـا اسـتفاده از فنـاوری سـخت افـزاری و نـرم افـزاری کارت  هـای اعتبـاری از قوی تریـن طراحـان پروژه  هـای پرداخـت اسـت. 
مهندسـان آتـی شـهر بـا توجـه ضـرورت سـاماندهی پارک حاشـی های در کالن شـهرها، بـا پشـتوانه ی تجـارب، قابلیت  هـا و توانایی  هـای اجرایی، 
سـامان های را طراحـی کرده انـد کـه در آن بـا اسـتفاده از سیسـتم  های هوشـمند، مشـکالت موجـود در سـاماندهی پـارک حاشـی های خیابان  ها 
مرتفـع شـده اسـت. این سـامانه عـالوه بر دارا بودن جدیدترین فناوری روز سیسـتم  های هوشـمند الکترونیـک، به لحاظ اجتماعـی، فرهنگی و مالی 
مـورد تأییـد کارشناسـان اسـت. سـی پِـی رویکردی هوشـمندانه بـه حل مسـأله پارک در کالن شـهر ها داشـته که ضمـن حل چالـش، ارزش  های 

افـزوده کـم نظیـری در مدیریت شـهری فراهـم می نماید.
چشـم انـداز توسـعه: سـی پِـی در افـق بلنـد مـدت خـود در نظـر دارد تـا شـیوه  های جدیـد پرداخـت از جملـه VIP Payments و پرداخت 
اعتبـاری )credit card( را بـه صـورت ارزی و ریالـی توسـعه دهـد. روش  هـای پرداخـت در سـی پِـی و افزایـش گسـترده کاربرد هـای ایـن نظام 
از مهمتریـن چشـم انداز هـای توسـعه در آتـی شـهر هسـتند. همچنیـن بکارگیـری فناوری  هـای جدید از جملـه افزایـش کاربرد USSD، سـامانه 
تخفیف  هـای گروهـی و امثالهـم از دیگـر اهـداف سـی پِی هسـتند که در حـال حاضر به صـورت پراکنده در کشـور فعالیت دارند. سـی پِـی در نظر 

دارد ایـن پراکندگـی را بـه صـورت یکپارچـه بـه یـک سـامانه واحد ملی تبدیـل کند. 





گیــوه دوزی
صنایع دســتی بخشــی از تولیدات بشری اســت که برگرفته از ذوق و 
خالقیت هنری، مهارت فنی، مواد اولیه طبیعی و بومی و بینش و باور 
انسان ها و متاثر از جهان پیرامون آن هاست.گیوه بافی یا گیوه دوزی از 
قدیمی ترین صنایع دستی سرزمین پارس )ایران( است و طبق سندهای 
تاریخی بدســت آمده پیشینٔه این صنعت به حدود 1۰۰۰ سال پیش باز 

می گردد.
گیــوه نوعــی پاپــوش تابســتانی، ســبک، بــادوام و مناســب برای 
راهپیماییهــای طوالنــی، ویژه مردان روســتایی و  مراحل ســاخت و 
 تولیدآن در ۴ مرحلٔه چرم ســازی، رویه بافی، تخت کشی و گیوه دوزی 

خالصه می شود. 
عکس ها: سارا احمدی و امید منوچهری





شیــــــراز بــهـــار 
عکس ها: ســارا احمدی و امید منوچهری



پیام رییس شورا
      از ابتدای تشــکیل شورای اسالمی دوره چهارم شهر ارسنجان با سرمشق قراردادن 
این آیه به عنوان شــعار شــورا تمامی اهداف را پی گیری نمودیــم و به خداوند متعال 
ســوگند یاد کردیم جز خدمت و صداقت و اتحاد و همدلی ، چیزی در بینمان نباشــد 
و در اولین مرحله ، انتخاب رییس ، نایب رییس ، شــهردار و تمامی مســوولیت ها با 
اجماع برگزار گردید که موجب دلگرمی مردم و مســوولین شده ، البته کمبودها هنوز 
بسار زیاد است و نتوانسته ایم آن طور که شایسته               مردم ارسنجان است توقعات 

را برآورده کنیم .
مدیریت شهری در دو مرحله اجرا می شود :

 ا- تأمین درآمد )بخصوص درآمدهای پایدار(
در این شورا هدف بر افزایش درآمد و ایجاد درآمدهای پایدار می باشد که در این زمینه 
توانستیم درآمد شهرداری از جمله درآمد سنگ شکن را افزایش دهیم و بجای انتخاب 
پیمانکار ، مدیریت آن را به عهده خود شهرداری قرار دادیم و از دیگر موارد پیشبرد و 

تسریع ساخت مجتمع شهرآرا  بوده است .
 2- اجرای پروژه های عمرانی .

 در زمینه اجرای پروژه های عمرانی ، اصل بر توســعه عدالت محوری در شــهر بوده 
اســت تا از امکانات شهرداری به صورت عادالنه استفاده شود که ان شاءاله خیابان ها 
و کوچه های شــهر را در آینده ای نزدیک آسفالت و از این حرکت بزرگ ، شهردار و 

شورای اسالمی شهر را روسفید خواهیم کرد .
درآینده نگاهی بر توســعه اکوتوریسم در شهرزیبای ارســنجان داریم ، باوجود جاذبه 
های گردشــگری فراوان در ارسنجان از جمله داشتن سی هزار هکتار جنگل می تواند 
پتانســیل بالقوه شــهر ما باشــد . همچنین وجود قله های زیبای دال نشــین و قالت – 
مروارید سبز- و باغات ارگانیک انار و نیز تاالب زیبای طشک و چشمه زیبای گمبان 
و قنات های دلنشین عایشه ، بناب و کتک ما را به این منظور نزدیک می کند . درکنار 
اینها مســجد جامع و مدرسه سعیدیه و مصالی شهر ، صفای خاصی به این شهر داده 

است که از گردشگران به تماشای این جلوه ها دعوت می کنیم .
درپایان از دولت تدبیر و امید درخواســت مســاعدت جهت پیشبرد ، عمران و آبادانی 
شــهر داریم ، جا دارد از شــهردار عزیز و همکاران بزرگواراشــان که در تمام مراحل 

مجموعه شورا و شهروندان را یاری می نمایند تشکر می کنم .
  

محمدجعفر اسکندری ارسنجانی
رییس شورای اسالمی شهر ایمن ارسنجان

پیام شهردار
بارالها ؛ توفیقی عطا فرما که غیر از طریق تو راه نپوییم و 
جز رضای تو طلب نکنیم ، انجام خدمت نعمتی است 
عظیم که بدون توفیق و خواســت الهــی مقدور نگردد 
و موفقیت در کارها مگر در ســایه همکاری و همدلی 

همراهان و همکاران            میسر نمی باشد .   
باسالم ودرود به پیشــگاه شهدای کشور عزیزمان ایران 
که ســربلندی و امنیت امروزمان مدیون دالور مردی و 
از جان گذشــتگی آنهاست و سالم و درود به روح بلند 
حضرت امام خمینی )ره( و با آرزوی طول عمر با عزت 
جهــت مقام معظم رهبری و توفیــق بیش از پیش برای 
رییس محتــرم جمهور و همه دولتمــردان نظام مقدس 

جمهوری اسالمی .
خدای بزرگ را ســپاس گــذارم که از نیمه دوم ســال 
1391 تاکنون توفیق خدمتگذاری به همشــهریان عزیزم 
را بــه اینجانب عنایت فرمود ، مجموعه شــهرداری در 
طی این مدت به صورت جدی به دنبال رفع مشــکالت 
شهری بوده اند و الحمداله هر روز شاهد به ثمر نشستن 

این تالشها بوده ایم . 
البته با همه اقداماتی که تاکنون انجام شــده هیچ کس 
منکر وجود مشــکالت نیست ، با کنکاش در مسایل و 
مشکالت شهرداری ارســنجان به وضوح مشخص می 
شود که شهرداری از بدو تأسیس تاکنون با کمبود منابع 
مالی و درآمــدی روبرو بوده اســت و مهم ترین عامل 
کمبود درآمد شهرداری ، ضعف بنیه مالی مردم و عدم 
وجود منابع درآمدی پایدار بوده اســت  لذا می بایست 
بــا درک تمامی تنگناهــای مالی توقعــات و انتظارات 
و مطالبــات خود را در ســطحی منطقــی و معقوالنه از 

مسووالن داشته باشیم . 

مجید ابراهیمی
شهردار شهر ایمن ارسنجان



پروژهای اجراشده شهرداری ارسنجان در سال های 92 و 93

عنوان پروژهردیف
مبالغ هزینه شده )ریال(

سال93سال 92
775/102/6041/090/980/000لبه گذاری و اجرای جدول در سطح شهر1

940/381/9171/745/779/726آسفالت معابر2

486/811/7601/678/979/840احداث مجتمع شهرآرا3

350/000/000ــــــاحداث ساختمان زورخانه امام علی )ع(4

169/128/000550/000/000احداث سالن چند منظوره فرهنگی – ورزشی5

264/715/250110/897/900جداسازی آب فضای سبز از آب شرب شهر6

300/000/000ــــــاحداث مخزن آب7

1/935/765/0002/000/000/000خرید ماشین آالت8

56/136/000100/120/000تکمیل بوستان مادر9

541/598/500200/000/000احداث آبنما10

1/502/427/6462/030/455/297تأمین مواد اولیه کارخانه شن و ماسه11

540/214/000551/221/789تملک اراضی و ساختمان های مورد مسیر12

66/681/16846/693/300ساختمان آتش نشانی13

118/843/500388/974/500انجام موزاییک فرش پیاده روها14

939/560/0003/504/481/560تکمیل و تجهیز کارخانه شن و ماسه15

6/000/0001/500/000/000اجرای زیرسازی معابر سطح شهر16

تکمیل بوستان مادر تکمیل بوستان مادر

تکمیل بوستان مادر تکمیل بوستان مادر



ساخت مجتمع تجاری اداری شهرداریساختمان آتش نشانی 

ساخت مجتمع تجاری اداری شهرداری

جدا سازی آب فضای سبز از آب شرب شهری جدا سازی آب فضای سبز از آب شرب شهری 

زیرسازی ،کانیوا،جدولگذاری و آسفالت سطح شهر 

کارخانه آسفالت شهرداری 





دبیر جبهه تدبیر  و توسعه ایران اسالمی منطقه جنوب:

منافع ملی  بر منافع حزبی و گروهی
 ارجحیت دارد

سرزمین الرستان از دیرباز دارای مجد و عظمت خاصی بوده و به سبب تاریخ پر 

غوغای خلیج فارس کشمکش ها و وقایع تاریخی زیادی را به خود دیده و شاید به 

همین علت باشد که مردان این خطه متفاوت از نگاه رایج زمانه خود به پدیده های 

سیاسی،اقتصادی و اجتماعی می نگرند و این امر سبب شده تا ایران اسالمی شاهد 

حضور مردان بزرگی از این سرزمین در عرصه های مختلف باشد.افرادی همچون 

سیدعبدالحسین الری از روحانیون تراز اول نجف و از شاگردان آیت الله میرزای 

شیرازی، مرحوم آیت الله سید عبدالعلی آیت اللهی، شهید حاج مهدی نصیری 

الری، نماینده مردم الرستان در مجلس شورای اسالمی و از شهدای فاجعه هفت 
تیر، عبدالواحد موسوی الری، محمد حسین نخبه الفقهائی و ... 

امروز به برکت وجود دولت تدبیر و امید آقای نجیب زاده فرماندار با تجربه و 

اعتدالگرای الرستان در راستای ادامه راه بزرگان گام برداشته است.

سال » اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی « جوانی از خطه الرستان 

آستین همت باال زده تا این بار گفتمان اعتدال و تدبیر را در جنوب کشور نهادینه 

کند . جالل یاسائی فرد این روز ها در حالی کار خود را به عنوان دبیر مرکزی جبهه 

تدبیر و توسعه ایران اسالمی آغاز کرده که معتقد است، احزاب یکی از ارکان 

دموکراسی است و ارتباط صمیمانه با مردم، درک شرایط و پایبندی به حقیقت در 

مواضع عملی از باید های فعالیت حزبی است و بدون شک بدون حمایت مردم 
احزاب محکوم به شکستند .



* احزاب بدون حمایت مردمی دوام نخواهند آورد 
دبیر منطقه جنوب جبهه تدبیر و توسعه ایران اسالمی گفت: این جبهه با 
مشارکت ستاد های مردمی حجت االسالم و المسلمین حسن روحانی در 
انتخابات ریاست جمهوری تشکیل شده و قصد دارد دولت یازدهم را در 

رسیدن به اهداف خود یاری و با افراط گرایی مقابله کند. 
وی افزود: در زمان انتخابات 120 هزار نفر در استان های مختلف در 
قالب این ستاد فعال بودند و ظرفیت خوبی در سراسر کشور ایجاد شد و 
بنابراین مدیران این جبهه تصمیم گرفتند از این ظرفیت برای یاری رساندن 
به دولت تدبیر و امید با رویکرد خلق حماسه اقتصادی بهره برند. دبیر 
منطقه جنوب جبهه تدبیر و توسعه ایران اسالمی هدف از تشکیل این 
جبهه را مقابله با افراط گرایی در جامعه برشمرد و اظهار داشت: یکی از 
اهداف این جبهه حمایت از مواضع مدبرانه دولت تدبیر و امید است زیرا 
فعاالن این جبهه رفع موانع از مسیر اقتصاد کشور و پیشرفت و رفاه مردم 

را وظیفه خود می دانند. 
ایی که رییس  به وعده  تا زمانی که دولت فعلی  افزود:  فرد  یاسائی 
جمهوری در زمان انتخابات به مردم داده است، پایبند باشد از حمایت 
این جبهه بر خوردار خواهد بود. وی تأکید کرد: این نکته بسیار حائز 
اهمیت است که این حزب معتقد است منافع ملی بر منافع حزبی و 
گروهی ارجحیت دارد و اعتقاد راسخ دارد اگر حزبی این اصل حیاتی را 
رعایت نکند در عمل قواعد بازی را رعایت نکرده و نباید انتظار حمایت 

مردمی را داشته باشد. 
این فعال سیاسی تصریح کرد: این جبهه به دنبال سهم خواهی و امتیاز 
گیری از دولت نیست بلکه می خواهد گفتمان تدبیر و توسعه و رویکرد 
اعتدال گرایانه را در همه ابعاد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بر 

پایه اعتقاد به اصول انقالب اسالمی ترویج کند. 
یاسائی فرد اظهار داشت: بدون شک احزاب بدون حمایت مردمی دوام 
نخواهند آورد و حمایت مردم در صورتی شامل احزاب خواهد شد که 
آن ها منافع ملی را بر منافع حزبی ترجیح دهند ضمن آنکه حزب قرار 
است یک پدیده اجتماعی و یک پایگاه مطمئن برای تمرکز نیرو ها و 
کانون تحقیق و تفحص اندیشه ها و نظارت بر اداره یک جامعه باشد. 
وی با بیان اینکه ایران در برهه خاصی از تاریخ خود واقع شده است که 
نیاز مبرمی به توسعه سیاسی و اقتصادی دارد، گفت: برای دستیابی به 
توسعه سیاسی و اقتصادی و نیز کنترل و تحدید قدرت، ایجاد احزاب 

قانونی و قدرتند در جامعه، الزم و ضروری است. 

* احزاب باید ارتباط سیستماتیک با شهروندان داشته 
باشند

مدیر منطقه جنوب جبهه تدبیر و توسعه ایران اسالمی اظهار داشت: در 
دنیای معاصر، احزاب ایفاگر نقشی واال در جوامع هستند و شرط اولیه 
حکومت های دموکراتیک، وجود احزاب گوناگون می باشد. احزاب 
از جمله گسترش مشارکت سیاسی،  متعدد،  با کارکرد های  سیاسی 
مشروعیت، یکپارچگی ملی، مدیریت منازعات و جامعه پذیری سیاسی، 
می توانند تأثیر به سزایی در زندگی عمومی و سیاسی جامعه بر جای 
گاهی سیاسی مردم، شهروندان را به  بگذاراند و با کمک به گسترش آ
زندگی انتقادی، همبستگی و فعالیت جمعی سوق داده و با تأثیر گذاری 
بر شکل دهی و تبیین مصالح دینی و ملی، ضریب امنیت ملی را افزایش 

دهند. 
یاسائی فرد در ادامه به لزوم ارتباط احزاب با بدنة جامعه و شهروندان اشاره 
کرد و گفت: حزب سیاسی در درون مفهوم جامعة مدنی و به عنوان 
واسطه میان مردم و حکومت مورد بحث و بررسی قرار می گیرد که 
طی آن، احزاب به مانند جاده ای دو طرفه هستند که از سویی نیاز های 
واقعی جامعه و مطالبات آنان را به حکومت می رسانند و از سویی دیگر 
به حکومت در امر ادارة امور عمومی و سیاسی کشور کمک می کنند 
و می توانند از طرق مختلف از جمله نقد سیاست ها و برنامه های دولت، 

حکومت را در تصمیم گیری های مرتبط با حوزه های مختلف زندگی 
شهروندان، یاری نمایند. 

وی تأکید کرد: احزاب باید ارتباط سیستماتیک با شهروندان داشته باشند 
و بتوانند اعتماد طبقات مختلف مردم را جلب نمایند این اصل مهم مورد 
توجه دفتر مرکزی جبهه تدبیر و توسعه ایران اسالمی قرار گرفته و برای 
ارتباط هر چه بهتر و صمیمانه با مردم برنامه ریزی های الزم انجام شده 

است.

* راه اندازی دفتر جبهه تدبیر و توسعه ایران اسالمی در 
6 استان جنوبی

یاسائی فرد به صراحت گفت: معتقدم حزب چه در تشکیل، چه در ادارة 
خود و چه در فعالیت های سیاسی خود، کامأل مردمی ) از پائین به باال ( 

باشد و واقعأ به مقام یک گروه مردمی عمل نمایند. 
وی به تشکیل دفاتر نمایندگی این جبهه در استان های جنوب کشور 
اشاره کرد گفت: جبهه تدبیر و توسعه در تمامی استان های منطقه 
بویراحمد،  و  بلوچستان، کهگیلویه  و  جنوب کشور شامل سیستان 
خوزستان، بوشهر، فارس و هرمزگان فعال است و اعضای آنرا منتفذین 
و فعاالن سیاسی و اقتصادی آن استان ها تشکیل می دهند و از مردم 
دعوت می کنم برای حضور در این حزب و کمک به اعتالی سیاسی 
و فرهنگی و اقتصادی جامعه در دفاتر این جبهه حضور یافته و از شرایط 

عضویت اطالع یابند. 
مدیر منطقه جنوب جبهه تدبیر و توسعه با بیان اینکه یکی از فعالیت های 
گاهی های سیاسی و اقتصادی  این جبهه حرکت در راستای افزایش آ
جامعه است گفت: برای دستیابی به این منظور در نظر داریم به برپایی 
همایش ها و سمینار ها با موضوعات مرتبط سیاسی، اقتصادی و فرهنگی 
اقدام کنیم و با بهره گیری از اساتید فن به افزایش سطح اطالعات 
عمومی جامعه بپردازیم. ضمن آنکه با استخراج راهکار های ارائه شده 
در این سمینار ها و جلسات برای حل مشکالت موجود آن ها را از طریق 

دفتر مرکزی تهران به دولت برای بهره برداری ارائه نماید.   
مدیر منطقه جنوب جبهه تدبیر و توسعه تاکید کرد: از نظر این جبهه، 
اعتدال و تدبیر دو بال پرواز توسعه هستد و آرزوی ن هایی همه ما این 
است که ایران به توسعه پایدار مورد نظر رهبر معظم انقالب دست یابد. 

تالش جبهه برای تعامل میان دولت و مجلس
وی یکی از رویکرد های این جبهه را تالش برای تعامل میان دولت 
و مجلس از طریق گفت و گو با مجمع نمایندگان استان ها به عنوان 
نمایندگان مردم برشمرد و گفت: به منظور این امر بر گزاری سلسله 
نشست هایی با نمایندگان استان های جنوب کشور شامل سیستان و 
بلوچستان، کهگیلویه و بویراحمد، خوزستان، بوشهر، فارس و هرمزگان 
را در دستور کار خود قرار داده ایم تا عالوه بر استفاده از راهنمایی ها و 
ارشادات این بزرگواران بتوان به تعامل میان دولت و مجلس نیز کمک 
کنیم البته اکنون خوشبختانه نمایندگان و دولت به سمت تعامل بیشتر در 

حرکت هستند. 
یاسائی فرد در پایان خاطر نشان کرد: حمایت از رییس جمهور منتخب و 
دولت ایشان یک وظیفه ملی و میهنی است تا دولت بتواند به اهداف خود 

دست یابد و این وظیفه به دوش همه همفکران ما نیز هست. 
وی در پایان با قدردانی از دکتر احمدی استاندار فارس و سید محمود 
موسوی مشاور عالی استاندار فارس به دلیل به کارگیری نیرو های اعتدال 
گرا در پست های مدیریتی این استان گفت: این حرکت استاندار فارس 
جای تقدیر دارد زیرا تن ها با حرکت در مسیر اعتدال می توان به توسعه 
اقتصادی و سیاسی و اجتماعی دست یافت و امیدوارم استاندار فارس 
همچنان با بهره گیری از نیرو های نخبه و اعتدال گرا، استان فارس را به 

جایگاه حقیقی خود باز گرداند. 



تولید نان با کیفیت و متناســب 
با ذائقه ایرانی اصلی ترین هدف 
مدیــران کارخانه تولیــد نان و 
شیرینی جات صنعتب بهمن نان 
کوار می باشــد.از سال 1387 
پیگیر تاســیس کارخانــه تولید 
نان و شــیرینی جــات صنعتی و 
بیسکویت  بوده ام .در این مدت 
بی  و  مشــکالت  همه  علیرغــم 
مهری ها و شــاید سنگ اندازی 
های بعضی از دوستان با یاری از 

خداوند توانسته ام این مسیر ســخت را که بدون کمک خانواده 
و بخصوص برادرانــم ممکن نبود طی نموده و امروز کارخانه را به 

بهره برداری رسانده ام .
به لطف خــدا این کارخانــه روزانه می تواند 75 تــن انواع نان 
صنعتی و شــیرینی جات را تولید و عرضه نماید. این کارخانه در 
جنوب کشــور منحصر به فرد بوده و دستگاههای آن از بهترین و 
به روز ترین مدلهای موجود در خاورمیانه می باشــد. این کارخانه 
در پیشــرفت اقتصادی و اشتغال زایی اســتان فارس و بخصوص 
شهرســتان کوار  نقش بسزایی خواهد داشــت.یکی از افتخارات 
کارخانه تولید نانهای صنعتی بهمن نان تولید انواع شــیرینی جات 
محلی که دستورالعملهای آن توسط تیمهای خبره محلی تهیه شده 

و با ذائقه ایرانی سازگاری دارد می باشد.
در بحث اشــتغال زایی این کارخانه توانایی ایجاد زمینه اشــتغال 
250 نفــر به صورت مســتقیم و حدود 300 نفــر به صورت غیر 
مســتقیم را دارد .که با توجه به سرمایه گذاری 8 میلیاردی پروژه 
منحصر به فرد می باشد .آورده موسسین کارخانه و مجتمع صنعتی 
بهمن نان از این مبلغ 50 درصد میباشــد که امید واریم مسئولین 
عزیزی با حمایت های خود زمینه تشــویق دیگر سرمایه گذاران و 

گسترش این کارخانه را فراهم نمایند .

عبدالله بهمنی مدیر عامل 
کارخانه تولید نان و شیرینی جات صنعتی بهمن نان کوار

کارخانه تولید نان و شیرینی جات
 صنعتی بهمن نان کوار





دعای ندبه، از دعاهای پرمعنی است که بسیار فصیح و روان و از نظر محتوا علمی، انقالبی، 
عقیدتی و سیاســی، و در عین حال پراحســاس و عاطفی است.دعاها و زیارات وارده درباره 
حضرت مهدی )عج( در بین شیعیان بسیار مهم تلقی شده و مردم بسیار به  آن دعاها و زیارات 
گاهی یابیم، می تواند  می پردازند.دعای ندبه از دعاهایی اســت که اگر درست به مفهوم آن آ

منبع الهام بخشی برای مبارزات اجتماعی و بر ضد ظلم باشد.
در آغاز دعا، اشاره ای به فلسفه بعثت پیامبران، سپس اشاره کوتاهی به تاریخچه آنان و مقامات 
مختلف هر یک، آن گاه به طور مشــروع تر بخشــی از قیام پیامبر اســالم)ص( و مقامات آن 
بزرگوار آمده اســت؛ بعد به طور مشــروح خالفت بالفصل امیرمؤمنان علــی)ع( با دالیل و 
مدارک قاطعی از آیات و روایاتی که مورد قبول همه فرقه  های اســالمی اســت، مورد بحث 
قرار گرفته است. نیز به علت های قیام جمعی از امت بر ضد اهل بیت و شهادت و تبعید آنان، 
ســپس به دعوت امامان یکی پس از دیگری اشــاره رفته است، به طوری که قلب ها را کامال 
متوجه قیام حضرت مهدی)عج( می  نماید. از آن پس با لحنی عاشــقانه و آمیخته با هیجان 
خاص روحی و عمیق  ترین احساسات انسانی خطاب به ولی عصر)ع( می شود و ضمن ابراز 
اشتیاق شدید به قیام حضرتش برنامه اصالحی و انقالبی او تشریح می گردد، بعد با چند نیایش 

مؤثر دعا پایان می  پذیرد. 

مســتحب اســت در روز و شــب جمعه خواندن دعای ندبه معروفه، که متعلق اســت به آن 
حضرت. و فی الحقیقه، مضامین آن سوزنده دلها و شکافنده جگرها و ریزنده خون از دیدگان 
کسانی است که اندکی از شربت محبت آن جناب نوشیده اند و تلخی زهر فراقش به کامشان 
رســیده است.دعای ندبه را امام صادق علیه السالم به شــیعیان زمان خویش آموختند و امر 
فرمودند که این دعا در اعیاد 4 گانه جمعه، فطر، غدیر و قربان خوانده شود. همچنین در زمان 
غیبــت حضرت صاحب الزمان این دعا می تواند باعث تجدید عهد و میثاق با صاحب الزمان 

)عج( باشد.
تاریخچه هیئت مکتب الزهرا)س(

صبحگاه پنج شنبه بیستمین روز از دی ماه 1380 مصادف با شهادت رئیس مذهب جعفری 
امام جعفرصادق )ع( با حضور گسترده مردم انقالبی و شهید پرور شهر شیراز ، از مقابل حرم 
حضرت علی ابن حمزه )ع(  مراسم تشییع پیکر پاک هشت تن از شهدای گمنام هشت سال 
دفاع مقدس آغاز شد و این شهدای گرانقدر بر روی دست مردمان قدر شناس این دیار تشییع و 
بر فراز تنگه الله اکبر ) گهواره دید - دروازه قرآن ( به خاک سپرده شدند. و در آن زمان بود که 
جمعی از جوانان و نوجوانان محله هفت تنان شیراز تصمیم گرفتند هیئتی به نام مادر اربابشان 

تاسیس کنند و از آن پس در کنار قبور آن شهدای عزیز مراسمات مذهبی برگزار کردند.

درد دل عاشقانه در دعای ندبه

برای عضویت در سامانه اطالع رسانی هیئت یک پیام کوتاه به شماره 30002581001381 بفرستید.
kosarehedayat                                             شماره روابط عمومی:09175840024 .b logfa .com

منتظر دیدارتان هستیم...

وعده دیدار ما صبح های جمعه
 در کنار قبورمطهرشهدای گمنام تنگه الله اکبر، گهواره دید-دروازه قرآن شیراز
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